
 

 

Cenník pobytov  
so Štátnou účelovou dotáciou (ŠUD) 2020 

 

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z., je 
zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ 
starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu 
si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý 
pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 
ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.  Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré 
ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe v hoteli SOREA URÁN. 
 

Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami.  
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jeden krát počas kalendárneho roka 2020. 

Štátna účelová dotácia nie je pre osoby, ktoré majú len preukaz  ŤZP a ŤZP/S !!! 
 

V cene 7-dňového pobytu (6 nocí) so ŠUD pre 1 osobu je zahrnuté: 
6 x ubytovanie,    6 x raňajky (bufet),    5 x obed (výber z menu),    6 x večera (bufet) 

+ 2x za pobyt vstup do Wellness URANIA počas pobytu a  

ranné plávanie  od 07,00 –9,00 hod.(pondelok, streda, piatok a sobota) 
 

 
T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 

 

05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 

 

11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09. 26.09. 

 

251 € 251 € 251 € 251 € 251 € 251 € 251 € 251 € 223 € 223 € 223 € 223 € 

     
 

            
 

       

 

T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 
 

 

27.09. 04.10. 11.10. 18.10. 25.10. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 

   03.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 07.11. 14.11. 21.11. 28.11. 05.12. 12.12. 

 

 

202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 
 
 

 

Dieťa do 7,99 rokov na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 klientoch ŠUD – 100% zľava vrátane plnej penzie. 
 

* V cene pobytu nie je zahrnutá miestna daň 1,50 € / osoba / noc. 
   (držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S sú oslobodení od miestnej dane,  preukážu sa dokladom na recepcii hotela) 
* Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe...... 7,00 € / noc. 
* Príplatok za ubytovanie v jednolôžkovej izbe ..... 15,00 € / pobyt. 
* Príplatok za ubytovanie so zvieraťom....10,00 €/ noc.  
 

Na pobyty so Štátnou účelovou dotáciou sa nevzťahuje vernostná zľava. 
 


