
Blíži sa čas letných dovoleniek, pre-
to by sme vás radi pozvali do re-

kreačných zariadení Odborového zvä-
zu pracovníkov školstva a vedy na Slo-
vensku, situovaných v krásnej prírode 
Vysokých Tatier a Slovenského raja. 
Psychicky aj fyzicky náročnú a zodpo-
vednú prácu učiteľa je možné dobre 
vykonávať len vtedy, keď si nájdete čas 
aj na oddych. Ponúkame vám možnosť 
pokochať sa krásami Slovenska a zá-
roveň sa zotaviť v príjemnom prostredí 
našich rekreačných zariadení v Kež-
marských Žľaboch a Čingove.

Informácie o  rekreačných pobytoch, 
rekreačných zariadeniach, cenníky              
a tlačivá objednávok nájdete v prie-
behu celého roka aj na webovej 
stránke OZ PŠaV – www.ozpsav.sk – 
rekreácie. 
Člen OZ PŠaV, jeho manžel, manželka 
a nezaopatrené deti platia nižšiu cenu 
za poukaz ako nečlenovia. Odborový 
zväz na rekreačné pobyty vo svojich za-
žriadeniach poskytuje členom zväzu 
a ich nezaopatreným deťom aj dotá-
ciu vo výške 27 € na pobyty v trvaní             
6 a viac nocí, vo výške 22 € na 5 nocí, vo 
výške 16 € na 4 noci, vo výške 12 € na            
3 noci a vo výške 5 € na 2 noci, ktorá je 
už odrátaná z ceny poukazu.   
Dotácia a nižšia cena poukazu bude 
poskytnutá len na základe potvrde-
nia členstva predsedom ZO OZ PŠaV 
(čitateľná pečiatka a podpis predse-
du) na poukaze. Neoprávnene vypla-
tená dotácia sa musí vrátiť.

Na pobyty sa prednostne zaraďujú 
členovia OZ PŠaV na Slovensku.

Objednávky posielajte písomne alebo 
e-mailom priamo na adresu rekreač-
ného zariadenia (RZ).

Použite naše tlačivo: „Objednávka 
na rekreačný pobyt do RZ“ (je aj na 
webovej stránke zväzu). V objednávke 
treba uviesť všetky údaje: termín po-
bytu – aj alternatívu, počet osôb, presnú 
adresu bydliska, názov a presnú adresu 
ZO OZ PŠaV, meno predsedu, jeho 
telefón alebo e-mail. 

Objednávateľ je povinný včas ozná-
miť zariadeniu každú zmenu v obsa-
dzovaní už pridelených miest, aby sa 
predišlo zbytočným nedorozumeniam, 
prípadne plateniu storna a aby sa voľné 
poukazy mohli poskytnúť iným záujem-
com. 
RZ pošle objednávateľovi tlačivo 
„Oznámenie o zaplatení“, kde sú                 
uvedené informácie o cene poukazov           
a spôsobe platby. V prípade nedodrža-
nia termínu zaplatenia poukazov môžu 
byť pridelené iným záujemcom. 

RZ po doručení tlačiva „Oznámenie  
o zaplatení“ pošlú poukazy priamo  
na adresu objednávateľa. Každá   
osoba, teda aj dieťa, musí mať vlast-
ný poukaz, ktorý odovzdá pri nástupe 
na pobyt. 

UPOZORNENIE:
Rekreačné zariadenia možno využí-
vať celoročne na individuálne aj 
kolektívne pobyty, výlety, rôzne ško-
lenia, porady, semináre, na lyžiarske 
zájazdy, školy v prírode a iné akcie.

Objednávky posielajte priamo do RZ. 
Použite naše tlačivo objednávky, 
ktoré nájdete na webovej stránke OZ 
PŠaV – www.ozpsav.sk – rekreácie            
– Objednávka na akcie a pobyty mi-
mo školských prázdnin. 
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Blahoželáme

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na-
vrhol oceniť Mgr. Magdalénu Ponickú Veľkou medailou sv. 
Gorazda ako výraz morálneho ocenenia dlhoročnej pedago-
gickej, metodickej a tvorivej práce v prospech zamestnancov 
školstva.
V roku 1970 ukončila pedagogickú fakultu aprobáciu slovenský 
jazyk – dejepis a nastúpila pracovať ako učiteľka základnej školy 
v Slatinských Lazoch, okres Zvolen. Od roku 1978 až do odcho-
du do dôchodku pracovala v ZŠ na Sokolskej ulici vo Zvolene.
Počas pôsobenia v základnej škole Magdaléna Ponická viedla 
rôzne krúžky a pripravovala žiakov na súťaže. Vo výchovno-            
-vzdelávacej činnosti sa venovala aj deťom z marginalizované-
ho prostredia a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
s ktorými dosiahla úspechy. 

Mgr. Magdaléna Ponická 

Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., na základe návrhu OZ PŠaV 
na Slovensku bola ocenená Veľkou medailou sv. Gorazda, ako 
výraz morálneho ocenenia dlhoročnej pedagogickej, metodickej 
a tvorivej práce v prospech zamestnancov školstva.
Po skončení štúdia na CHTF SVŠT v Bratislave v roku 1986 na-
stúpila na účelovú ašpirantúru na oddelenie chemických vlákien 
na Katedre chemickej technológie plastických látok a vlákien                     
CHTF SVŠT pre n. p. Chemlon Humenné. V roku 1989 nastúpila 
na miesto vedeckej asistentky na oddelenie chemických vlá-
kien na Katedre chemickej technológie plastických látok a vlá-
kien CHTF SVŠT v Bratislave. V roku 2005 sa habilitovala                      
v odbore technológia makromolekulových látok.  
Podieľa sa na vedení laboratórnych prác študentov súvisiacich      
s hodnotením mechanických a elastických vlastností vlákien, 
prednáša viaceré predmety teoretického základu, technológie 
spracovania a hodnotenia makromolekulových látok v sloven-
skom i anglickom jazyku. Je garantkou a prednáša predmety              
z oblasti výroby, spracovania a hodnotenia chemických vlákien, 
spolugarantkou študijného programu inžinierskeho stupňa 
prírodné a syntetické polyméry a študijného doktorandského 
programu Technológia makromolekulových látok. Je členkou 
komisie pre obhajoby doktorandských prác v tomto programe. 
Bola školiteľkou 13 úspešne ukončených diplomantov, 10 baka-
lárov, 5 študentov v rámci ŠVOČ a 7 ukončených doktorandov. 

Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.

Ing. Iveta Majerová

Prednáša aj pre prax, bola vedúcou, zástupkyňou vedúceho 
alebo riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných  projektov.
Výsledky svojej vedeckej práce prezentovala vo viac ako 280 
publikáciách evidovaných v databázach WoS a SCOPUS so 
195 citáciami, prezentovala ich tiež na medzinárodných domá-
cich a zahraničných konferenciách. Je šéfredaktorkou časopisu 
Vlákna a textil, ktorý s kolegami vydávajú v spolupráci  s viace-                 
rými inštitúciami.  
Od roku 1989 aktívne pracuje v odboroch, od roku 2011 je člen-
kou a podpredsedníčkou výboru Fakultnej odborovej organizá-
cie pri FCHPT STU v Bratislave a od roku 2013 je predsed-
níčkou výboru Univerzitnej odborovej organizácie STU v Brati-
slave. Je členkou pléna a výboru Združenia VŠaPRO, ktoré za-
stupuje v rade zväzu. Na univerzite sa podieľa na budovaní sta-
bilnej odborovej organizácie, na príprave kolektívnych zmlúv            
a na kolektívnom vyjednávaním s vedením STU. 

Ocenenie pre naše 
kolegyne Veľkou 
medailou sv. Gorazda 

Mgr. Ponická v odborových organizá-
ciách pôsobí viac ako 50 rokov, v štruk-
túrach ZZŠ od roku 1990 obhajovala 
záujmy školských zamestnancov na re-
gionálnej úrovni. V súčasnosti pracuje 
ako predsedníčka Krajskej rady ZZŠ             
v Banskobystrickom kraji. Zaoberá sa 
otázkami školskej legislatívy a spoločen-
ským postavením školských zamest-
nancov, snaží sa o zlepšovanie ich pra-
covných a sociálnych podmienok. Aktívne presadzuje zmeny                    
v školskej legislatíve, ktoré zlepšia pracovné a sociálne pod-
mienky školských zamestnancov.Charakterizuje ju zodpovedný 
prístup k práci, cieľavedomosť, tolerancia, náročnosť voči sebe            
i iným a sociálne cítenie. Pri jej temperamente je jasné, že všet-
ko, čo robí, robí naplno, razantne a s humorom jej vlastným.

MŠVVaŠ SR udelilo Veľkú medailu svätého Gorazda za rok 
2020 za celoživotnú prácu v oblasti starostlivosti o školských 
zamestnancov a za výsledky celoštátneho významu, ktoré robia 
dobré meno školstvu Slovenskej republiky, pani Ing. Ivete 
Majerovej, predsedníčke Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, 
ZSŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. 
Pani Majerová po ukončení  vysokoškolského štúdia ekono-
mického smeru v roku 1983 pracovala na ONV Banská Bystri-
ca, odbore školstva v oblasti financií pre školstvo. Vždy jej bola 
blízka pomoc školám, školským zariadeniam, detským domo-
vom a školským zamestnancom. 
Od októbra 1990 sa profesionálne venuje činnosti v OZ PŠaV na 
Slovensku. Členkou odborov je 42 rokov. Postupne z radovej 

členky odborov sa stala funkcionárka, 
ktorá najprv zastupovala záujmy škol-
ských zamestnancov v základnom škol-
stve a od roku 2008 v strednom škol-
stve. Pôsobí v najvyšších orgánoch  
zväzu predsedníctve a  rade zväzu              – 
a aktívne prispieva k zlepšeniu spolo-
čenského, mzdového i sociálneho po-
stavenia všetkých zamestnancov v re-
zorte. Dva roky pôsobila vo funkcii pod-
predsedníčky Združenia stredného školstva. 
Vždy si našla čas vypočuť problémy a hľadať riešenia. Žiaľ, nie           
k všetkým riešeniam situácie v školstve mala kľúč v rukách. 

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého 
Gorazda – veľká medaila, malá medaila a ďakovný list – sú naj-
vyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1999. 
Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov peda-
gógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblas-
tiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre 
školy a žiakov.
V roku 2020 sa však z dôvodu opatrení súvisiacich s koronaví-
rusom nemohlo uskutočniť slávnostné odovzdanie Medailí sv. 
Gorazda ani pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca a, žiaľ, ani               
v náhradnom termíne. Medaily sv. Gorazda a ďakovné listy boli  
pedagógom zaslané. Prestížne rezortné ocenenie bolo udelené 
i trom našim kolegyniam, ktorým srdečne blahoželáme.  
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Ponuka rekreačných pobytov
 

Rekreačné zariadenie 

    ČINGOV

Rekreačné zariadenie sa nachádza 
asi 5 km od Spišskej Novej Vsi,                       

v prekrásnom prostredí Slovenského 
raja. Doprava: vlakom alebo auto-
busom do Spišskej Novej Vsi a odtiaľ 
autobusom do Čingova – parkovisko. 
Dopravu si hradí účastník. Ubytova-
nie: v 2-, 3-, 4-posteľových izbách                          
s možnosťou prístelky. Každá izba má 
vlastné sociálne zariadenie a rádio. 
Rekreanti môžu využívať spoločenskú 
miestnosť a klubovňu s televízorom, 
vonkajší gril a detské preliezačky. Na 
spestrenie a spríjemnenie svojho poby-
tu majú hostia k dispozícii knižnicu, 
spoločenské hry, PC, wi-fi. Športovo 
zdatní návštevníci si môžu zapožičať 
horské bicykle, k dispozícii majú tiež 
stolný futbal, biliard, vonkajší stolný 
tenis a ďalšie športové náčinie. V okolí 
je dostatok možností na turistiku, bežky       
či lyžovanie v neďalekých lyžiarskych 
strediskách. 
Nástup na pobyt je po 14.00 h, 
odchod do 10.00 h. 
Stravovanie: zariadenie neposkytuje. 
Na individuálnu prípravu stravy môžu 
rekreanti využiť kuchyňu kompletne 
vybavenú riadom, sporákom, mikrovln-
nou rúrou, umývačkou riadu, chladnič-
kami a mrazničkou. V blízkosti RZ je 
tiež možnosť stravovania v penzióne 
Lesnica (asi 200 m) alebo v hoteli Čin-
gov (wellness). 
V cene poukazu je: ubytovanie.                     
V prípade, že na prístelke spí osoba 
staršia ako 12 rokov, zariadenie jej vráti 
3 € za noc. 
V cene poukazu nie je: daň z uby-
tovania vo výške 0,50 € na osobu a noc 
(platí každá osoba: dieťa, ZŤP aj se-
nior). 

Rekreačné zariadenie Čingov 
Čingov 1146, P. O. BOX 16
053 11 Smižany 
č. tel.: 0918 901 773
e-mail: rz.cingov@atlas.sk
   

7-dňové pobyty v RZ ČINGOV 
(6x nocľah)

 1.      4. 7. – 10. 7.         5.       1. 8. – 7. 8.

 2.     11. 7. – 17. 7.         6.          8. 8. – 14. 8.

 3.      18. 7. – 24. 7.         7.         15. 8. – 21. 8.          

        4.    25. 7. – 31. 7.         8.         22. 8. – 28. 8.   

Cena poukazu pre člena OZ PŠaV na Slovensku

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov           51,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov                              45,00 €

jeho manžela/ku                                               78,00 € 

  
Cena poukazu pre nečlena OZ PŠaV na Slovensku

od 12 rokov            

jeho deti od 3 do 12 rokov

            84,00 €

78,00 €  
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Rekreačné zariadenie sa nachádza 
asi 4 km od Tatranskej Lomnice                   

v  peknom, tichom prostredí Belian-
skych Tatier. Doprava: vlakom alebo 
autobusom do Popradu, Tatranskej 
Lomnice a Starého Smokovca a odtiaľ 
autobusom do Kežmarských Žľabov 
(Tatranská Lomnica – Tatranské Matlia-
re – Biela Voda – Kežmarské Žľaby), 
smer na Ždiar a Tatranskú Javorinu, 
alebo z Kežmarku do Starej Lesnej                
a odtiaľ do Kežmarských Žľabov, smer 
na Ždiar a Tatranskú Javorinu. Zastáv-
ka Kežmarské Žľaby je priamo pred za-
riadením, kde je aj parkovisko. Dopravu 
si hradí účastník. Ubytovanie: v zaria-
dení sú dvojposteľové izby so sociál-
nym zariadením a bunky, v jednej bunke 
je jedna dvojposteľová izba a jedna 
dvojposteľová izba s prístelkou a so-
ciálne zariadenie. V každej izbe je 
chladnička, TV a wi-fi. V RZ je bar a spo-
ločenská miestnosť s televízorom. Re-
kreanti majú k dispozícii príručnú kniž-
nicu, rôzne spoločenské hry, stôl na 
stolný tenis a športové náradie. V areáli 
je ohnisko na opekanie, športové a det-
ské ihrisko. Budova je chodbou prepo- 
jená s budovou Vzdelávacieho centra         
a centra pre regeneráciu pracovnej sily, 
kde je wellnesscentrum (bazén s pro-
tiprúdom, vírivky, suchá a parná sauna, 
služby maséra). Vstup do fitnes je 
zdarma. 

Nástup na pobyt je po 14.00 h, 
odchod do 10.00 h. Stravovanie: plná 
penzia, deti do 12 rokov poberajú 
jednotne detskú stravu – nižšia cena 
poukazu. Pobyt sa začína večerou                 
a končí sa raňajkami s obedovým balíč-
kom. V cene poukazu je: ubytovanie          
a plná penzia (podmienka na čerpanie 
dotácie),  poukážka na jeden vstup na  
1 hodinu do wellnesscentra (bazén, 
sauna, vírivka), dospelý v hodnote 6 €; 
dieťa od 3 do 12 r. v hodnote 3 €; dieťa 
do 3 rokov zdarma. Prevádzkovateľ si 
vyhradzuje právo určiť typ sauny alebo 
vírivky podľa potreby (čistenie, výmena 
vody, poveternostné podmienky). Po-
ukážku vydá recepcia pri nástupe na 
pobyt, termín vstupu treba dopredu 
objednať. V prípade, že na prístelke spí 
osoba staršia ako 12 r., zariadenie jej 
vráti 3 € za noc. V cene poukazu nie je: 
daň z ubytovania vo výške 1,50 € na 
osobu a noc, okrem osôb do 18 r., drži-
teľov preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím aj jeho sprievodcu.  

Rekreačné zariadenie CROCUS
VaRC, s. r. o.  
Kežmarské Žľaby 12
059 60 Tatranská Lomnica 
č. tel.: 052/44 68 165, 0911 273 488 
e-mail: centrumzlaby@gmail.com
 

Vzdelávacie centrum a centrum 
pre regeneráciu pracovnej sily (VCaCpRPS)

Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská Lomnica
č. tel.: 052/44 68 165, 0911 273 488, e-mail: centrumzlaby@gmail.com

Ponúkame tiež ubytovanie v apartmánoch Vzdelávacieho centra a centra pre 
regeneráciu pracovnej sily. Stravu si môžete objednať v RZ CROCUS. Budovy 
sú prepojené spojovacou chodbou. 
Objednávky posielajte na adresu  VCaCpRPS. Informácie o zariadení a cenník 
nájdete na  webovej stránke OZ PŠaV  –  www.ozpsav.sk – rekreácie. 

7-dňové pobyty (6x nocľah a 6x plná penzia)

Rekreačné zariadenie 
CROCUS v Kežmarských Žľaboch

Cena poukazu pre člena OZ PŠaV na Slovensku

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov          174,60 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov                             129,60 €

jeho manžela/ku                                                 201,60 € 

  Cena poukazu pre nečlena OZ PŠaV na Slovensku

od 12 rokov            

jeho deti od 3 do 12 rokov

             228,60 €

    180,60 €  

 1.    11. 7. – 17. 7.            3.    25. 7. – 31. 7.

 2.    18. 7. – 24. 7.            4.       1. 8. – 7. 8.

   

 5.      8. 8. – 14. 8.              

  6.    15. 8. – 21. 8.              

  7.     22. 8. – 28. 8.              
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Rekreačné zariadenie 

    ČINGOV

Rekreačné zariadenie sa nachádza 
asi 5 km od Spišskej Novej Vsi,                       

v prekrásnom prostredí Slovenského 
raja. Doprava: vlakom alebo auto-
busom do Spišskej Novej Vsi a odtiaľ 
autobusom do Čingova – parkovisko. 
Dopravu si hradí účastník. Ubytova-
nie: v 2-, 3-, 4-posteľových izbách                          
s možnosťou prístelky. Každá izba má 
vlastné sociálne zariadenie a rádio. 
Rekreanti môžu využívať spoločenskú 
miestnosť a klubovňu s televízorom, 
vonkajší gril a detské preliezačky. Na 
spestrenie a spríjemnenie svojho poby-
tu majú hostia k dispozícii knižnicu, 
spoločenské hry, PC, wi-fi. Športovo 
zdatní návštevníci si môžu zapožičať 
horské bicykle, k dispozícii majú tiež 
stolný futbal, biliard, vonkajší stolný 
tenis a ďalšie športové náčinie. V okolí 
je dostatok možností na turistiku, bežky       
či lyžovanie v neďalekých lyžiarskych 
strediskách. 
Nástup na pobyt je po 14.00 h, 
odchod do 10.00 h. 
Stravovanie: zariadenie neposkytuje. 
Na individuálnu prípravu stravy môžu 
rekreanti využiť kuchyňu kompletne 
vybavenú riadom, sporákom, mikrovln-
nou rúrou, umývačkou riadu, chladnič-
kami a mrazničkou. V blízkosti RZ je 
tiež možnosť stravovania v penzióne 
Lesnica (asi 200 m) alebo v hoteli Čin-
gov (wellness). 
V cene poukazu je: ubytovanie.                     
V prípade, že na prístelke spí osoba 
staršia ako 12 rokov, zariadenie jej vráti 
3 € za noc. 
V cene poukazu nie je: daň z uby-
tovania vo výške 0,50 € na osobu a noc 
(platí každá osoba: dieťa, ZŤP aj se-
nior). 

Rekreačné zariadenie Čingov 
Čingov 1146, P. O. BOX 16
053 11 Smižany 
č. tel.: 0918 901 773
e-mail: rz.cingov@atlas.sk
   

7-dňové pobyty v RZ ČINGOV 
(6x nocľah)

 1.      4. 7. – 10. 7.         5.       1. 8. – 7. 8.

 2.     11. 7. – 17. 7.         6.          8. 8. – 14. 8.

 3.      18. 7. – 24. 7.         7.         15. 8. – 21. 8.          

        4.    25. 7. – 31. 7.         8.         22. 8. – 28. 8.   

Cena poukazu pre člena OZ PŠaV na Slovensku

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov           51,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov                              45,00 €

jeho manžela/ku                                               78,00 € 

  
Cena poukazu pre nečlena OZ PŠaV na Slovensku

od 12 rokov            

jeho deti od 3 do 12 rokov

            84,00 €

78,00 €  
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Rekreačné zariadenie sa nachádza 
asi 4 km od Tatranskej Lomnice                   

v  peknom, tichom prostredí Belian-
skych Tatier. Doprava: vlakom alebo 
autobusom do Popradu, Tatranskej 
Lomnice a Starého Smokovca a odtiaľ 
autobusom do Kežmarských Žľabov 
(Tatranská Lomnica – Tatranské Matlia-
re – Biela Voda – Kežmarské Žľaby), 
smer na Ždiar a Tatranskú Javorinu, 
alebo z Kežmarku do Starej Lesnej                
a odtiaľ do Kežmarských Žľabov, smer 
na Ždiar a Tatranskú Javorinu. Zastáv-
ka Kežmarské Žľaby je priamo pred za-
riadením, kde je aj parkovisko. Dopravu 
si hradí účastník. Ubytovanie: v zaria-
dení sú dvojposteľové izby so sociál-
nym zariadením a bunky, v jednej bunke 
je jedna dvojposteľová izba a jedna 
dvojposteľová izba s prístelkou a so-
ciálne zariadenie. V každej izbe je 
chladnička, TV a wi-fi. V RZ je bar a spo-
ločenská miestnosť s televízorom. Re-
kreanti majú k dispozícii príručnú kniž-
nicu, rôzne spoločenské hry, stôl na 
stolný tenis a športové náradie. V areáli 
je ohnisko na opekanie, športové a det-
ské ihrisko. Budova je chodbou prepo- 
jená s budovou Vzdelávacieho centra         
a centra pre regeneráciu pracovnej sily, 
kde je wellnesscentrum (bazén s pro-
tiprúdom, vírivky, suchá a parná sauna, 
služby maséra). Vstup do fitnes je 
zdarma. 

Nástup na pobyt je po 14.00 h, 
odchod do 10.00 h. Stravovanie: plná 
penzia, deti do 12 rokov poberajú 
jednotne detskú stravu – nižšia cena 
poukazu. Pobyt sa začína večerou                 
a končí sa raňajkami s obedovým balíč-
kom. V cene poukazu je: ubytovanie          
a plná penzia (podmienka na čerpanie 
dotácie),  poukážka na jeden vstup na  
1 hodinu do wellnesscentra (bazén, 
sauna, vírivka), dospelý v hodnote 6 €; 
dieťa od 3 do 12 r. v hodnote 3 €; dieťa 
do 3 rokov zdarma. Prevádzkovateľ si 
vyhradzuje právo určiť typ sauny alebo 
vírivky podľa potreby (čistenie, výmena 
vody, poveternostné podmienky). Po-
ukážku vydá recepcia pri nástupe na 
pobyt, termín vstupu treba dopredu 
objednať. V prípade, že na prístelke spí 
osoba staršia ako 12 r., zariadenie jej 
vráti 3 € za noc. V cene poukazu nie je: 
daň z ubytovania vo výške 1,50 € na 
osobu a noc, okrem osôb do 18 r., drži-
teľov preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím aj jeho sprievodcu.  

Rekreačné zariadenie CROCUS
VaRC, s. r. o.  
Kežmarské Žľaby 12
059 60 Tatranská Lomnica 
č. tel.: 052/44 68 165, 0911 273 488 
e-mail: centrumzlaby@gmail.com
 

Vzdelávacie centrum a centrum 
pre regeneráciu pracovnej sily (VCaCpRPS)

Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská Lomnica
č. tel.: 052/44 68 165, 0911 273 488, e-mail: centrumzlaby@gmail.com

Ponúkame tiež ubytovanie v apartmánoch Vzdelávacieho centra a centra pre 
regeneráciu pracovnej sily. Stravu si môžete objednať v RZ CROCUS. Budovy 
sú prepojené spojovacou chodbou. 
Objednávky posielajte na adresu  VCaCpRPS. Informácie o zariadení a cenník 
nájdete na  webovej stránke OZ PŠaV  –  www.ozpsav.sk – rekreácie. 

7-dňové pobyty (6x nocľah a 6x plná penzia)

Rekreačné zariadenie 
CROCUS v Kežmarských Žľaboch

Cena poukazu pre člena OZ PŠaV na Slovensku

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov          174,60 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov                             129,60 €

jeho manžela/ku                                                 201,60 € 

  Cena poukazu pre nečlena OZ PŠaV na Slovensku

od 12 rokov            

jeho deti od 3 do 12 rokov

             228,60 €

    180,60 €  

 1.    11. 7. – 17. 7.            3.    25. 7. – 31. 7.

 2.    18. 7. – 24. 7.            4.       1. 8. – 7. 8.

   

 5.      8. 8. – 14. 8.              

  6.    15. 8. – 21. 8.              

  7.     22. 8. – 28. 8.              
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EXOD – exkurzno-vzdelávacie podu-
jatia – sú špecifickou formou ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamest-
nancov školstva s cieľom rozširovania 
ich odborných teoretických aj praktic-
kých znalostí, rozvíjania rôznych zá-
ujmových činností, výmeny poznatkov                
a skúsenosti s kolegami, ktoré potom 
môžu využiť vo svojej výchovno-vzde-
lávacej práci. Umožňujú získavanie ve-
domostí z oblasti kultúry, histórie, ume-
nia, geografie, rôznych prírodovedných 
a technických odborov. Základnou sú-
časťou exkurzno-vzdelávacích podujatí 
sú odborné prednášky, exkurzie, ale aj 
relaxačné aktivity, šport a turistika. 
Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou 
exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ) 
najmä v čase školských prázdnin. Za-
bezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, 
vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich 
môžu pedagogickí zamestnanci škol-
stva, ich rodinní príslušníci a iní záujem-
covia. Program a tematické zameranie 
exkurzno-vzdelávacích podujatí sa kaž-
doročne aktualizuje. 

Uzávierka prihlášok je 15. mája 2021. 
Na pobyty sú prednostne zaraďovaní 
členovia OZ PŠaV na Slovensku.
Pobyty sa uskutočnia v prípade, že to 
dovolí pandemická situácia. Prosím, 
sledujte informácie na našej web-           
stránke v časti rekreácie – EXOD.

EXKURZNO-VZDELÁVACIE ZÁKLADNE (EVZ) na Slovensku
organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Rozhodnutie o zrušení základne je                  
v kompetencii organizátora základne. 
Rozhodnutie je vedúci základne povin-
ný ihneď oznámiť prihláseným účastní-
kom a v prípade zaplatenia účastnícke-
ho poplatku potom celú sumu vrátiť bez 
storno poplatkov.

Prihláška je záväzná. EVZ sa usku-
toční len vtedy, ak je dostatočný počet 
prihlásených osôb.
Prihlášky posielajte na adresu uve-
denú v ponuke jednotlivých základ-
ní. Pre každú prihlásenú osobu (aj die-
ťa) použite samostatné tlačivo, ktoré 

nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV 
www.ozpsav.sk v časti rekreácie.

Nezabudnite pripojiť obálku so 
známkou a svojou adresou, na ktorú 
dostanete oznámenie o zaradení                  
a podrobné informácie. V prípade 
elektronickej komunikácie nie je potreb-
né posielať obálku.
Pedagogickým zamestnancom v čin-
nej službe prihlášku potvrdzuje zamest-
návateľ (škola, školské zariadenie), ak 
sú členmi OZ PšaV, prihlášku potvrdzu-
je aj predseda ZO.  
Úhrada – pri platení účastníckych 
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poplatkov sa riaďte pokynmi vedúceho 
EVZ.
Vo vlastnom záujme dodržte termín 
zaslania prihlášky a najmä termín za-
platenia a zaslania vyplneného tlačiva 
„Oznámenie o zaplatení“. V prípade ne-
dodržania platobných termínov môže 
byť vaše miesto obsadené inou osobou. 

Ak sa z vážnych príčin nemôžete na 
EVZ zúčastniť, čo najskôr to oznámte 
jej vedúcemu.

Účastníkom EVZ želáme veľa pek-
ných zážitkov. 

Partnerské zariadenia   s celoročnou 
prevádzkou bez dotácie OZ PŠaV na Slovensku

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Partizánska 11, Trenčianske Teplice 

Domov SZSU sa nachádza v prí-
jemnom prostredí Strážovskej 

vrchoviny. Je asi 5 minút od centra 
mesta Trenčianske Teplice. Poskytuje 
svoje priestory školským a verejným 
organizáciám, umeleckým telesám, 
spoločnostiam a jednotlivcom na uspo-
riadanie školení, pracovných porád, 
workshopov, kurzov, seminárov, nácvi-
kových sústredení umeleckých telies, 
na víkendové a relaxačné pobyty, svad-
by, oslavy životných jubileí, promócií, 
školy v prírode a pod.
Kúpele Trenčianske Teplice majú k dis-

pozícii šesť prírodných liečivých zdro-
jov na liečbu a prevenciu ochorení po-
hybového aparátu.
Ambulantné liečebné procedúry pre 
ubytovaných hostí so zľavou si možno 
vopred objednať a zakúpiť na mailovej 
adrese predajprocedur@slktn.sk alebo 
po dohode s personálom Domova 
SZSU. Ďalšie informácie o kúpeľoch 
nájdete na webovej stránke
www.kupele-teplice.sk.

Ubytovanie:
Od 1. mája 2021 zariadenie ponúka zá-

Klub školství a vědy,  Kounicova 10, Brno

Klub školství a vědy Brno poskytuje 
za zvýhodnené ceny ubytovanie 

pre členov odborových zväzov – vlast-
níkov objektov. Ubytovanie je zabez-
pečené v dvojlôžkovej izbe v podkroví                    
s možnosťou prístelky. Okrem kom-
pletného vybavenia vrátane kuchyn-
skej linky majú hostia k dispozícii TV                
a pripojenie k wi-fi. 
Parkovanie bez poplatku je zabezpe-
čené na Smetanovej ulici, neďaleko 

Klubu školství a vědy. Ubytovaní hostia 
dostanú od domovníčky kartičku, ktorá 
ich oprávňuje využívať toto parkovacie 
miesto. Pred budovou KVŠ odbočte 
doľava na 1. parkovacie miesto, ozna-
čené KVŠ Brno, s. r. o. 

Cena ubytovania pre členov odboro-
vého zväzu za 1 noc je 500 Kč. Pri 
nástupe na pobyt sa platí v hotovosti 
poplatok 200 Kč za upratovanie.

Prihlášku na ubytovanie, nevyhnutnú   
pre ďalšiu komunikáciu, odosielajte            
z webovej stránky www.klubskolstvi.cz.

Objednávky a informácie: 
Klub školství a vědy, s. r. o., 
Kounicova 10, 602 00 Brno
č. tel.: 00420 777 224 860, 
e-mail: klubskolstvi@gmail.com

Všetky informácie ohľadom ubyto-
vania nájdete na priloženom linku:
http://www.klubskolstvi.cz/informace.html

ujemcom ubytovanie vo vynovených 
priestoroch v dvoj- a trojposteľových 
izbách s príslušenstvom a TV. Pre vyšší 
komfort ubytovaných bol v roku 2020 
vybudovaný nový výťah a nové well-
ness. Pre ubytovaných hostí je zabez-
pečené bezplatné parkovanie. 

Stravovanie: 
Stravu pre ubytovaných aj neubyto-
vaných hostí je možné objednať vopred 
alebo pri príchode priamo v zariadení.   
V penzióne je denný bar s výberom 
kvalitnej kávy, čapovaného piva, ne-
alkoholických aj alkoholických nápojov.

Internet:
Wi-fi pripojenie na internet je k dispo-
zícii v celom zariadení bezplatne. 

Aktivity:
Zariadenie má krásny areál – záhradu, 
detské ihrisko a tenisové kurty. Kúpele 
sú známe svojím prekrásnym okolím                 
s nenáročnými turistickými a cyklistic-
kými trasami aj rôznymi kultúrnymi po-
dujatiami, hlavne počas letnej turistic-
kej sezóny. 

Výhody:
• zľava 2 €/osoba/noc na ubytovanie pre 

členov OZ PŠaV na Slovensku                 
a zamestnancov MŠVVaŠ SR, 

•  zľava 10 % pre ubytovaných klientov 
na kúpeľné procedúry v Kúpeľoch 
Trenčianske Teplice,

•  zľava na wellness v hoteli Flóra Tren-
čianske Teplice, 

• možnosť využiť rekreačný príspevok 
od zamestnávateľa.

• najlacnejšie ubytovanie a stravovanie.  

Rezervácia: 
Domov SZSU, Partizánska 11 
914 51 Trenčianske Teplice 
č. tel.: 032/65 52 301 
mobil: 0903 615 126 
e-mail: prevadzka@dszsu.sk 

Partnerské zariadenia
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