
Rekondičné pobyty v roku 2022 
  

 Pre rok 2022 sme na základe výsledku verejného obstarávania s Hotelom Relax FIM, 

s.r.o. Demänovská dolina, objednali  rekondično – integračné a rehabilitačné pobyty (ďalej 

RP) pre 270 našich členov s ŤZP. V roku 2022 sa RP uskutočnia v Hoteli Relax FIM 

v Demänovskej doline (rozpisy jednotlivých turnusov nasledujú). Pred hotelom sa nachádza 

autobusová zastávka, kde zastavujú okrem iného aj autobusy zo železničnej stanice  

Liptovský Mikuláš. Jedná sa o horský hotel a kapacita je obmedzená. Každého turnusu sa 

zúčastní (viď. nižšie). stanovený a dojednaný počet účastníkov + 1 vedúci. V prípade 

nepredvídaných okolností a udalostí, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých liečebných 

procedúr. Pri nahlasovaní je potrebné vziať do úvahy aj alternatívu rozdelenia účastníkov z 

jednej ZO ZDS do viacerých turnusov. Rekondičných pobytov sa môžu zúčastňovať len 

naši členovia ZDS. 

 

1, Rekondičný pobyt – dospelí – 1. turnus  

 Termín: 24.4. – 30.4.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM 

 Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 2. do  

15. 3. 2022 na a.palenikova@gmail.com   

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 

 

2, Rekondičný pobyt – dospelí – 2. turnus  

 Termín: 30.4. – 6.5.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM 

 Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 2. do  

15. 3. 2022 na a.palenikova@gmail.com   

Počet účastníkov v turnuse: max. 20 

 

3, Detský rekondičný a integračný pobyt  – 3. turnus  

 Termín: 1.7. – 7.7.2022 

 Miesto: Žiarska dolina  - Hotel Spojár, ved. Ing. Jozef Borovka 

Nahlasovať sa môžete od 15. 4. do 31. 5. 2022  na diabetickytabor@gmail.com  

Poplatok:  100,- eur 

Zabezpečuje organizácia Michalovce 

Program: Aquapark Tatralandia, Bešeňová, lanovka na Chopok, súťaže, karaoke, a pod. 

 

4, Rekreácia diabetik a rodina – 4. turnus 

 Termín: 7.7. – 13.7.2022 

 Miesto: Žiarska dolina – Hotel Spojár, ved. Miroslav Hvizdák 

Nahlasovať sa môžete od 15. 4. do 31. 5. 2022  na a.palenikova@gmail.com  

Poplatok: 137,- eur 

Poznámka: Rekreácia sa uskutoční LEN za účasti minimálne 15 účastníkov. 
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5, Rekondičný pobyt – dospelí – 5. turnus  

 Termín: 25.9. – 1.10.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM, ved. Ing. Darina Ruščinová 

 Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do  

15. 5. 2022 na a.palenikova@gmail.com   

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 

 

6, Rekondičný pobyt – dospelí – 6. turnus  

 Termín: 1.10. – 7.10.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM 

 Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do  

15. 5. 2022 na a.palenikova@gmail.com   

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 

 

7, Rekondičný pobyt – dospelí – 7. turnus 

 Termín: 9.10. – 15.10.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM  

Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do  

15. 5. 2022 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com  

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 

    

8 Rekondičný pobyt – dospelí – 8. turnus 
 Termín: 15.10. – 21.10.2022 

 Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM    

Poplatok 175,- eur pre ŤZP a 190,- eur pre ostatných členov ZDS 

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do  

15. 5. 2022 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com  

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 

 

  

   

Na rekondično – integračné  a rehabilitačné pobyty a na rekreáciu diabetik a rodina 

v turnusoch 1 – 2 a 4 - 8  sa členovia ZDS môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej  ZO 

ZDS od 15.4.2022 do 15.5.2022. Korešpondenční členovia sa priamo nahlasujú na  1. až 2. 

a 4 až 8 turnus na a.palenikova@gmail.com  

Detský tábor zabezpečujú  Michalovce a prihlasovanie je na diabetickytabor@gmail.com. 

do 31.5.2022. 

Nakoľko došlo k zvýšeniu poplatku zo strany hotela (nárast ceny energie a potravín) 

mení sa poplatok na: 175,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov pre ostatných 

účastníkov ZDS je poplatok 190,- eur. Pri tejto cene od účastníka, bude ešte doplácať 

Ústredie ZDS do konečnej ceny. 

  

Korešpondenční členovia sa nahlasujú samostatne (ich evidenciu vedie Ing. 

Zimmermann, jozef.zimmermann58@gmail.com alebo 0910 488 585).  

 

Objednávka (na predpísanom tlačive) musí obsahovať:   
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- zoznam účastníkov na jednotlivé turnusy – Interný predpis ZDS č. VII, 

- titul, meno, priezvisko účastníka,  

- presná adresa bydliska účastníka (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), 

- dátum narodenia účastníka, 

- telefonický kontakt na účastníka, 

- číslo preukazu ŤZP, ŤZP – S účastníka (číslo preukazu ŤZP, príp. ŤZP – S  je 

kontrolované MPSVaR), ak ide s ŤZP – S účastníkom sprievodca, sú požadované 

všetky vyššie uvedené údaje aj o ňom, sprievodca platí za pobyt sumu 175, - eur a 

musí byť členom ZO ZDS, pri objednávke musí byť jasne menovite uvedené, koho 

sprevádza, 

- pri objednávke pobytov je potrebné uviesť požiadavku na ubytovanie, kto s kým bude 

bývať. 

 V prípade odhlásenia účastníka je povinná ZO ZDS nahlásiť adekvátnu náhradu, 

v opačnom prípade poukaz prepadá a poplatok sa nevracia (odhlásenie 30 dní pred 

nástupom, alebo nenastúpenie na turnus). ZO ZDS hľadá náhradu v radoch svojej ZO, 

alebo aj v inej ZO ZDS. Pri storne bez náhrady účastníka v termíne 30 dní pred nástupom nebudú 

finančné prostriedky vrátené ZO ZDS, ani samotnému účastníkovi. O tejto situácii so stornom musia 

predsedovia ZO ZDS informovať každého člena ZO ZDS, ktorý sa na RP prihlasuje.  

 Každý účastník na rekondičnom pobyte musí mať podpísaný poukaz, kontakt na 

osobu s ktorou sa v prípade akýchkoľvek problémov s účastníkom môže obrátiť vedúci 

pobytu a musí ho mať potvrdený od lekára (všeobecný lekár, diabetológ). Ak potvrdenie 

od lekára nebude obsahovať poukaz, účastník RP nebude prijatý na RP a bude musieť 

odísť domov a poplatok sa nevráti. Týmto je chránený vedúci pobytu, keby sa niečo 

stalo s účastníkom. 

Nahlasovanie na RP, ako aj priebeh RP sa riadi  

Interným predpisom ZDS č. VII. 


