
LIEČEBNO-REHABILITAČNÉ POBYTY PRE ZAMESTNANCOV JLF UK V SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH 

KÚPEĽOCH TURČIANSKE TEPLICE, A.S. 
 
 

V súlade s Čl. 10 ods. 3 písm. e) Kolektívnej zmluvy na rok 2018, bude JLF UK poskytovať 
z prostriedkov sociálneho fondu svojim zamestnancom príspevok na liečebno-rehabilitačné 
pobyty v zmluvnom zariadení, ktorým sú Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 
(SLK), vo výške max 153,00 EUR. 
 
 
Kritériá a podmienky (prerokované vo Vedení JLF UK a so zástupcami zamestnancov ZO OZ 
PŠVaV pri JLF UK).  
Príspevok: 

- sa poskytuje len pre zamestnanca JLF UK (nie pre rodinného príslušníka) pracujúceho 
na ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod., 

- zamestnávateľ bude preplácať náklady na pobyt (ubytovanie, strava, procedúry) na 3 
noci/4 dni, max. vo výške 153,00 EUR; každý ďalší deň (ubytovanie, strava, 
procedúry) si zamestnanec hradí sám, 

- liečebno-rehabilitačný pobyt zamestnanec absolvuje v rámci riadnej dovolenky, 
- počet zamestnancov, ktorým sa v roku poskytne príspevok na liečebno-rehabilitačný 

pobyt v SLK sa pre rok 2018 nelimituje. 
 
Ponuka ubytovania: 
 

Liečebný dom Cena v sezóne v EUR Cena mimo sezóny 

LD Veľká Fatra **** 
https://www.therme.sk/ubytovanie/liecebny-
dom-velka-fatra/   

54,00 osoba/noc 
 

162,00 osoba/pobyt 
 

51,00 osoba/noc 
 

153,00 osoba/pobyt 

 
Doplatok do sezónnej ceny 9€/osoba/pobyt sa hradí na mieste pri nástupe na pobyt 
 
Ubytovanie je v 2-lôžkových izbách 
1 – lôžková izba – doplatok 25€/osoba/noc (hradí sa na mieste pri nástupe na pobyt) 
 
Mimosezóna:  
01.11.2018 – 23.12.2018 
07.01.2019 – 30.04.2019 
01.11.2019 – 23.12.2019 
 
Sezóna: 
01.05.2018 – 31.10.2018 
01.05.2019 – 31.10.2019 
 
 
4–dňový pobyt zahŕňa: 
• 3x ubytovanie 
• 3x plnú penziu formou švédskych stolov 
 
 

https://www.therme.sk/ubytovanie/liecebny-dom-velka-fatra/
https://www.therme.sk/ubytovanie/liecebny-dom-velka-fatra/


 
● Procedúry počas pobytu:  

• 30 min. masáž Zeus 
• Brasil oxygen - oxygenoterapia 
• Smaragdový kúpeľ + zábal 
• Lesotho - suchý CO2 zábal 
• Lazuritový kúpeľ 
• Termoterapia 
(možnosť konzultácie procedúr s lekárom) 

 
● 1x3-hod. vstup do areálu Spa&Aquapark 
 
Grátis: 
• voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas prevádzkových hodín 
 
Termíny pre rok 2018: 
07.10. – 10.10. – 1 x 2-lôžkova izba 
11.11. – 14.11. – 10 x 2-lôžkova izba 
19.11. – 22.11. – 7 x 2-lôžkova izba 
25.11. – 28.11. – 5 x 2-lôžkova izba 
09.12. – 12.12. – 13 x 2-lôžkova izba 
 
Spolu: 72 miest  
 
Pre rodinného príslušníka platí rovnaká cenová ponuka. Rezerváciu pre rodinného príslušníka 
zabezpečuje zamestnávateľ. Rodinný príslušník hradí za pobyt na mieste pri nástupe na 
pobyt (v hotovosti alebo kartou) 
 

Check-in je do 13:00 hod. (obed prebieha do 13:30 a izby budú pripravené po 13:00) 

 
Check-out do 10:00 hod. 
 
Záujem o liečebno-rehabilitačný pobyt (aj pre rodinného príslušníka) prosíme nahlásiť na 
adrese: 
 
Marta Michalcová, Akademická knižnica JLF UK, ul. L. Novomeského 7A, 036 01 Martin 
Kontakt: michalcova@jfmed.uniba.sk; 043 2633 508; VoIP: 41508 
 
 
V Martine, 11. septembra 2018 
 
 
 
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.     Ing. Miroslav Vrabec 
     dekan JLF UK v Martine              predseda ZO OZ PŠVVaŠ SR pri JLF UK 

mailto:michalcova@jfmed.uniba.sk

