UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Č. j.

/2021

Nitra 14. 04. 2021

Regeneračno – liečebný pobyt v Piešťanoch

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci
regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „ Piešťany“.

Termíny:
I. termín: 26. máj – 30. máj 2021 /100 osôb/
II. termín: 25. augusta – 29. augusta 2021 /100 osôb/
Cena:

300,- € osoba/v dvojlôžkovej izbe
360 € osoba/v jednolôžkovej izbe

UPOZORNENIE: V cene nie je zahrnutý príspevok zo SF 60,- €. Po skončení RLP bude príspevok
vyplatený po zdanení v najbližšom výplatnom termíne. Príspevok 28,- € si člen UO OZ PŠaV pri SPU
v Nitre môže vyzdvihnúť na sekretariáte UO u E. Palkovej po absolvovaní RLP. Zamestnanec si môže
uplatniť rekreačný príspevok v zmysle Smernice č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu
zamestnancom SPU v Nitre. Dopravu zamestnancov SPU hradí zamestnávateľ, je zabezpečený
autobus na každý turnus, rodinný príslušník iba v prípade voľného miesta, inak vlastná doprava.
Cena zahŕňa: ubytovanie v SPA hotel SPLENDID *** v dvojlôžkových izbách,
sociálne zariadenie, kúpeľňa s vaňou a bidetom, SAT- TV, telefón, chladnička,
balkón, wi-fi pripojenie, trezor, sušič na vlasy, župan,
✓ plná penzia – bufetové raňajky, obed, večera – výber zo 4 jedál, bohatý
šalátový bufet, pitný režim pri obede a večeri ( čaj, voda )

✓ balíček procedúr: po odsúhlasení lekárom – krátka konzultácia povinná
➢ 14 liečebných procedúr: Termálny minerálny kúpeľ “Zrkadlisko“ so suchým zábalom 35 min
(3-x) všetko v časti Balnea spojené s hotelom SPLENDID, Klasická masáž čiastočná 20 min
(1-x), Bahenný zábal so suchým zábalom 35 min (1-x), Soľná jaskyňa 45 min (1-x) kúpeľný
dom Napoleon parkom cca 8 minút chôdze), Peloidokinezioterapia (liečba kĺbov ruky
s účinkami bahna ) 20 min (2-x), Vodoliečba 15 min (2-x) typ bude určený podľa voľných
kapacít pri príchode hostí, Elektroliečba alebo Svetloliečba alebo Plynové injekcie (2-x)

uvedené procedúry budú načasované podľa zdravotného stavu hosťa, Vstup do dvoch
termálnych bazén s Aquabike (2-x),
➢ ozdravno-vitálne procedúry: celodenný voľný vstup od 6.00 do 21.00 hod. do vnútorného
hotelového bazéna s vírivkami, celodenný vstup od 10.00 do 18.00 hod. do vonkajšieho teplého
plaveckého bazény, celodenný voľný vstup do Premier Fitness clubu
➢ bonus : 1-x Welcome drink (streda) a uvítanie zástupcom obchodného oddelenia Kúpeľov
Piešťany, 1-x unikátna prehliadka bahennej kuchyne (nedeľa, v deň odchodu) s upresnením
podľa aktuálnych epidemiologických podmienok
➢

doplnkové služby: kaviareň, kozmetika, Thajské masáže, kaderníctvo, voľnočasové kultúrne
a športové aktivity a hudobná produkcia budú upresnené podľa aktuálnych epidemiologických
podmienok v čase pobytu

Cena nezahŕňa:
✓ miestny poplatok 1,50 € /osoba na deň. Parkovanie 2 € / noc / vozidlo.
Info:
Záujemcovia o ďalšie individuálne platené procedúry si ich môžu doobjednať. Bližšie informácie
o ďalších možnostiach využitia voľného času počas pobytu v Piešťanoch sú zverejnené na
https://www.kupelepiestany.eu/hotel/spa-hotel-splendid/
Odchod autobusu na RLP je v stredu o 15:45 h od ŠD A. Bernoláka. Pobyt sa začína v stredu večerou
a končí v nedeľu obedom.
Záujemcovia o regeneračno – liečebný pobyt v Piešťanoch sa môžu prihlásiť najneskôr do
05. 05. 2021 Ing. B. Martiškovej – predsedníčke FO pri FAPZ UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre,
-

kl. 4257, email: Beata.Martiskova@uniag.sk, (mobil: +421905779719) - nahlásiť údaje: meno,

priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska.
Platba za RLP sa bude realizovať priamo kúpeľom: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava Slovenská republika Konto: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
2922728005/1100 BIC: TATRSKBX,
IBAN: SK52 1100 0000 00 29 2272 8005
Variabilný symbol: 110 50 200
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: SPU NITRA, Priezvisko a meno + priezvisko a
meno rod. príslušníka a pod., termín 1 alebo 2.
Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 15. 5. 2021 ( pri II. termíne najneskôr 10 dní
pred nástupom). Následne treba poslať informáciu o zaplatení Ing. B. Martiškovej kl. 4257,
email: Beata.Martiskova@uniag.sk

Vedúci odborového úseku: ..............................................
Odborový úsek: .................................................................

doc. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc.
predsedníčka UO OZ PŠaV
pri SPU v Nitre

