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 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Integrovaný odborový zväz 

uzatvorili dohodu o využívaní rekreačných a vzdelávacích zariadení vo Vysokých Tatrách 

CROCUS v Kežmarských Žľaboch a Čingov v  Slovenskom raji. Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy sa zaväzuje v rámci svojich možností umožniť IOZ, jeho základným 

organizáciám a členom využívanie svojich rekreačných a vzdelávacích zariadení. IOZ sa 

zaväzuje podľa svojich možností využívať tieto rekreačné a vzdelávacie zariadenia. Za tým 

účelom zabezpečí propagáciu týchto zariadení  prostredníctvom vlastných  informačných  

zdrojov (zväzový časopis, web atď.) v základných organizáciách a  u svojich členov. 

 Odborové zväzy dohodnú každoročne v osobitnom dodatku k tejto dohode cenové 

relácie za rekreačné pobyty a vzdelávacie pobyty v rekreačných a vzdelávacích zariadeniach. 
 

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV na Slovensku ČINGOV 

CENNÍK pre Integrovaný odborový zväz SR 

                     

                                             člen IOZ SR               nečlen IOZ SR   

                           leto   zima         leto             zima   

          1.5.-30.9.          1.10.-30.4.                           1.5.-30.9.           1.10.-30.4. 

Kratšie pobyty (1 noc)           12  €               13  €                                   13  €                    14  € 

osoba a noc                                 

Dlhšie pobyty                          11  €              12  €                                12  €                   13  € 

osoba a noc                     

Osoby nad 12 rokov na prístelke:  zľava 3  € za noc.  

V cene nie je zahrnutý poplatok:   daň z ubytovania vo výške 0,50  € na osobu a noc. 

 

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby   

CENNÍK pre Integrovaný odborový zväz SR  

 

 Cenník pre členov IOZ a rodin.  príslušníkov Cenník pre nečlenov  

 do 12 r. nad 12 r. do 12 r. nad 12 r. do 12 r. nad 12 r. do 12 r. nad 12 r. 

Raňajky 2,00 2,50 2,30 2,60 2,00 2,50 2,30 2,60 

Obed 3,50 4,50   3,50 4,50   

Večera 3,30 4,20 3,60 4,60 3,30 4,20 3,60 4,60 

Strava  8,80 11,20 5,90 7,20 8,80 11,20 5,90 7,20 

Nocľah 10,60 13,20 10,60 13,20 14,30 16,90 14,30 16,90 

Spolu 19,40 24,40 16,50 20,40 23,10 28,10 20,20 24,10 

Osobitné poplatky: 

manipulačný poplatok (poštovné a poplatky peňažným ústavom): 1,30  € 

príplatok na vianočný, silvestrovský a veľkonočný pobyt (za celý pobyt):  10  € pre dospelých a 5  € pre deti do 12 r.  

poplatok za prenájom spoločenských a vzdelávacích miestností: za zmluvné ceny  

poplatok za využívanie spoločenských priestorov po 23 h: 3,30  € za každú začatú hodinu 

osoby nad 12 rokov na prístelke:  zľava 3  € za noc 

daň z ubytovania: 1  € za osobu a noc, mimo osôb do 18 rokov, nad 70 rokov, držiteľa preukazu ZŤP a jeho sprievodcu 

 


