
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
 
 

              RZ Čingov – Slovenský raj 
Ponuka rekreačných pobytov v čase 

JESENNÝCH A ZIMNÝCH PRÁZDNIN 2022 - 2023 

 

Blíži sa čas jesenných a zimných prázdnin, preto by sme Vás radi pozvali do rekreačného zariadenia 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, situované v krásnej prírode Slovenského 

raja. Psychicky aj fyzicky náročnú a zodpovednú prácu zamestnanca školstva je možné dobre vykonávať 

len vtedy, keď si nájdete čas na oddych. Ponúkame Vám možnosť pokochať sa krásami Slovenska 

a zároveň sa zotaviť v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia. 

Rekreačné zariadenie Čingov možno využívať celoročne na individuálne aj kolektívne pobyty, výlety, 

rôzne školenia, porady, semináre, turistiku, školy v prírode a iné akcie. 

Informácie o rekreačných pobytoch, cenníky a tlačivá objednávok nájdete v priebehu celého roka 

aj na webovom sídle www.ozskolstva.sk/Rekreacie 

Člen OZ školstva, jeho manžel, manželka a nezaopatrené deti platia nižšiu cenu za poukaz ako 

nečlenovia. Odborový zväz školstva na rekreačné pobyty vo svojich zariadeniach poskytuje členom 

zväzu a ich nezaopatreným deťom dotáciu vo výške 27 € na pobyty v trvaní 6 a viac nocí, 22 € na 5 

nocí, 16 € na 4 noci, 12 € na 3 noci a 5 € na 2 noci, ktorá je odrátaná z ceny poukazu. 

Dotácia a nižšia cena poukazu bude poskytnutá len na základe potvrdenia členstva v základnej 

organizácii (čitateľná pečiatka a podpis predsedu ZO) na poukaze. Neoprávnene vyplatená dotácia 

sa musí vrátiť. 

Objednávky posielajte písomne alebo e-mailom priamo na adresu rekreačného zariadenia 

chatacingov@gmail.com. Použite tlačivo Objednávka na rekreačný pobyt, ktoré je zverejnené aj 

na webovom sídle zväzu v časti Rekreácie.  

Objednávateľ je povinný včas oznámiť zariadeniu každú zmenu v obsadzovaní už pridelených miest, 

aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam, prípadne plateniu storna a aby sa voľné poukazy mohli 

poskytnúť iným záujemcom.  

RZ pošle objednávateľovi tlačivo Oznámenie o zaplatení, kde sú uvedené informácie o cene poukazov 

a spôsobe platby. V prípade nedodržania termínu zaplatenia poukazov môžu byť tieto pridelené iným 

záujemcom. Objednávateľ vyplní toto tlačivo a odošle ho spätne rekreačnému zariadeniu, ktoré im 

následne zašle poukazy. Vytlačený poukaz/poukazy s pečiatkou a podpisom predsedu ZO 

predložíte pri nástupe na pobyt v RZ. Každá osoba, teda aj dieťa, musí mať vlastný poukaz, ktorý 

odovzdá pri nástupe na pobyt.    

V cene poukazu nie je zahrnutá: daň z ubytovania vo výške 0,60 € na osobu a noc, okrem osôb do 18 

rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím aj jeho sprievodcu. 

 

Pre objednávky na pobyty mimo školských prázdnin použite tlačivo Objednávka na akcie a pobyty 

mimo školských prázdnin.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ozskolstva.sk/Rekreacie
mailto:chatacingov@gmail.com
https://www.ozskolstva.sk/files/cingov_objednavka_rekreacie-2%20noci.doc
https://www.ozskolstva.sk/files/cingov_objednavka_%20pobyty%20mimo%20prazdnin.doc
https://www.ozskolstva.sk/files/cingov_objednavka_%20pobyty%20mimo%20prazdnin.doc


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
 
 

JESENNÉ  PRÁZDNINY  2022 

28.10.2022 – 1.11.2022                           5-dňový pobyt (4x ubytovanie) 

Cena poukazu pre člena OZŠ 

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov        44,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov       40,00 € 

jeho manžela/ku            60,00 € 

 

Cena poukazu pre nečlena OZŠ 

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov         64,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov                60,00 € 

 

Objednávky adresujte priamo do rekreačného zariadenia. 

Platba: poukazy musia byť zaplatené do 25.10.2022. 

 

ZIMNÉ  PRÁZDNINY  2023 

3.1.2023 – 9.1.2023                 7-dňový pobyt (6x ubytovanie) 

Cena poukazu pre člena OZŠ 

a jeho nezaopatrené deti od 12 rokov        75,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov       69,00 € 

jeho manžela/ku          102,00 € 

 

Cena poukazu pre nečlena OZŠ 

od 12 rokov          108,00 € 

jeho deti od 3 do 12 rokov              102,00 € 

 

Objednávky adresujte priamo do rekreačného zariadenia. 
Platba: poukazy musia byť zaplatené do 15.12.2022.  

 

 

Ponuku pobytov počas jesenných a zimných prázdnin 2022 - 2023 vypracoval Ing. Martin Dubecký 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
 
 

Rekreačné zariadenie Čingov 
ČINGOV 1146,  P.O.BOX 16,  053 11 Smižany 

č.tel.: 0918 901 773, e-mail: chatacingov@gmail.com 
 

 

Rekreačné zariadenie sa nachádza asi 5 km od Spišskej Novej Vsi, v prekrásnom prostredí Slovenského 

raja.  

Doprava: vlakom alebo autobusom do Spišskej Novej Vsi a odtiaľ autobusom do Čingova-parkovisko. 

Dopravu si hradí účastník.   

Ubytovanie: 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 pobytu majú hostia k dispozícii knižnicu, 

spoločenské hry, PC, WIFI. Športovo zdatní návštevníci si môžu zapožičať horské bicykle, k dispozícii 

majú tiež stolný futbal, 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, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu, chladničkami 

a mrazničkou. V blízkosti RZ je tiež možnosť stravovania v penzióne Lesnica (asi 200 m) alebo v hoteli 

Čingov (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 ubytovania vo výške 0,60 € na osobu a noc (platí každá osoba: dieťa, 

ZŤP aj senior). 

 

 

 

Informácie o zariadení, formuláre a cenník nájdete aj na webovom sídle zväzu 

www.ozskolstva.sk/Rekreácie 

mailto:chatacingov@gmail.com
http://www.ozskolstva.sk/Rekreácie

