
      UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
Č. j.   89 /2017                                  Nitra 12. 10. 2017 
 

   Regeneračno – liečebný  pobyt v Turčianskych Tepliciach 

 

 

 

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci 

regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „Turčianske Teplice“. 

     Termíny:   I. termín - 24. január – 28. január 2018 

     II. termín - 31. január - 4. február 2018 

               III. termín - 7. február – 11. február 2018  

 

Cenník: 200,- € - člen  UO OZ, individuálny člen UO OZ 

  228,- € - zamestnanec SPU,     

230,- € rodinný príslušník (ak bude voľné miesto) 
 
UPOZORNENIE: V cene nie je zahrnutý príspevok zo SF (60,- €). Po skončení RLP bude príspevok 
vyplatený po zdanení v najbližšom výplatnom termíne. Dopravu zamestnancov SPU hradí 
zamestnávateľ. 
 

Cena zahŕňa: ubytovanie v LD Veľká Fatra SUPERIOR **** v dvojlôžkových 
izbách, príplatok 1-lôžko + 25,- €/osoba/noc, sociálne zariadenie, sprcha, TV, 
rádio, možnosť internetového pripojenia, telefón, chladnička, trezor, sušič 
vlasov, župan.  
� plná penzia – raňajky, obed, večera - formou švédskych stolov. Možnosť  
vegetariánskej, diabetickej, delenej, makrobiotickej, bezlepkovej stravy, 
antisklerotickej a žlčníkovej diéty.  

� balíček procedúr:   
� 12 liečebných procedúr: Zafírový kúpeľ 15 min (3-x), masáž čiastočná 15 min (2-x), 

Smaragdový kúpeľ 30 min (3-x), Brasil oxygen 50 min (1-x), termoliečba (obklad parafín 
alebo parafango) 20 min  (3-x), možnosť lekárskeho vyšetrenia / konzultácie,  

� ozdravno-vitálne procedúry: 3 x 3 h vstup do Spa&Aquaparku, denne voľný vstup do 
plaveckého bazéna Olympic, denne voľný vstup do fitnes, pitné kúry 3 min od hotela.   

� Vybavenie kaviareň Maximilián na prízemí (kapacita 100 miest) + salónik (30 miest ),  
 

 
 



 
 

� Art Caffé na 1. poschodí (kapacita 80 miest), Net Café pri recepcii s internetom, 
kadernícky a kozmetický salón, zdravotná kozmetika, denná tlač, kozmetika, drogéria a   
darčekové predmety v prízemí hotela. Servis kultúry oproti recepcii s denným programom 
fakultatívnych výletov v okolí, tanečné zábavy s DJ alebo hudobnou skupinou, možnosť 
lyžovania - Martinské Hole, Valčianska dolina, Jasenská dolina – zvýhodnené skipasy 
k pobytovým balíčkom, parkovanie pred LD zdarma.  

� bonus dieťa do 10 rokov na prístelke grátis + strava ako rodičia + na každé prenocovanie 3 h 
vstup do Spa&Aquaparku v sprievode dospelej osoby, dieťa na prístelke (11 - 15 rokov) 33 
€/noc má prispôsobený rozsah stravy k strave rodiča, v prípade plnej penzie s doplatkom 
2,25 € + na každé prenocovanie 3 h vstup do Spa&Aquaparku v sprievode dospelej osoby.   

 

Cena nezahŕňa: 
� miestny poplatok 1 € a kúpeľný poplatok 0,05 € /osoba na deň. 
 
Info: 
Záujemcovia o ďalšie individuálne platené procedúry si ich môžu doobjednať. Bližšie informácie 
o ďalších možnostiach využitia voľného času počas pobytu v Turčianskych Tepliciach sú zverejnené 
na https://www.therme.sk/ .  
 
Odchod autobusu na RLP je v stredu o 15:00 h od ŠD A. Bernoláka. Pobyt sa začína v stredu večerou 
a končí v nedeľu obedom.  
 
Záujemcovia o regeneračno – liečebný pobyt v Turčianskych Tepliciach sa môžu prihlásiť najneskôr 
do 30. 11. 2017  (štvrtok) Ing. B. Martiškovej – predsedníčke FO pri FAPZ UO OZ PŠaV pri SPU 
v Nitre, kl. 4257, e-mail: Beata.Martiskova@uniag.sk  
 
Platba za RLP sa bude vyberať 11. 1. 2018  t.j. štvrtok na sekretariáte UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre.  
Úhradu môžete uskutočniť prevodom na účet UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre:  
 
Účet SlSP Nitra  IBAN SK35 0900 0000 0000 3123 4440  
VS pre I. termín  18001  
VS pre II. termín  18002 
VS pre III. termín  18003 
Správa pre prijímateľa  RLP číslo turnusu (I. alebo II. alebo III.) priezvisko účastníka 
       

 
  
  
  

         doc. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc. 
            predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
 
 
Vedúci odborového úseku: .............................................. 
 
Odborový úsek: ................................................................. 


