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PONUKA  ČESKO 2018 
 

 

 

Podmienky pre všetky rekreačné pobyty (platia pre všetkých účastníkov rekreačných 

pobytov): 

 

 Rekreanti si dopravu organizujú a uskutočňujú individuálne a na vlastné náklady. 

 Cestovné poistenie si rekreanti zabezpečujú  individuálne a na vlastné náklady.  

 Rekreanti začínajú pobyt v nástupný deň večerou (okrem Spiritky), končia pobyt raňajkami dňom, 

ktorý je vyznačený ako posledný deň pobytu.  

 Miestnu daň uhradia účastníci rekreačných pobytov pred odchodom zo zariadenia  

na recepcii zariadenia. Miestna daň na osobu a deň je:  

 

Spiritka, Praha      21 Kč 

Hotel Šumava, Kašperské Hory   14 Kč (osoby 18 +) 

Hotel Solenice, Solenice    10 Kč 
 

 

 

 

Termíny a ceny pobytov : 

 

Miesto Počet Termín Typ izby Počet izieb  

  nocí   lôžka /poukazov/ 

SPIRITKA,  4 noci 11.07. -  15.07. 2+0 21 

Praha   

 

3+0 1 

 pobyt s raňajkami   

 

4+0 1 

  3 noci       23.07. -  26.07. 2+0 21 

    

 

3+0 1 

    

 

4+0 1 

  4 noci      01.08. -  05.08. 2+0 21 

    

 

3+0 1 

    

 

4+0 1 

 2 noci     13.08. -  15.08. 2+0 21 

    3+0 1 

    4+0 1 

 3 noci     20.08. -  23.08. 2+0 21 

    3+0 1 

    4+0 1 

 3 noci     29.08. -  01.09. 2+0 21 

    3+0 1 

   4+0 1 



ŠUMAVA, 7 nocí     14.07. -  21.07. 2+0 5 

Kašperské Hory   

 

3+0 5 

pobyt s polpenziou   

 

4+0 5 

  7 nocí    21.07. -  28.07. 2+0 5 

    

 

3+0 5 

    

 

4+0 5 

 7 nocí    28.07. -  04.08. 2+0 5 

    3+0 5 

    4+0 5 

 7 nocí    04.08. -  11.08. 2+0 5 

   3+0 5 

   4+0 5 

 7 nocí    11.08. -  18.08. 2+0 5 

   3+0 5 

   4+0 5 

SOLENICE, 7 nocí     14.07. -  21.07. 2+0 

5 spolu Solenice    2+1 

pobyt s polpenziou 7 nocí    04.08. -  11.08. 2+0 

5 spolu      2+1 
 

Cena rekreačného pobytu (cena za pobyt) obsahuje : 
 

Miesto Služby v cene: 

PRAHA Ubytovanie; raňajky 

Voľný denný vstup do rekondičnej miestnosti; Wi-fi pripojenie v reštaurácii a jej 

okolí; parkovanie v areáli resp. pred hlavnou bránou 

ŠUMAVA Ubytovanie, polpenzia – večera formou bufetových stolov 

1x privátny vstup do soľnej jaskyne (45 min.); 

Voľný prístup do vonkajšieho bazéna; parkovanie v areáli. 

SOLENICE Ubytovanie, polpenzia – večera formou bufetových stolov 

Voľný prístup do vonkajšieho bazéna; volný vstup do fitness; parkovanie v areáli. 

 

 

Fotografie a informácie  o zariadeniach v Českej  republike nájdete na stránke 

www.zsmv.cz. 
       

 

Ceny sú jednotné pre dospelú osobu a dieťa. Dieťa do fyzického veku  3 rokov (2,99) sa môže 

rekreačného pobytu zúčastniť zdarma, bez nároku na akékoľvek služby (nezapočítava sa do počtu osôb na 

rekreačnom poukaze; treba ho však do žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu a na rekreačný poukaz 

uviesť). V prípade, ak sa zúčastní rekreačného pobytu menej osôb, rekreanti uhradia plnú cenu 

rekreačného poukazu za izbu. 
 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované emailom s pečiatkou a podpismi na adresu 

rekreacie@minv.sk alebo poštou (v nevyhnutných prípadoch faxom) najneskôr do 06. apríla 2018 do 

15.00 h.. V žiadostiach je potrebné uviesť všetky údaje.  

 

Pre samoplatcov (druh, družka) a iné osoby sú platné ceny vo výške 3-násobku vyššie uvedených cien. 
 

Lôžková kapacita rekreačného poukazu je záväzná a nemožno ju prekročiť.  

 

mailto:rekreacie@minv.sk


     Pri prideľovaní rekreačných poukazov na rekreačné pobyty v zahraničí sa zohľadňuje najmä 

skutočnosť kedy a koľkokrát bol v minulosti žiadateľovi pridelený rekreačný poukaz na rekreačný 

pobyt v zahraničí a v tuzemsku, počet odpracovaných rokov na útvare v pôsobnosti ministerstva, 

lôžková kapacita izieb rekreačného zariadenia v zahraničí.   

 

     Informácia o pridelení/nepridelení rekreačných poukazov bude zverejnená obdobným spôsobom ako 

ponuka do 27. apríla 2018.  Žiadateľom, ktorým bude schválený rekreačný poukaz oznámime túto 

skutočnosť e-mailom spolu s ďalšími informáciami o pobyte.  

     
 


