
   Verejný prísľub 
podľa § 850 Občianskeho zákonníka 

 
Spoločnosť   BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. so sídlom 086 31  Bardejovské Kúpele, IČO: 

36168301  IČ DPH: SK2020026250, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, zastúpené: 
JUDr. Ing. Jaroslavom Komorom, predsedom predstavenstva a Ing. Tamarou Šatankovou, členkou 
predstavenstva, sa v súlade s § 850 Občianskeho zákonníka zaväzujú poskytnúť všetkým členom 
Integrovaného odborového zväzu IČO: 42129869, so sídlom: Bajkalská 29/A,B,  821 01  Bratislava, 
zastúpenej JUDr. Martou Brodzianskou, predsedníčkou IOZ,  a ich rodinným príslušníkom (manžel (-lka) 
dieťa alebo partner (-ka), nižšie uvedené zvýhodnené liečebné pobyty: 
 

REKONDIČNO – LIEČEBNÉ POBYTY (min. 5 nocí) 

HOTEL Kategória 

 
MIMOSEZÓNA 

 
Cena na osobu  
a noc platná od 

14.1.2023 –  
01.5.2023 a  
27.11.2023 
17.12.2023 

 
MIMOSEZÓNA 

 
Doplatok za  

1/1 izbu alebo 
apartmán na 
osobu a noc  

 

 
SEZÓNA 

 
Cena na osobu 
a noc platná od 

01.5.2023 – 
11.06.2023 a 
11.09.2023 –
27.11.2023 

 

 
SEZÓNA 

 
Doplatok za  

1/1 izbu alebo 
apartmán na 
osobu a noc  

 

Fontána**+ 
František**+, Lujza**+, Lívia **+ 

I. 54,-EUR 10,-EUR 65,-EUR 15,-EUR 

Ozón***, Astória *** I.A 60,-EUR 13,-EUR 71,-EUR 18,-EUR 
Ozón***+, Astória ***+ I.A+ 63,-EUR 15,-EUR 75,-EUR 22,-EUR 
Alexander**** I.A++ 68,-EUR 18,-EUR 80,-EUR 27,-EUR 

Cena rekondično liečebného pobytu zahŕňa: 

 ubytovanie – 2 lôžkové izby, WC, vaňa, telefón, TV – set, rádio, chladnička 
 celodenné stravovanie formou bufetových stolov 
 vstupná lek. prehliadka, 3 liečebné procedúry na deň, 3x denne pitná kúra na kolonáde 
 BONUSY: denne 2 hodiny vstup do bazénovej časti WELLNESS SPA v hoteli Ozón, lekárske 

prednášky o zdravom životnom štýle a špecifických ochoreniach, historické prednášky, tanečné 
zábavy v Ozóne – podľa aktuálneho programu 

Cena pobytu nezahŕňa: 

 daň z ubytovania 1,7 EUR/os./noc 
 parkovné pre osobné auto (od 3 – 5 EUR/deň, podľa výberu parkovacej plochy). Parkovné je 

zdarma iba pre klientov ubytovaných v hoteli Alexander 
Doplňujúce informácie: 

 uvedené ceny platia aj pre rodinných príslušníkov, pre max. 1 dospelú osobu a 2 deti 
 deti do 3,99 roka bez nároku na lôžko sú zdarma, detskú postieľku vieme na požiadanie dať 

na izbu. Deti 4 – 14,99 roka – ak sú na pevnom lôžku, platí pre nich zľava  - 25% z ceny 
dospelej osoby na pevnom lôžku, a ak sú deti na prístelke, platí pre nich zľava - 30% z ceny 
dospelej osoby na pevnom lôžku. Osoby od 15 rokov majú cenu za pobyt a obsah pobytu 
ako dospelá osoba. Deti do 14,99 roka nemajú v cene procedúry, len ubytovanie, stravu  
a vstup do Wellness SPA v sprievode rodiča. 

 BONUSY sa v prípade ich nevyužívania finančne nekompenzujú 
 Pobyt sa začína obedom (príchod od 12:00), končí sa raňajkami (odchod do 10:00) 
 Pobyty nie je možné absolvovať počas obdobia Veľkej noci. Na tento pobyt nie je možné si 

uplatniť žiadne zľavy, kupóny alebo platiť rôznymi poukážkami/vouchermi.  
 Kontakt na rezervácie: marketing@kupele-bj.sk alebo: rezervacie@kupele-bj.sk, 

054/4774470 (4450, 4440, 4500). Pri nástupe je potrebné sa preukázať preukazom člena IOZ 

mailto:marketing@kupele-bj.sk
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REKONDIČNO – RELAXAČNÉ POBYTY (od 2 - 4 nocí) 

HOTEL Kategória 

 
MIMOSEZÓNA 

 
Cena na osobu  
a noc platná od 

14.1.2023 –  
01.5.2023 a  
27.11.2023 
17.12.2023 

 
MIMOSEZÓNA 

 
Doplatok za  

1/1 izbu alebo 
apartmán na 
osobu a noc  

 

 
SEZÓNA 

 
Cena na osobu 
a noc platná od 

01.5.2023 – 
11.06.2023 a 
11.09.2023 –
27.11.2023 

 

 
SEZÓNA 

 
Doplatok za  

1/1 izbu alebo 
apartmán na 
osobu a noc  

 

Fontána**+ 
František**+, Lujza**+, Lívia **+ I. 59,-EUR 10,-EUR 70,-EUR 15,-EUR 

Ozón***, Astória *** I.A 65,-EUR 13,-EUR 76,-EUR 18,-EUR 
Ozón***+, Astória ***+ I.A+ 68,-EUR 15,-EUR 80,-EUR 22,-EUR 
Alexander**** I.A++ 73,-EUR 18,-EUR 85,-EUR 27,-EUR 

Cena rekondično relaxačného pobytu zahŕňa: 

 ubytovanie – 2 lôžkové izby, WC, vaňa, telefón, TV – set, rádio, chladnička 
 celodenné stravovanie formou bufetových stolov 
 pitná kúra na kolonáde + určené procedúry na osobu podľa počtu nocí: 

 pobyt na 2 noci: minerálny kúpeľ, soľná jaskyňa + 2 vstupy do wellness  
 pobyt na 3 noci: klas. masáž, minerálny kúpeľ, soľná jaskyňa + 3 vstupy do wellness  
 pobyt na 4 noci: klasická masáž, minerálny kúpeľ, soľná jaskyňa, parafín + 4 vstupy do 

wellness 
 BONUSY: vstup do Wellness SPA Ozón je v trvaní 2 hodiny – bazénová aj saunová časť, lekárske 

prednášky o zdravom životnom štýle a špecifických ochoreniach, historické prednášky, tanečné 
zábavy v Ozóne – podľa aktuálneho programu 

 

Cena pobytu nezahŕňa: 

 daň z ubytovania 1,7 EUR/os./noc 
 parkovné pre osobné auto (od 3 – 5 EUR/deň, podľa výberu parkovacej plochy). Parkovné je 

zdarma iba pre klientov ubytovaných v hoteli Alexander 
 

Doplňujúce informácie: 

 uvedené ceny platia aj pre rodinných príslušníkov, pre max. 1 dospelú osobu a 2 deti 
 deti do 3,99 roka bez nároku na lôžko sú zdarma, detskú postieľku vieme na požiadanie dať 

na izbu. Deti 4 – 14,99 roka – ak sú na pevnom lôžku, platí pre nich zľava  - 25% z ceny 
dospelej osoby na pevnom lôžku, a ak sú deti na prístelke, platí pre nich zľava     - 30% z ceny 
dospelej osoby na pevnom lôžku. Osoby od 15 rokov majú cenu za pobyt a obsah pobytu 
ako dospelá osoba. Deti do 14,99 roka nemajú v cene procedúry, len ubytovanie, stravu  
a vstup do Wellness SPA – bazénová časť v sprievode rodiča. 

 BONUSY sa v prípade ich nevyužívania finančne nekompenzujú 
 Pobyt sa začína večerou  (príchod od 15:00), končí sa obedom (odchod do 12:00) 
 Pobyty nie je možné absolvovať počas obdobia Veľkej noci. Na tento pobyt nie je možné si 

uplatniť žiadne zľavy, kupóny alebo platiť rôznymi poukážkami/vouchermi.  
 Kontakt na rezervácie: marketing@kupele-bj.sk alebo: rezervacie@kupele-bj.sk, 

054/4774470 (4450, 4440, 4500). Pri nástupe je potrebné sa preukázať preukazom člena IOZ 
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Poskytovanie ostatných služieb sa riadi platným cenníkom BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 
 
Tento prísľub nadobúda platnosť od 14.3.2023 do 17.12.2023. 
 
Rezervácie a objednávky pobytov sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti, dostupnými na ....... http://www.kupele-bj.sk 
  

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. prehlasujú, že sú týmto prísľubom viazané v plnom rozsahu a že nie je možné 
ho odvolať.  
 
Zodpovedný za plnenie prísľubu: Ing. Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodný riaditeľ. 
 
 
Rezervačné marketingové oddelenie: 

marketing@kupele-bj.sk 

054/477 4470 (4450, 4440) 

alebo 

rezervacie@kupele-bj.sk 

054/477 4500 

 
 
 
 
V Bardejovských Kúpeľoch, dňa  14.3.2023 
 
 
 

Ing. Tamara Šatanková 
Ekonomicko – obchodný riaditeľ 

 
 
 

 


