
Verejný prísľub 
podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

obchodná spoločnosť SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 
Dudince, IČO: 00 165 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Pš, Vložka číslo: 712/S, zastúpená riaditeľom Mgr. Petrom Šóderom, sa v súlade s § 
850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zaväzuje 
poskytnúť  

zľavu vo výške 50,00 eur formou voucheru na vybrané kúpeľné pobyty 

s popisom ponuky podľa prílohy č. 1 tohto verejného prísľubu poskytované spoločnosťou 
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., v prevádzkarni nachádzajúcej sa na adrese 
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, klientovi, ktorý splní kumulatívne nasledovné podmienky: 

• je poistencom zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
3602/B (ďalej len „VšZP“), 

a súčasne   

• je klientom Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00 151 653, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (ďalej len „SLSP“). 

                       
Podmienkou poskytnutia zľavy podľa tohto verejného prísľubu je uplatnenie nároku na 
poskytnutie zľavy v zmysle tohto verejného prísľubu pri nákupe služieb a preukázanie sa 
platným voucherom. Zľavu nie je možné kumulovať so žiadnymi inými zľavami. 
 
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. zároveň súhlasí, aby VšZP a SLSP: 
a) tento verejný prísľub, resp. jeho obsah zverejnila spôsobom podľa jej uváženia, 
b) s umiestnením informácie o zľave (samolepka Zmluvný partner – Zľavy pre poistencov) 

na viditeľné miesta v prevádzkarni kúpeľov. 
 
Tento verejný prísľub je platný a účinný od 1.1.2023 do 23.12.2023, resp. do vyčerpania 
voucherov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr a spoločnosť SLOVTHERMAE, Kúpele 
Diamant Dudince, š.p. je oprávnená rozhodnúť o predĺžení doby platnosti a účinnosti tohto 
verejného prísľubu. Na predĺženie platnosti a účinnosti tohto verejného prísľubu nie je právny 
nárok.  
 
 
 
 
Dudince dňa ...............................                       .................................................... 
                                    Mgr. Peter Šóder 
                                                                           riaditeľ  
       SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.   
 
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince,š.p  
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince 
Prevádzkareň:  
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince,š.p  
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince 
 
 



Príloha č. 1  
 
 

Kúpeľné pobyty  
 

 
KLASIK Aktiv - liečebný  pobyt od 4 nocí s 3 procedúrami 

Obdobie KL Diamant*** 
1/1 1/2 

01.01.2023 - 23.12.2023 105,00 €               85,00 € 
Ceny sú uvedené v EUR/osoba/noc. Kúpeľná starostlivosť je oslobodená od DPH podľa § 29 zákona 
č.222/2004 Z.z. o DPH 

 
Cena pobytu zahŕňa: 
           - vstupná a výstupná lekárska prehliadka, kontrolná lekárska konzultácia podľa 
potreby, 
           - 24 hod. lekárska pohotovosť a sesterská služba, 
           - 3 liečebné procedúry na noc , podľa lekárskeho odporučenia,            
           - voľný vstup do fitness centra, 
           - voľný vstup do vnútorného a vonkajšieho bazéna,       
           - zapožičanie Nordic walking palíc v cene 
           - plná penzia (servírované menu a švédske stoly),  
             možnosť výberu aj z diétnej stravy        
           - ubytovanie podľa výberu v jedno-, dvojlôžkových izbách, 
           - hotelový sejf na recepcii KL Diamant: 1 trezorová schránka/izba, 
           - bezplatné WIFI v budove KL Diamant 

 - knižnica, vybrané kultúrne akcie a zábava podľa dennej ponuky. 
Uvedená cena pobytu je konečná, nezahŕňa však:                      
           - príplatky za vybraný typ ubytovania, resp. zmenu kategórie ubytovania, 

 - miestnu daň za ubytovanie. Daň za ubytovanie upravuje platné všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Dudince. 

 

Kategórie ubytovania: 

Kúpeľná liečebňa Diamant – ubytovanie v zrekonštruovaných 1-, 2-lôžkových izbách 
a apartmánoch s vlastným sociálnym zariadením (sprcha/vaňa, WC), všetky izby 
(okrem bezbariérových) majú balkón orientovaný do kúpeľného parku, vybavenie:  TV-
Sat, telefón, WIFI pripojenie na internet, rádiobudík, fén, župan, minibar. 

 

 
 

 


