
Správa z rekondičného pobytu – Liptovský Ján(  Relaxačný hotel Avena ) 

 v dňoch 20.- 25.6.2015  

 

 

V dňoch 20.-25.6.2015 sa členovia KK  Trnave zúčastnili 6 dňového rekondičného pobytu 

v Liptovskom Jáne – v Relaxačnom hoteli  Avena. Pobyt organizačne zabezpečila  predsedníčka KK 

pani Vierka Podzimková. 

Pôvodne bolo prihlásených 30 členov KK. Keďže sa do termínu odchodu niektorí členovia 

odhlásili, bol počet doplnený nečlenmi- sympatizantmi KK. 

Doprava do Liptovského Jána bola zabezpečená rýchlikom ŽSS  s odchodom o 8 26 hod. 

z Trnavy . 

Preprava z Liptovského Mikuláša do Liptovského Jána autobusom. Ten istý postup bol aj pri 

návrate. 

Po príchode sa účastníci postupne ubytúvali a následne si objednali zvolené procedúry( v cene 

pobytu bolo 8 procedúr).Podľa vlastného záujmu si niektorí účastníci objednali procedúry navyše. 

V deň príchodu pani Podzimková vybavila všetky potrebné náležitosti spojené s pobytom  a 

zvolala stretnutie na 17 00 hod., na ktorom podala účastníkom posledné doplňujúce informácie 

k pobytu .Potom sa vrátila do Trnavy. Po návrate pani Podzimkovej do Trnavy prevzala jej úlohu 

pani  Janka Kollárová. 

Na stredu 24.6.2015 mali niektorí členovia naplánovaný výlet do Poľska. Z dôvodu malého 

záujmu ,čo malo za následok  vysokú cenu za dopravu , sa nakoniec neuskutočnil. Program si 

účastníci organizovali sami. Z dôvodu pomerne chladného a daždivého počasia sa okrem procedúr 

venovali turistike, návšteve jaskyne , návšteve múzeí v Liptovskom Jáne aj Liptovskom Mikuláši  . 

Vo veľkej miere využívali vnútorný bazén hotela Avena .Na stredu večer zabezpečil hotel Avena 

pre spríjemnenie ubytovaným  vystúpenie Dua Song- Vozárikovci. V čase 19 00 – 22 00 si každý, kto 

mal záujem, mohol so spevákmi zaspievať piesne 70-tych a 80-tych  rokov a zatancovať. 

Cesta z Liptovského Mikuláša do Trnavy prebiehala dobre ,rýchlik mal meškanie len 10 minút. 

Pri spiatočnej ceste sme prehodnotili kladné aj záporné pripomienky k pobytu. 

Kladné:  

1) dobrá príprava pobytu a zabezpečenie predsedníčkou p. Podzimkovou , za čo jej účastníci  

 vyslovujú poďakovanie 

2 )príjemný personál hotela Avena – rehabilitačné sestry, servírky a  čašníci ,recepčné 

3) výborná strava 

4) príjemné večerné posedenie so skupinou Duo Song -Vozárikovci  



 

Záporné: (záležitosť hotela Avena) 

1 )dve úplne nevyhovujúce izby , jedna tmavá a vlhká, druhá - postele –boli podložené tehlami 

2) účastníci mali výhrady k prideleným izbám ,k ich orientácii 

3) nové matrace mali len postele v apartmánoch, na bežných izbách neboli vyhovujúce 

 

Záver: 

Vzhľadom k tomu ,že pobyt v Avene bol organizovaný už 4-tý krát a účastníci mali viaceré  

  pripomienky, výbor KK neplánuje v budúcnosti zabezpečovať rekondičný pobyt v tomto 

 zariadení. 

 

Dňa 26.6.2015  

Zapísala :  K .Provazníková 

   

   


