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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

               

 

SPSČ-OO2-2021/002800-015  15.10.2021 

 

 

Vec  

Ponuka rekreačných pobytov Október – December 2021 

 

 

1) Stredisko KREMENEC, Tatranská Lomnica – časť A (hotel)+ Vila   
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 3+0; 4+0; 2+2; 2+4; 3+4; apartmán 2+0. 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

01.12.- 05.12.  7 4 noci / 5 dní 

05.12.- 08.12.  3 3 noci / 4 dni 

12.12.- 15.12.  6 3 noci / 4 dni 
Poznámka: 

1) Pobyt so psom alebo iným zvieraťom je prísne zakázaný. 

2) V žiadosti uveďte, či žiadate iba o časť A alebo A/B. Ak neuvediete A/B, časť B vám nebudeme ponúkať. 

3) Časť A má 16 izieb, vo Vile sa nachádzajú 4 dvojlôžkové apartmány. 

 

 

2) Stredisko KREMENEC, Tatranská Lomnica – časť B (penzión) 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 3+0; 4+0; 2+2 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

16.10.- 23.10.  20 7 nocí / 8 dní 

23.10.- 30.10.  19 7 nocí / 8 dní 

04.11.- 07.11.  16 3 noci / 4 dni 

11.11.- 14.11.  15 3 noci / 4 dni 

16.11.- 21.11.  20 5 nocí / 6 dní 

25.11.- 28.11.  19 3 noci / 4 dni 

01.12.- 05.12.  20 4 noci / 5 dní 

SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH 
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05.12.- 08.12.  17 3 noci / 4 dni 

08.12.- 12.12.  20 4 noci / 5 dní 

12.12.- 15.12.  20 3 noci / 4 dni 

15.12.- 19.12.  19 4 noci / 5 dní 

19.12.- 22.12.  20 3 noci / 4 dni  

26.12.- 02.01.2022  5 7 nocí / 8 dní 
Poznámka : 

1) V žiadosti uveďte, že žiadate časť B. 

2) Pobyt so psom nie je možný. 

 

V cene pobytu v RZ Kremenec A,B  sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami; 

Ostatné služby: zapožičanie  vybraných športových a spoločenských hier, biliard, stolný tenis, 

stolný futbal, knižnica, WI-FI pripojenie v hale a na izbách v časti A. Športové ihrisko 

a altánok v areáli zariadenia; 

- ubytovacia časť A a Vila – izby s WC a sprchou na izbe ; ubytovacia časť B – WC 

a sprchy spoločné na chodbe. 

Silvester 2021 – príplatok 28,-Eur / dospelá osoba resp. 14,-Eur / dieťa do 12 rokov. V cene 

silvestrovskej zábavy je zahrnuté : aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, káva, zákusok, minerálka, 

slané pečivo, ½ fľaše šumivého vína Hubert, kapustnica, hudba – D.J., program. 

 

 

 

3) Stredisko ŠTRBSKÉ PLESO, Štrbské Pleso 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 3+1. 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

23.10.- 30.10.  3 7 nocí / 8 dní 

24.11.- 28.11.  2 4 noci / 5 dní 
Poznámka : 

1) Pobyt so psom nie je možný. 

 

V cene pobytu v RZ Štrbské Pleso sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami,  

- posilňovňa, spoločenské hry, bedmington, WI-FI internet v lobby bare a zasadačke – 

zdarma. 

Ostatné služby za poplatok: bicykel 4 Eur/deň,  sauna 2,50 Eur/osoba/90 min. – min. 4 osoby. 

V zariadení sa neorganizuje silvestrovská zábava. 

 

 

 

4) Stredisko SMREKOVEC, Donovaly 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 2+2; 2+3; 2+4. 

Termíny  Názov Počet poukazov Počet nocí / dní 

28.10.- 31.10. Wellness 1 (izba 2+1) 3 noci / 4 dni 

04.11.- 07.11. Wellness 1 (izba 2+2) 3 noci / 4 dni 
 

Poznámka : 

1) Pobyt so psom nie je možný 
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V cene pobytu v RZ Smrekovec sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami; 

- vstup do fitnes, stolný tenis, biliard, detský kútik, zapožičanie bicyklov, sánok, lyží, 

WI-FI Internet, parkovanie; 

- vstup do „wellness“ (2x75 min za pobyt) počas „wellness pobytov“. 

 

 

 

5) Stredisko SIGNÁL, Piešťany 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 2+2; 2+3; 3+0; 3+1; 4+0; 4+1. 

Termíny  Názov Počet poukazov Počet nocí / dní 

11.11.- 14.11. RETRO pobyt 18 3 noci / 4 dni 

18.11.- 21.11. Wellness pobyt 3 3 noci / 4 dni 

25.11.- 28.11. Pobyt pre milovníkov vína 2 3 noci / 4 dni 

02.12.- 05.12. Mikulášsky pobyt 2 3 noci / 4 dni 

09.12.- 12.12. Romantický pobyt 23 3 noci / 4 dni 

29.12.- 02.01.2022 Silvestrovský pobyt 7 4 noci / 5 dní 
Poznámka : 

1) Pobyt so psom je možný na vyžiadanie v zariadení. 

 

 

V cene pobytov v RZ Signál sú zahrnuté služby : 

- ponuka služieb tematických pobytov a pobytov počas letných prázdnin - podľa druhu 

viď ďalej; v uvedenej cene je kalkulovaný príplatok na program za každú osobu vo 

výške 10,-Eur, Silvestrovský príplatok je kalkulovaný vo výške 25,-Eur na osobu. 

V prípade, že bude pobyt organizovaný iba ako rekreačný pobyt bez tematického 

programu z dôvodu platných protipandemických opatrení, zníži sa cena za pobyt 

o vyššie uvedený príplatok. 

- pobyty 26.06. - 28.08. – ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami, 

program: grilovačka pred zrakmi hostí a zábava s DJ-om, večerné premietanie 

rozprávok pre najmenších, 1 deň s animátorom – program pre detičky, požičiavanie 

spoločenských hier a športových potrieb,  WI-FI. Doplnkové platené služby: wellness 

– masáže, samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, infra sauna 

a vírivka. Požičovňa bicyklov. 

 
Tematické pobyty : 

 

RETRO POBYT    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, 

RETRO diskotéka, preto sa tešíme na vaše outfity – zovňajškom si radi pripomeniete časy 50-tych  

až 90-tych rokov. Pripravte si hlasivky, keďže budete mať možnosť sa postaviť pred mikrofón 

a zaspievať si svoju obľúbenú pesničku, takže o zábavu bude určite postarané. Nebude chýbať ani 

polnočná kapustnica a neobmedzená konzumácia počas celej zábavy whisky BALLANTINES. 

Zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Doplnkové platené služby: wellness – masáže, 

samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, infra sauna a vírivka. 

 

WELLNESS POBYT       

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/,       

30 minút vstup do sauny, 25 minút na termo – akupresúrnom masážnom lôžku, 25 minút masáž, stolný 

tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnenú cenu virívka. 
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POBYT PRE MILOVNÍKOV VÍNA  

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, 

ochutnávka a neobmedzená konzumácia vína počas celého pobytu, v piatok skvelá zábava s DJ-om. 

Zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Doplnkové platené služby: wellness – masáže, 

samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, infra sauna a vírivka. 

 

MIKULÁŠSKY POBYT    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), 

Mikulášsky program pre deti, sladký balíček pre deti a tekutý pre dospelých, občerstvenie, detská 

diskotéka,  každý večer premietanie rozprávok,  zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. 

Doplnkové platené služby: wellness – masáže, samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, 

infra sauna a vírivka. 

 

ROMANTICKÝ POBYT      

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), 

raňajky do postele, romantická večera pri sviečkach s fľašou vína, zábava s DJ-om a púšťaním 

balónov šťastia,  zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Doplnkové platené služby: wellness 

– masáže, samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, infra sauna a vírivka. 

 

SILVESTROVSKÝ POBYT 

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/. 

V cene pobytu: all inclusive silvestrovská zábava – silvestrovská večera, DJ, polnočný prípitok, 

ohňostroj, kapustnica, konzumácia vybraných nealko a alkoholických nápojov zdarma  

do 06.00 h ráno;  zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Doplnkové platené služby: wellness 

– masáže, samoobslužné vyhrievacie masérske lôžka CERAGEM, infra sauna a vírivka. 

 

 

Informácie pre všetky vyššie uvedené rekreačné pobyty a všetky zariadenia : 

 

Upozornenie: V rekreačných zariadeniach budú dočasne obmedzené alebo zrušené služby a 

program v zmysle aktuálne platných protipandemických opatrení. V zmysle aktuálne platnej 

Vyhlášky ÚVZ č. 253 zo dňa 7. októbra 2021 sa rekreačné pobyty poskytujú za nasledovných 

podmienok : 

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a 

turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné 

opatrenia: 

a) reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení tejto vyhlášky 

pre tieto typy prevádzok,  

b) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu 

použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami. 

 

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a 

turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby osobám v režime OTP, sa v 1. alebo 2. 

stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb 

do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti. 

 

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a 

turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby v územných obvodoch okresoch stupňa 

Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID-AUTOMAT-u. 

 

A ďalšie hygienické a protiepidemické opatrenia uvedené v tejto vyhláške. 
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Úplné znenie vyhlášky nájdete na tomto linku : 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_253.pdf 

 

Bližšie informácie o pobyte a rozsahu služieb obdržíte na recepcii zariadenia pri nástupe  

na pobyt. 

 

Termíny uzávierok pre príjem žiadostí : 

 

- termíny s nástupom v októbri až decembri – priebežne do obsadenia kapacít 
 

Žiadosti sa začnú posudzovať a rekreačné poukazy pre pobyty v každom mesiaci 

prideľovať až po uplynutí termínu uzávierky príjmu žiadostí. 

 
 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované e-mailom s pečiatkou a podpismi na adresu 

rekreacie@minv.sk alebo poštou (v nevyhnutných prípadoch faxom). V žiadostiach  

je potrebné uviesť všetky údaje v zmysle návodu na vyplnenie žiadosti.  

 

 

LINK NA STIAHNUTIE ŽIADOSTI : 

Na intranetovej stránke oddelenia rekreačnej starostlivosti SPSČ v časti „Tlačivá a formuláre“ 

je zverejnený upravený formulár žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu z dôvodu 

účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

(link: https://info.minv.sk/mv/spou-oo-

rekre/Tlaiv%20a%20formulre/Forms/AllItems.aspx) 
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