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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Rekreačné zariadenie: 

Meno a priezvisko zamestnanca (žiadateľa): 

Adresa bydliska: 

Fakulta STU:  

Osobné číslo zamestnanca: 

Tel.:      E-mail:

Termín pobytu:  

P. č. Meno a priezvisko Označenie 
osoby * 

Dátum 
narodenia 

Adresa bydliska 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Označenie osoby: 1. osoby s výhodami Z – zamestnanec, M – manžel(ka), D – dieťa (nezaopatrené 
dieťa), 2. ostatné osoby (bez označenia): iné osoby v sprievode zamestnanca (vrátane rodinných 
príslušníkov bez zvýhodnení)

REŽIM OTP COVID AUTOMAT:
Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo 
vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo 
skutočností vyššie (O-čkovaný, T-estovaný, P - po COVIDE); do tohto dokladu je prevádzkovateľ 
zariadenia oprávnený nahliadnuť.
Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, že všetky osoby pred ubytovaním nebudú vedieť tieto 
skutočnosti preukázať, nebudú ubytované a pobyt bude stornovaný bez náhrady. Objednávateľ berie 
na vedomie, že podmienky COVID automatu sa menia týždenne podľa aktuálnej situácie vyhlasovanej 
RÚVZ pre danú oblasť ubytovania a bude sa riadiť príslušnými obmedzeniami a pravidlami.

........................................... 
     podpis objednávateľa 



Platobné podmienky k Záväznej prihláške: 

Po potvrdení Záväznej prihlášky poskytovateľom služieb sa uhrádza: 

1. Ubytovacia zábezpeka v jednotnej výške: 50,00 €

Na účet IBAN: SK93 8180 0000 0070 0008 4111 VS: 6140 

2. Poplatok za ubytovacie služby vo výške podľa počtu osôb a cenníkových cien:  €

Na účet IBAN: SK93 8180 0000 0070 0008 4111  VS: 6141

Najneskôr 5 dní pred nástupom na pobyt je potrebné sa preukázať poskytovateľovi služieb 
dokladom o úhrade predpísaných poplatkov.
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