
Milí priatelia, 

Rada Asociácie polio v SR pre Vás pripravila pre rok 2022 nasledovné akcie: 

 

1. Predĺžený víkendový pobyt v Trenčianskych Tepliciach 

hotel Slovakia v termíne 5. – 8. 5. 2022 

 

Cena pobytu je 185,- € , účastnícky poplatok pre člena AP je 140 € a príspevok z 2% je 45 €.,  

Pobyt začína vo štvrtok 5. 5. 2022 obedom a končí v nedeľu 8. 5. 2022 raňajkami. 

Stravovanie bude formou bufetových stolov.  

Ubytovanie je v 2-posteľových izbách, príplatok za 1-lôžkovú izbu je 25 € na celý pobyt.  

Ubytovanie je v deň nástupu na pobyt možné až po 14. hod. Hotel má dve bezbariérové izby. 

 

Bonusy: 

 jedenkrát denne 80 minút vonkajší bazén Grand, 

 voľný vstup do telocvične v Kryme, 

 15% zľava pri dokúpení vybraných procedúr a welness okruhov. 

 

Kúpeľný a administratívny poplatok uhradí každý účastník sám na recepcii. 

 

V prípade záujmu o účasť na predĺženom víkendovom pobyte odošlite záväznú prihlášku  

do 25. 3. 2022 a rovnako do tohto termínu uhraďte účastnícky poplatok. 

 

 

2. Rekondičný pobyt v Park hoteli – Hokovce v termíne 7. - 14. 8. 2022 

 

Cena pobytu je 263,- € , účastnícky poplatok pre člena AP je 210 |€ a príspevok z 2% je 53 €. 

Príplatok za 1-lôžkovú izbu je 7 €/noc (49 € na celý pobyt). V cene pobytu je 10 procedúr.  

Hotel má 8 bezbariérových izieb. 

 

Pobyt začína 7. 8. 2022 obedom a končí 14. 8. 2022 raňajkami. 

 Ubytovanie je v deň nástupu na pobyt možné až po 14. hod. 

V prípade záujmu je potrebné odoslať predbežnú prihlášku do 25. marca 2022. Záväznú 

prihlášku treba odoslať do 15. júna 2022 a do tohto termínu uhradiť aj účastnícky poplatok.  

 

 

3. Rekondičný pobyt v Dudinciach - hotel Prameň v termíne 2. - 7. 10. 2022 

 

Cena pobytu je 286 €, pre člena AP 225 € a príspevok z 2% je 61 €. Príplatok za 1-lôžkovú izbu 

na celý pobyt je 72 €  (12 €/noc). V cene je 10 procedúr. 

Pobyt začína obedom v nedeľu 2. 10. 2022 a končí raňajkami v piatok 7. 10. 2022.  

Hotel má 4 bezbariérové izby. 

 

V hoteli je Relax centrum s moderným krytým bazénom s atrakciami, horúcim vírivým bazénom 

s hydromasážou a perličkou. Je tu tiež parná a suchá sauna.  

 

Miestny poplatok vo výške 7,50 € uhradí každý účastník na recepcii. 

 

Ďalšie informácie si môžete overiť na webovej stránke hotela www.dudincepramen.sk  

 

V prípade záujmu je potrebné odoslať predbežnú prihlášku do 25. marca 2022. Záväznú 

prihlášku treba odoslať do 15. júna 2022 a do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky 

poplatok.  

http://www.dudincepramen.sk/


Účastnícky poplatok, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch, uhraďte na účet  

Asociácie polio v SR. 

Názov účtu: Asociácia polio v SR 

  Prima banka Slovensko, a. s. 

  Pobočka Zohorská 1 

  841 04 Bratislava 

Číslo účtu (v tvare IBAN): SK03 5600 0000 0086 2977 1001 

 

Prihlášky odošlite na adresu tajomníčky: 

Anna Hmiráková, M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava, prípadne elektronicky  

na e-mailovú adresu a.hmirakova@centrum.sk.  

 

 

Ak budete mať otázky ohľadom ktoréhokoľvek pobytu – zodpovie Vám ich Ing. Alica Suchá  

(suchaalica@gmail.com, tel. 0903/949 136, 02/6542 7959 ). 

 

Na predĺženom víkendovom stretnutí by sme chceli urobiť malú výstavku ručných prác a iných 

výtvorov umeleckého zamerania, pretože sme boli už neraz svedkami Vašich umeleckých prác 

ktorými ste sa prezentovali na iných akciách. 

Budeme radi ak ich prinesiete so sebou. Samozrejme po skončení výstavky budú všetky 

prezentované práce vrátené ich majiteľom. 

 

Prosíme členov Asociácie polio v SR, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok za rok 

2021, resp. za dlhšie obdobie, aby tak urobili čo najskôr a úhradu uskutočnili v prospech účtu 

Asociácie polio v Prima banke Slovensko, a. s.: 

č. účtu SK03 5600 0000 0086 2977 1001. 

 

Od roku 2019 je členský poplatok 10 €. 

 

Milí priatelia,  

prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť i ďalším materiálom, ktoré Vám posielame. Týkajú sa: 

2-percentného odvodu z dane z príjmu. Pre našu asociáciu je to jediná možnosť ako získať 

nejaké finančné prostriedky, z ktorých môžeme prispieť, okrem iného, našim členom na 

víkendový alebo rekondičný pobyt.  

Venujte, prosím, väčšie úsilie na získanie darcov, pretože od takto získaných finančných 

prostriedkov závisí celá budúca činnosť a existencia Asociácie polio v SR.  

mailto:suchaalica@gmail.com


Záväzná prihláška 

na víkendový pobyt v dňoch 5. – 8. 5. 2022 v hoteli Slovakia v Trenčianskych Teplicich  

 

Priezvisko a meno: .......................................................................... 

 

Adresa: ................................................................. číslo OP............................ 

 

číslo preukazu ŤZP: ...................................            č. tel. domov: ................................ 

 

e-mail: .................................................................... 

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú, resp. bezbariérovú izbu 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

 

 

 

Dňa ...........................                                                               ......................................... 

               podpis 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Predbežná prihláška 

na rekondičný pobyt v Park hoteli - Hokovce v dňoch 7. – 14. 8. 2022 

 

 

Priezvisko a meno: .......................................................................... 

 

Adresa: ................................................................., číslo OP........................,  

 

číslo preukazu ŤZP: ...................................            č. tel. domov: ................................ 

 

e-mail: .................................................................... 

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu 

 

Žiadam*) - nežiadam*) bezbariérovú izbu 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

 

 

Dňa ...........................                                                               ......................................... 

               podpis 

 



Záväzná prihláška 

na rekondičný pobyt v dňoch 7. – 14. 8. 2022 v  Park hoteli v Hokovciach  

 

Priezvisko a meno: .......................................................................... 

 

Adresa: .................................................................  číslo OP............................ 

 

číslo preukazu ŤZP: ...................................            č. tel. domov: ................................ 

 

e-mail: .................................................................... 

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu 

 

Žiadam*) - nežiadam*) bezbariérovú izbu 

 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

 

 

Dňa ...........................                                                               ......................................... 

               podpis 

 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Predbežná prihláška 

na rekondičný pobyt v  hoteli Prameň v Dudinciach v dňoch 2. – 7. 10. 2022 

 

 

Priezvisko a meno: .......................................................................... 

 

Adresa: ................................................................., číslo OP........................,  

 

číslo preukazu ŤZP: ...................................            č. tel. domov: ................................ 

 

e-mail: .................................................................... 

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu 

 

Žiadam*) - nežiadam*) bezbariérovú izbu 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

 

Dňa ...........................                                                               ......................................... 

               podpis 



 

Záväzná prihláška 

na rekondičný pobyt v  hoteli Prameň v Dudinciach v dňoch 2. – 7. 10. 2022 

 

 

Priezvisko a meno: .......................................................................... 

 

Adresa: ................................................................., číslo OP........................,  

 

číslo preukazu ŤZP: ...................................            č. tel. domov: ................................ 

 

e-mail: .................................................................... 

 

Žiadam*) - nežiadam*) samostatnú izbu 

 

Žiadam*) - nežiadam*) bezbariérovú izbu 

 

 

*) čo sa nehodí prečiarknite 

 

 

 

 

Dňa ...........................                                                               ......................................... 

               podpis 

 

 

 

 

 


