
Výbor ZO OZ PŠaV na Slovensku pri JLF UK v Martine 

 Pre veľký počet záujemcov o rekreáciu v Štúrove sme ako organizátor akcie museli určiť kritériá na 

prideľovanie termínov v obytných prívesoch: 

PRAVIDLÁ NA PRIDEĽOVANIE REKREÁCIE VO FAKULTNÝCH KARAVANOCH 

1. Prihlasovať na rekreačný pobyt do obytných prívesov je možné vždy od 1. februára u hospodárky ZO. Dátum 

prihlásenia nemá vplyv na pridelenie termínu. 

2. Prihlasovať sa môžu iba zamestnanci alebo dôchodcovia - bývalí zamestnanci JLF UK (ďalej zamestnanci) 

3. Zamestnanec, ktorý prihlasuje – objednáva pobyt zodpovedá morálne aj hmotne za vzniknuté škody na prívesoch 

a ich zariadení v pridelenom termíne a za prípadné škody vzniknuté porušením zásad prevádzkovateľa 

rekreačného zariadenia. 

4. Pri nástupe do prívesu je nastupujúci účastník povinný prekontrolovať inventár a  jeho stav podľa zoznamu 

a závady, resp. chýbajúci inventár zapísať do protokolu s podpisom. Pri odovzdávaní prívesu treba kontrolu 

zopakovať s ďalším nastupujúcim účastníkom a tiež podpísať. Zistené závady a poškodenia bude hradiť rekreant, 

počas pobytu ktorého vznikli, prípadne ktoré nezapísal do preberacieho protokolu a nastupujúci účastník áno. 

5. Pokiaľ bude záujem nižší ako je počet termínov, organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktoré termíny na 

začiatku alebo konci sezóny sa nebudú obsadzovať 

6. Ak bude záujem o prívesy bez časových kolízií, pridelí sa termín každému 

7. Pri väčšom záujme ako je počet termínov budú záujemcovia zaregistrovaní na požadovaný termín a uplatnia sa 

nasledovné priority: 

a. prednosť má zamestnanec, ktorý ešte nikdy nevyužil fakultný príves  

b. jednému zamestnancovi, resp. manželom budú poskytnuté oba obytné prívesy len ak platí ods. 6, prípadne 5 

c. zamestnanci, ktorí ho už v minulosti využili budú zaradení podľa roku posledného využitia  

d. ak posledný rok využitia bude rovnaký, dostane prednosť zamestnanec, ktorý mal celkovo menej umiestnení 

e. keď posledný rok aj počet umiestnení bude zhodný, právo vybrať zo záujemcov má organizátor 

Na web stránke ZO bude prístupný zoznam záujemcov o termín v karavane, zoznam zamestnancov, ktorým bol 

pobyt na konkrétny termín pridelený a zoznam zamestnancov, ktorí využili karavan v posledných piatich rokoch. 

Preto odporúčame záujemcom sledovať uvedené zoznamy, z ktorých podľa týchto pravidiel môžu sami posúdiť svoju 

šancu. 

Prívesy sú využívané iba v letných prázdninových mesiacoch, preto upozorňujeme záujemcov o možnosť ich  

zapožičania v iných termínoch na základe žiadosti na prevádzkové oddelenie JLF UK (sekretariát tajomníčky?), 

dodržania všetkých predpisov a písomnej zmluvy o zapožičaní. 

Členom odborovej organizácie pripomíname, že môžu využiť aj iné možnosti ubytovania, či rekreovania a podľa 

zásad hospodárenia môžu dostať príspevok z fondu ZO. 


