
Výbor univerzitnej organizácie UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre  
    
Č. j.  32/2017    

Rekreácie - leto 2017 
 
Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre  
ponúka členom UO,  zamestnancom univerzity a ich 
rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich 
rekreačných strediskách: 

 

RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK                   8 dní / 7 nocí 
 23. 7. – 30. 7.  8 izieb (3, 4-lôžkové)  
 30. 7. –   6. 8.  8 izieb 

20. 8. – 27. 8.  4 izby   
 27. 8. –   3. 9.                 4 izby  

Ubytovanie v 3, 4 - lôžkových izbách je v deň nástupu v pondelok po  14.00 h s odchodom v nedeľu do 10.00 h.  
Záujemcovia o polpenziu začínajú pobyt v deň nástupu večerou a končia v deň odchodu raňajkami. Záujemcovia 
o plnú penziu začínajú v deň nástupu obedom a v deň odchodu končia raňajkami. Pri plnej penzii je možné obed  
na požiadanie zmeniť na balíček. Obed sa podáva o 12,30 h a večera o 18,00 h. 
Cena zahŕňa: ubytovanie, plná penzia alebo polpenzia a pobytový poplatok.  
Cena nezahŕňa: poistenie do hôr, náklady na dopravu. 
Info: Počas pobytu vedenie hotela AKADEMIK môže zorganizovať za osobitný poplatok jednodňové 
fakultatívne výlety autobusom, alebo mikrobusom podľa vlastného výberu a záujmu (kúpaliská, jaskyne, 
skanzeny, Vysoké Tatry, Poľsko – trhy).    

PATINCE - rekreačné zariadenie UKF v NITRE               8 dní / 7 nocí 
 22. 7. – 29. 7.   2 izby (1 trojlôžková, 1 štvorlôžková) 
 29. 7. –   5. 8.   2 izby (1 + 1) 
   5. 8. –  12. 8   2 izby (1 + 1) 
 12. 8.  –  19. 8.   2 izby (1 + 1) 

Rekreácia začína v sobotu od 12,00 h do 14,00 h a končí nasledujúcu sobotu o 10,00 h. Ubytovanie je v 3 - 4 
posteľových izbách s vlastným príslušenstvom. Stravovanie je individuálne, k dispozícii je spoločná kuchynka s 
obmedzeným vybavením.  
Cena zahŕňa: ubytovanie, daň za ubytovanie - poplatky platia všetci v rovnakej výške 0,82 € za osobu a noc 
vrátane detí. 
Cena nezahŕňa: stravné, parkovné za auto, vstup na kúpalisko. 
 

ČINGOV – rekreačné zariadenie OZ PŠaV                        7 dní / 6 nocí 
  6. 8. –  12. 8.   4 izby (2, 3–lôžkové dve izby) 
 13. 8. – 19. 8.   1 izba (2–lôžková) 
 20. 8. – 26. 8.   3 izby (3–lôžkové dve izby, 4–lôžková jedna izba) 
  
 



 
Rekreácia začína nedeľou po 14.00 h s odchodom v sobotu do 10.00 h. Rekreačné zariadenie sa nachádza v 
prekrásnom prostredí Slovenského raja. Na Čingov je autobusové spojenie zo Spišskej Novej Vsi. Rekreačné 
zariadenie bolo v roku 2007 kompletne rekonštruované. Ubytovanie je s možnosťou prístelky, s vlastným 
sociálnym zariadením.  
Cena zahŕňa: ubytovanie 
Cena nezahŕňa: stravné, daň z ubytovania, poistenie do hôr, dopravu. 
Info: Na prípravu individuálneho stravovania je k dispozícii kuchyňa kompletne vybavená riadom, elektrickým 
sporákom, chladničkami a mikrovlnou rúrou. V spoločnej kuchyni má každá izba k dispozícii uzamykateľnú 
skrinku na potraviny. Možnosť stravovania je v blízkom penzióne alebo salaši (cca 500 m). V ubytovacom 
zariadení sú dve spoločenské miestnosti s televízorom, sauna, v okolí zariadenia je dostatok možností na 
rekreačnú turistiku, športovanie a hry aj pre rodiny s deťmi.  
 

KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus – rekreačné zariadenie OZ PŠaV  7 dní / 6 nocí 
   2. 7. –  8. 7.   6 izieb (2-lôžkové) 
   9. 7. – 15. 7.   6 izieb (2–lôžkové) 
   6. 8. – 12. 8.   6 izieb (2-lôžkové)   
 27. 8. –  2. 9.   6 izieb (2-lôžkové) 

Rekreácia začína v nedeľu po 14.00 h a končí nasledujúcu sobotu o 10.00 h. Rekreačné zariadenie OZ PŠaV 
CROCUS sa nachádza 4 km od Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú Kotlinu. Ubytovanie je bunkového 
typu. 
Cena zahŕňa: ubytovanie, plná penzia.  
Cena nezahŕňa: pobytový poplatok pre rekreanta od 18 rokov individuálne (1 € na deň), poistenie do hôr, 
náklady dopravu. 

PRAHA (ČR) – internát ČZU na Suchdole (kolej EF)               8 dní / 7nocí 
  8. 7. – 15. 7.   4 izby (2-lôžkové) 
29. 7. –  5. 8.   4 izby (2-lôžkové) 
12. 8. –  19. 8.   4 izby (2-lôžkové) 

Nástup na rekreáciu je v sobotu od 15.00 h a končí v sobotu o 9.00 h. Zmena uvedených hodín je možná len so 
súhlasom vedenia internátu. Ubytovanie je na internáte v izbách bunkového typu (dve dvojposteľové izby) so 
sociálnym zariadením. Stravovanie je individuálne. 
Cena zahŕňa: ubytovanie a rekreačný poplatok. 
Cena nezahŕňa: dopravu a stravovanie. 
Info:  Na prípravu stravy je k dispozícií v predsieni minikuchyňa, varič, riad, chladnička.  

JANOV NAD NISOU (ČR) – zariadenie ČZU PRAHA      7 dní / 6 nocí 

16. 7. – 22. 7.   3 izby (2-lôžková, 3-lôžková, 5-lôžková) 
30. 7. –  5. 8.   3 izby (2-lôžková, 3-lôžková, 5-lôžková) 
 3. 9. –   9. 9.   3 izby (2-lôžková, 3-lôžková, 5-lôžková) 

Nástup na rekreáciu je v nedeľu a končí v sobotu. Chata v Janove sa nachádza v severných Čechách neďaleko 
Jablonca n/Nisou a Liberca. Izby majú vlastné WC a sprchový kút, spoločnú jedáleň a kuchyňu s plynovými 
sporákmi, súpravou nádob, tanierov a príborov. Pre každú izbu je k dispozícii chladnička. Potrebné si doniesť 
uteráky a domácu obuv. Stravovanie je možné aj v reštaurácii vzdialenej cca 200 m od chaty. 
Cena zahŕňa: ubytovanie a rekreačný poplatok. 
Cena nezahŕňa: dopravu a stravovanie. 

 



  

KARLOV POD PRADĚDEM (ČR) – rekr. stredisko MZLU v Brne    8 dní /7 nocí 
 22. 7. –  29. 7.   4 izby (2 izby 2-lôžkové, 2 izby 4-lôžkové) 
   5. 8. –  12. 8.   3 izby (2 izby 2-lôžkové, 1 izba 4-lôžková) 
   2. 9. –   9. 9.   4 izby (2 izby 2-lôžkové, 2 izby 4-lôžkové) 
 

Rekreácia začína v sobotu a končí nasledujúcu sobotu. Ubytovanie je s vlastným hygienickým 
zariadením, farebným televízorom v spoločenskej miestnosti s denným barom pre 40 osôb..  
Cena zahŕňa: ubytovanie a polpenziu (raňajky, večera). 
Cena nezahŕňa: rekreačný poplatok, dopravu a poistenie do hôr. 
Info:  Strava je zabezpečená v chate Karlovka vo vzdialenosti 50 m od ubytovania. Zariadenie je svojou 
polohou a klimatickými podmienkami vhodné aj pre astmatikov, alergikov a všetky ochorenia dýchacích ciest.  

RYBNIČNÍ ZÁMEČEK V LEDNICI (ČR) – rekr. stred. MZLU v Brne  
8 dní /7 nocí  

17. 8. –  24. 8. štvrtok - piatok   1 izba 2-lôžková + prístelka, 1 izba 3-lôžková + prístelka 
7dní /6 nocí  

15. 9. –  21. 9. piatok - štvrtok    1 izba 2-lôžková + prístelka, 1 izba 3-lôžková + prístelka              

Rekreácia začína o 13,00 h a končí nasledujúcu o 9,00 h. Ubytovanie sa nachádza v historickom objekte 
Lednicko – Valtického areálu, v dvoch komfortných apartmánoch, ktoré sú vybavené vlastným sociálnym 
zariadením, minikuchynkou s elektrickou  dvojplatničkou, chladničkou a súpravou nádob.  
Cena zahŕňa: ubytovanie.. 
Cena nezahŕňa: rekreačný poplatok, dopravu. 
 
 

POBYT RELAX v modernom hoteli PAX *** Trenčianske Teplice  5 dní /4 noci 
   

Termín: v mesiacoch jún až september 2017 termín podľa vlastného výberu  
     Cena zahŕňa : ubytovanie – izby comfort, stravovanie – polpenzia, raňajky formou bufetu, večera výberom z 

piatich jedál, 8 procedúr za pobyt (termálny kúpeľ, perličkový prísadový kúpeľ, masáž, plávanie, rašelina / 
limoplast, relaxácia /sauna). 
BONUS 2-krát za pobyt hodinový vstup do vonkajšieho bazénu Grand s celoročnou prevádzkou, 1-krát whirpool, 
voľný vstup do fitness / telocvičňa v hoteli Krym.   

     Cena nezahŕňa:  rekreačný poplatok, dokúpenie  obedov za  4 € / deň / obed   
UPOZORNENIE:  

- na všetky rekreačné pobyty nie je dovolené vodiť psov a iné zvieratá, 
- v prípade nenastúpenia na rekreačné pobyty z neodôvodnených príčin sa budú uplatňovať Zásady o 

storno poplatkoch. 
-  

Prihlásiť sa môžete u: 
 
FAPZ    doc. Ing. M. Habánová, PhD.    (kl. 4467) FEŠRR        Ing. Ľ. Civáňová                   (kl. 4617) 

FBP       Ing. D. Paulisová                     (kl. 4809)    R – SPU       Ing. A. Anderlitscheková    (kl. 5540) 

FEM    Ing. I. Váryová, PhD.               (kl. 4193) CIKT, SlPK  Ing. I. Jirásková            (kl. 4495) 

TF        Ing. Ľ. Bureš, PhD.                   (kl. 4688) ŠD -            Ž. Lauková                 (kl. 5822) 

FZKI     Ing. J. Černá, PhD.                 (kl. 5437)     

 



 

 

 

Fakultné a dielenské výbory OZ odovzdajú do 28. 4. 2017 poradie prihlásených záujemcov o rekreácie za 
celú fakultnú a dielenskú organizáciu OZ rekreačnej komisii. 
Poplatok za poukaz v jednotlivých rekreačných zariadeniach udáva priložená tabuľka. 
Úhrada za rekreáciu sa bude realizovať 17. 5. 2017 v  stredu v čase 8,00 – 11,00 h a  13,00 – 15,00 h  
na sekretariáte Výboru UO. 

 
  
  
  

    Viera Duchoňová                                                              doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 
           predsedníčka Rekreačnej komisie                                                                            predsedníčka UO OZ PŠaV 
        Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre                           pri  SPU v Nitre 

 
 
 
   
     Vedúci odborového úseku: ...................................................................................... 

 

                     Odborový úsek: ..................................................................................... 


