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1. Základné informácie 
Prihlášky na rekreáciu predkladajte na príslušných tlačivách (tieto sú k dispozícii na ORĽZ, v podateľni a na 

našej web. stránke) v stanovených termínoch na Oddelenie riadenia ľudských zdrojov. Na prihláške uveďte 

všetky osoby, ktoré sa rekreácie zúčastnia, vrátane osobných údajov – dátum narodenia, bydlisko, 

zamestnávateľ, číslo preukazu totožnosti. 

V prípade podania prihlášky na dve a viac rekreácií, prosíme vyplniť vždy samostatnú prihlášku 

s poznámkou, či ide o hlavný alebo náhradný pobyt. 

Pri viacerých záujemcoch o ten istý rekreačný pobyt, výber rekreantov vykonáva komisia rekreačnej 

starostlivosti – podľa kritérií uvedených v zásadách KZ. Cudzí záujemcovia  sa môžu rekreácie zúčastniť len 

vtedy, keď nebude záujem zo strany našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a to za predpokladu, 

že si uhradia náklady za rekreačný pobyt v plnej výške. Príspevok zo sociálneho fondu sa môže poskytnúť 

zamestnancom a ich rodinným príslušníkom podľa zásad uvedených v KZ (príloha C). Príspevok z dotácie 

pre podporu cestovného ruchu SR sa poskytne zamestnancom podľa prílohy E KZ 2019.Príspevok 

z odborových prostriedkov sa môže poskytnúť zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a dôchodcom 

TUZVO vtedy, ak sú členmi  UOO TU vo Zvolene. Na rekreačné pobyty nie je prípustné brať so sebou 

zvieratá. 

Pre lepšiu orientáciu Vám ponúkame stručný popis jednotlivých cieľových lokalít. Akékoľvek zmeny budú 

oznámené len prihláseným záujemcom. 

 

 

2. Zahraničná rekreácia 
 

2.1 Česko (výmenná rekreácia) 

Praha – SUCHDOL 
Praha, bohaté centrum kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia, ale aj príťažlivé miesto rekreácie 

a turistiky. 

Termíny:               20. 07.  – 27. 07. 2019  

                                  10. 08.  – 17. 08. 2019 

                               resp. iný termín  od nedele – nedele (po dohode je možný  aj kratší  pobyt)  

        Doprava:  individuálne 

        Ubytovanie:  Študentský domov ČZU Praha – SUCHDOL 

       (bunkový systém = 2 dvojlôžkové izby + sociálne zariadenie) 

        Stravovanie:  individuálne, s možnosťou prípravy stravy 

 k dispozícii je el. varič, chladnička a základný kuchynský riad 

        Cena za osobu:  1400,00 Kč  (200,00 Kč os/noc)  

                                           – platba priamo v Prahe, možnosť platby kartou  

        Rekreačné možnosti: Turistika (okolie Tiché a Divoké Šárky, Tuchoměřického lesa, zrúcaniny hradu Okoř).  

                                           Stredné Čechy majú okolo 50 štát.  prírodných rezervácií – Karlštejn, Křivoklát,   

                                           Karlické údolí...... + ďalšie atraktívne miesta a zaujímavosti. 

       Termín pre  podanie prihlášky:   17. máj 2019 

 

2.2 Česko (výmenná rekreácia) 

Jeseníky - Karlov 
Severná Morava – pre prírodné zvláštnosti a vzácnosti bola na ploche 740 km2  vyhlásená chránená krajinná 

oblasť Jeseníky. 

Termíny:  po dohode s MZLU Brno  

Doprava:  individuálne s možnosťou využitia vlakového spojenia Brno – Malá Morávka, resp. 

autobusového Brno – Karlova Studánka 

Ubytovanie:  I.  1 – 4 lôžkové izby vybavené TV, každá izba má samostatné soc. zariadenie,   

                                       spoločenská miestnosť, jedáleň 

                                   II. 1 – 3 lôžkové izby so spoločným soc. zariadením na chodbe, jedálňou, ...  



Stravovanie: objednáva sa pri záväznej rezervácii a uhrádza priamo na mieste 

Cena za osobu: 2100,00 Kč  ad. I. ubytovanie; 1190,00 Kč polpenzia  

                                  1470,00  Kč ad. II.    

                                  deti do 15 rokov:  zľava 

Rekreačné možnosti: Turistické výlety na Praděd, Barborku, Mravencovku – Alfrédovu chatu, Jeleniu  

studánku, Karlovu  Studánku, kúpanie 400 m od ubytovania (Bruntál, Břidlička,                 

vhodné prostredie pre alergikov a astmatikov. 

Termín pre podanie prihlášky: 30. apríl 2019 
 

2.3   Česko (výmenná rekreácia) 

        Lednice na Morave 
        Mesto známe valtickým areálom, ktorého dominantu tvorí romanticko-gotický zámok so skleníkom,     

          anglickým parkom, francúzskou záhradou,  stavby  Minaret, Janov hrad, Tri grácie a rad ďalších.  

          Termíny:                 podľa vlastného výberu  od soboty do piatku 

          Ubytovanie:            Vysokoškolský internát MZLU v Brne  –  rekonštruovaný  objekt                                

                                          1-3 lôžkové izby (bunkový systém, WC, sprchové kúty), nočný klub, spoločenská                      

                                          miestnosť  s TV  

           Stravovanie:           individuálne (kuchynka na každom poschodí) 

           Cena za osobu:       220,00 Kč os/noc 

                                          uhrádza  sa v hotovosti pri nástupe na rekreáciu  - v Ledniciach 

           Rekreačné možnosti:  Kúpanie, jazda na koni, vychádzky do okolitej prírody – 8 prírodných rezervácií. 

  Termín pre podanie prihlášky:  30.  apríl  2019 
 

2.4 Česko (výmenná rekreácia) 

          Lednice – Rybniční zámoček 
          Rybniční zámoček v Lednici je historický objekt, nachádzajúci sa v tichom  prírodnom prostredí na  

            brehu  Stredného rybníka v Lednicko–valtickom areáli.  

            Termín:              13. 08. – 19. 08. 2019 

            Ubytovanie:       dva komfortné apartmány (1x2 lôžkový, 1x3 lôžkový s možnosťou prístelky)    

                                       so samostatným sociálnym zariadením  a mini kuchynkou 

            Stravovanie:       individuálne (elektrický dvojvarič, chladnička a kuchynský riad) 

          Cena za osobu:       370,- Kč os/noc 

          Rekreačné možnosti:   rovnaké ako v bode 2.3.   

            Termín pre podanie prihlášky:  30. apríl  2019 
 

 

3.   Domáca rekreácia 
 

3.1   Zuberec (výmenná rekreácia) 

         Zuberec sa nachádza severovýchodne od Dolného Kubína. Považuje sa za vstupnú bránu do Roháčov,   

         jednej z najzaujímavejších oblastí Západných Tatier. 
Termíny:  06. 07. – 11. 07. 2019           1 chatka  

                                  14. 07. – 20. 07. 2019           1 chatka 

Doprava:  individuálne 

Ubytovanie:  areál UVZ ŽU v Žiline – chatky s dvoma 2 posteľovými izbami s možnosťou                     

                                  prístelky, sprchovacím kútom a WC. Chatky sú v súčasnosti vybavené účelne 

                                  a vkusne. Na prízemí sa nachádza  spoločná miestnosť s pohodlným  sedením 

                                          a TV prijímačom, malá kuchynka s chladničkou a varnou kanvicou a sociálne  

                                  zariadenie.                                    

Stravovanie: polpenzia  

Cena:       42,00 €  ubytovanie chatka/deň                                                  

                                  12,00 €  strava polpenzia os/deň                                     

Rekreačné možnosti:  Turistika po Roháčoch,  horolezectvo,  návšteva Múzea oravskej dediny v prírode   

                                   s hodnotnou ľudovou architektúrou, Oravskej priehrady, termálnych bazénov.  

Termín pre podanie prihlášky: 17. máj 2019 
 

3.2  Donovaly (chata TU vo Zvolene) 

Termíny:   podľa vlastného výberu – 7 dňové turnusy s nástupom v nedeľu 
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Doprava:  individuálne – bezproblémové autobusové spojenie 

Ubytovanie:  2 trojposteľové izby, spoločenská miestnosť, kuchynka, predsieň a soc. zariadenie 

Stravovanie: individuálne 

Cena:   zamestnanci a ich priami rodinní príslušníci, dôchodcovia TU  3,50 € os/noc     

          cudzí         7,00 € os/noc   

                                  deti do 6 rokov veku  50 % zľava 

Rekreačné možnosti:  Výborné podmienky pre blízke i vzdialenejšie túry do Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. 

                                   Okolie vzácnej flóry a fauny. 

Termín pre podanie prihlášky: min. mesiac pred nástupom 

 

3.3  Tajov – chata JUNIOR 
       Termíny:                    podľa vlastného výberu, odporúčame 6 dňové turnusy s nástupom v sobotu 

         Doprava:                  individuálne 

Ubytovanie:              v 2 a 3 posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením.   Celková kapacita je  27  

                                  lôžok. Súčasťou je sauna a priestranná spoločenská miestnosť s krbom, televízorom  a 

                                  posedením.                                                                                                        

         Stravovanie:             individuálne – kuchynka je vybavená keramickou varnou doskou, elektrickou rúrou,  

                                           varnou  kanvicou, mikrovlnou rúrou, chladničkou  a riadom.  

         Cena:                        zamestnanci a ich priami rodinní príslušníci, dôchodcovia TU  7,00 € os/noc     

          cudzí       10,00 € os/noc   

                                  deti zamestnancov do 6 rokov veku  50 % zľava 

        Rekreačné možnosti: Objekt je obklopený lesmi a horskými lúkami s početnými turistickými  

                                   a cykloturistickými trasami.  Návšteva kultúrnych pamiatok – Kostol sv. Jána  

                                   Krstiteľa,  rodný dom Jozefa Gregora Tajovského, rodný dom Jozefa Murgaša a iné.     

                                   Pri chate  je možné využiť altánok s posedením a grilom.  

 Termín pre podanie prihlášky: min. mesiac pred nástupom 

   

     
 

 

4. Doplnková rekreácia 
 

Doplnkovú rekreáciu organizuje OZ PŠaV na Slovensku vo vybraných školských zariadeniach v zmysle 

Smerníc na organizovanie doplnkovej rekreácie OZ PŠaV na Slovensku. Na rekreačných pobytoch sa môžu 

zúčastňovať len deti od 3 rokov. Zariadenia nie sú vybavené na pobyt menších detí.   

Upozornenie: V prípade záujmu o doplnkovú rekreáciu odovzdajte prihlášku (tlačivo DR je na ORĽZ) 

ihneď po zverejnení oznamu. Uvedené termíny sú hraničné. Zariadenia budú záujemcov zaraďovať 

priebežne tak, ako budú prichádzať prihlášky. Prednostne sú zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku.  

 

 

4.1  Kežmarské Žľaby 
         Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS,  059 53 Tatranské Matliare, č. tel./fax: 052 4468165,  e-mail:   

         rzcrocus@stonline.sk. 

Termíny:     7 dňové pobyty (6x nocľah, 6x plná penzia)   

07.07. -  13.07.2019                                   04.08. - 10.08.2019 

14.07. -  20.07.2019                                   11.08. - 17.08.2019 

        21.07. -  27.07.2019                                   18.08. -  24.08.2019 

28.07. -  03.08.2019                                   25.08. - 31.08.2019 

Ubytovanie: rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS – bunkový systém izieb (2 + 3 lôžkové izby, 

                    sociálne   zariadenie). V každej izbe je chladnička, TV a WIFI pripojenie na internet 

Stravovanie: plná penzia 

Cena:  

♦ člen OZ PŠaV a jeho nezaopatrené deti nad 12 rokov                     156,90 € 

♦ deti člena OZ PŠaV od 3 do 12 rokov člena OZ                                             112,40 € 

♦ manžel/ka člena OZ  PŠaV                                                                              177,30 € 

♦ nečlen OZ PŠaV od 12 rokov                                                                          204,30 € 

♦ deti  nečlena OZ PŠaV od 3 do 12 rokov                                                        156,80 € 

Doprava: individuálna (autobusová zastávka z Popradu alebo T. Lomnice je priamo pred zariadením). 

Rekreačné možnosti: 

mailto:rzcrocus@stonline.sk
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- zariadenie Crocus sa nachádza asi 4 km od Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú kotlinu,     

                       resp. Ždiar, 

- pekný areál so športovými ihriskami, k dispozícii stolný tenis, spoločenské hry a športové náradie, 

- wellness centrum (bazén s protiprúdom, vírivka, suchá a parná sauna, služby maséra a fitness), 

                       jeden vstup na 1 hodinu je v cene poukazu,   

- múzeum TANAP v Tatranskej Lomnici, 

- Belianska jaskyňa v Tatranskej kotline, 

- ľudová architektúra, 

- Ružbachy. 

Termín pre podanie prihlášky: písomne alebo e-mailom do 24. mája 2019 priamo v zariadení 

CROCUS Kežmarské Žľaby, 059 60 Tatranská Lomnica, tel. 052/4468165, 0911273488, e-mail: 

rzcrocus@stonline.sk.  Bližšie informácie aj na www.ozpsav.sk. 

Možné sú aj pobyty bez stravovania.  

 

 

4.2  Čingov 
       Školské  rekreačné zariadenie Čingov, 053 11 Smižany, č. tel./fax:  053 4491183, 0918901773, e-mail:   

         rz.cingov@atlas.sk. 

         Termíny:   

         4 dňový pobyt  (4x nocľah) 

         30.06. – 04.07.2019 

        7 dňové pobyty  (6x nocľah) 

07.07. -  13.07.2019                                   04.08. - 10.08.2019 

14.07. -  20.07.2019                                   11.08. - 17.08.2019 

        21.07. -  27.07.2019                                   18.08. -  24.08.2019 

28.07. -  03.08.2019                                   25.08. -  31.08.2019 

Doprava:  individuálne   (dobré autobusové spojenie zo Spišskej Novej Vsi) 

Stravovanie: individuálne – kuchyňa vybavená elektrickým sporákom, mikrovlnkou, chladničkami 

                                  mrazničkou a kompletným riadom na prípravu individuálneho stravovania.   

                                  Stravovanie za  prijateľnú cenu je  možné aj v blízkom penzióne alebo salaši. 

Ubytovanie:               v 2, 3, 4 posteľových izbách s možnosťou prístelky s vlastným sociálnym zariadením.    

                                  V prípade použitia prístelky osobou staršou ako 12 rokov zariadenie vráti 3,00 €  

                                  za noc.  V zariadení sú    dve spoločenské miestnosti s televízorom a sauna.   

                                  Rekreačné zariadenie bolo kompletne zrekonštruované. 

Cena poukazu: 

♦ člen OZ PŠaV a jeho nezaopatrené deti nad 12 rokov                     51,60 € 

♦ deti člena OZ PŠaV od 3 do 12 rokov člena OZ                                             45,60 € 

♦ manžel/ka člena OZ  PŠaV                                                                              72,00 € 

♦ nečlen OZ PŠaV od 12 rokov                                                                          81,00 € 

♦ deti  nečlena OZ PŠaV od 3 do 12 rokov                                                        72,00 €  
         Rekreačné možnosti: Zariadenie sa nachádza v prekrásnom prostredí  Slovenského raja. Toto zariadenie

      je možné využívať celoročne na kolektívne alebo individuálne pobyty. V okolí                                                                                                                                                                   

                                             zariadenia je dostatok možností na rekreačnú turistiku, športovanie a hry aj pre    

                                             rodiny s deťmi. Hostia majú k dispozícii knižnicu, spoločenské hry, PC, WiFi, stolný 

                                             tenis 

Termín pre podanie prihlášky: písomne alebo e-mailom do 24. mája 2019 v RZ Čingov.  

 

 

4.3  Trenčianske Teplice 
         Termíny:                   podľa Vášho záujmu vopred prekonzultujeme so zariadením; nástup na pobyt   

                                           v sobotu  v popoludňajších   hodinách, odchod  v sobotu ráno; 

Doprava:      individuálne 

Stravovane:                plná penzia, resp. individuálne  

Ubytovanie:  Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, 2, 3 posteľové izby                                                 

                                  s príslušenstvom, TV a Wi-Fi pripojením na internet. 

 Cena za ubytovanie: podľa typu izby , informácie tel. 032/6552301, 0903615126  

                   e-mail: prevadzka@dszsu.sk,  http://dszsu.sk/ 

                     stravu:  11,00 € plná penzia/deň  

                                    7,20 € plná penzia dieťa do 10 r./deň 

        Rekreačné možnosti:  Kúpele Trenčianske Teplice sú známe svojim prekrásnym okolím, liečivými  

mailto:rzcrocus@stonline.sk
http://www.ozpsav.sk/
mailto:rz.cingov@atlas.sk
mailto:prevadzka@dszsu.sk
http://dszsu.sk/
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                                            prameňmi, turistickými trasami a rôznymi kultúrnymi  podujatiami.  V kúpeľoch je        

                                            možné si vopred objednať ambulantné liečebné procedúry. Súčasťou ubytovacieho  

                                            zariadenia sú tenisové kurty. 

                                            V centre mesta sa nachádza nový bazén Grant.  Bazén má 25x10 m a menší  

                                            relaxačný  - kruhový, priemer 8 m.  Okolo kruháku je atrakcia prúdiacej rieky, ktorá  

                                            sa spúšťa v časových intervaloch na striedačku s ostatnými atrakciami, ako sú po  

                                            obvode bazéna nainštalované vzduchové lôžka, vírivky, sedadlá s hydromasážnymi      

                                            tryskami a chrliče vody.  

Termín pre podanie prihlášky: 30. apríl 2019 
 

 

 

 5. EXOD 
     
       Je  špecifická forma vzdelávania pedagogických a ostatných školských pracovníkov  zameraná na ich ďalší                            

       odborný rast a rozvíjanie záujmových činností.  Umožňuje získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie,               

       umenia,  geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov, jazykových znalostí a pod.  Základnou  

       súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, relaxačno- 

       -ozdravné aktivity, šport a turistika. Na podujatiach  EXOD sa spolu s rodičmi môžu zúčastňovať aj deti.  

       Prehľad  organizovaných exkurzno-vzdelávacích základní je k dispozícii na ORĽZ.  V prípade záujmu je                                             

       potrebné prihlášku zaslať obratom na adresu organizátora. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019. 

        

 

 

6.  Detská rekreácia 

 
     Kežmarské Žľaby 
     Termín: 30. 06. – 06. 07. 2019 

       Doprava: individuálne (prístup vlakom alebo autobusom) 

       Stravovanie: 5x denne a  pitný režim 

       Ubytovanie: Rekreačné zariadenie OZ PŠaV na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby, 2 posteľové izby so  

                            sociálnym zariadením, chladničkou, televízorom a WiFi.  

       Cena:    115,00 € pre deti členov OZ PŠaV na Slovensku 

                     Zamestnancom je možné poskytnúť príspevok z dotácie na rekreácie vo výške 55 % z ceny  

                     poukazu. 

       V cene je zahrnuté: strava, ubytovanie,  návšteva TANAPU, Belianskej jaskyne, Vysokých Tatier,  

                                       Botanickej záhrady, wellness       

 Termín pre podanie prihlášky: 30. apríl 2019 (v prípade záujmu sa hláste obratom – obmedzené          

                                                     kapacitou). 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Spracovala: Anna Drengubiaková / 5206 119  


