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Aktualizované: 5. 10. 2009 

Ludmila H., Komplexná liečba - Klasik, 20.09.2009 
S POBYTEM V HOTELU MÁJ A SE SLUŽBAMI VAŠÍ CEST.KANCELÁŘE JSME BYLY 
VELICE SPOKOJENI.NEMÁME ŽÁDNÝ DŮVOD SI NA NĚCO STĚŽOVAT A NIC 
MĚNIT.MOC DĚKUJEME ZA KRÁSNĚ PROŽITOU DOVOLENOU. 
 
Zdenka L., Akciový pobyt 1 x 1 zdarma, 23.08.2009 
Boli sme spokojní - veľmi sa nám páčilo prostredie, to ticho, bazén - ďakujeme za pobyt Sakalovci, 
Ladce. 
 
Jozef L., Regeneračný pobyt, 01.08.2009 
Maximální spokojenost, akorát pro vozíčkáře moc tvrdé lůžko. Jinak všechno super.Jsme moc 
spokojení a věříme,že to nebylo naposled. Děkujeme. S pozdravem Lackovi. 
 
Viera Č., Vital víkend, 26.07.2009 
V mene rodičov ktorí pobyt absolvovali,by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za krásny víkend 
v Piešťanoch v hoteli Máj,kde prežili krásny víkend a veľká vďaka patrí aj ochotnej,milej a 
ústretovej pani Alenke Homzovovej,cez ktorú som pobyt vybavovala.Rodičom a takisto aj dcérke 
sa pobyt veľmi páčil,boli spokojní ako s hotelom takisto aj so službami,jediná vec s ktorou boli 
nespokojní bola asi tá,že všetky procedúry absolvovali za sebou a nemali ich rozdelené buď v inú 
hodinu alebo v iný deň,ale inak bolo všetko na jednotku.Eva 
 
Jana S., Komplexná liečba - Klasik, 19.07.2009 
Ďakujem sa prijemne strávený pobyt. Možno v budúcnosti by som rada strávila procedúry priamo 
na "prameni" a nie wellness hotelový. Alo kto chce si určite pobyt vie smriemniť. Ešte raz ďakujem. 
Stieranková LC. 21.7.2009  
 
Jana B., Vital Weekend Plus, 24.06.2009 
Celý pobyt bol napriek nevydarenému počasiu super. Najviac sa nám páčil profesionálny a 
ústretový prístup presonálu. Všetci boli veľmi milí, príjemní, priateľskí, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Procedúry nám sadli a pomohli. A pochváliť musíme aj vynikajúce šaláty k hlavným 
jedlám. Pobyt v hoteli Máj si určite zopakujeme. 4 priateľky z Bratislavy 
 
Oľga B., Beauty Weekend Deluxe, 01.03.2009 
dakujeme velmi pekne, mamine sa pobyt velmi pačil bola spokojna a hlavne prišla domov velmi 
oddychnutá, využila všetky ponukane služby, a ešte si aj priplatila za dalšie procedury ako 
kozmetika a kadernik, velmi sa jej pačilo. Dakujeme. 
 



Jana K., Vital víkend, 15.02.2009 
Vyplnam hodnotenie na zaklade rozhovoru s rodicmi. A boli velmi spokojni s urovnou v Hotely 
Maj. Dakujeme s pozdravom. 
Ľubica M., Predĺžený Vital víkend, 12.11.2008 
Pobyt bol veľmi dobrý, boli sme nadmieru spokojné! 
Jarmila M., Harmónia pobyt, 28.10.2008 
Vážená p. Germanova. Ve Slovenských lázních jsme byli poprvé a byli jsme velice spokojeni s 
úrovní poskytovaných služeb, s personálem i typem hotelu. Tento pobyt doporučíme i našim 
známým. Byli jsme také spokojeni s komunikací a kladným přístuem vaší kanceláře.  
Ivan Š., Predĺžený Vital víkend, 27.10.2008 
Vybrali jsme si to sami, takže nemám co bych komu vytýkal.Celkem dobrý - odpovídá cenové 
relaci.  
 
Alena P., Vital víkend, 19.10.2008 
Na hotely mi dosť vadí, že sme na Slovensku a v prvom rade sa uprednosťujú nemeckí občania, 
všetky nápisy vrátane jedálneho lístka a programu hotela sú najskôr v nemčine. Časopisy na 
recepcii sú len nemecké. Zaujímalo by ma, ak pôjdem do kúpeľov v Nemecku, či sa tam 
dorozumiem slovensky. Viem, že je veľa turistov práve nemcov, ale netreba zabúdať na to, že sme 
stále na Slovensku a máme byť pyšný na svoj národ a rodnú reč!!! Takže by som rozhodne bola za 
to, aby sa Slováci nutláčali niekam do rohu. 
 
Vyjadrenie dodávateľa služieb: 
Vážené dámy, chcem sa Vám poďakovať za Váš postreh. Hneď po jeho prečítaní som sa prešiel po 
celom hoteli a musel som skonštatovať, že v mnohých prípadoch máte pravdu. V čo najkratšom 
čase sa postarám o nápravu a verím, že sa pri nasledujúcej návšteve už na tento nedostatok nebudete 
musieť sťažovať. Azda len na vysvetlenie: medzi hosťami hotela výrazne prevažujú kúpeľní hostia 
z Nemecka a tak informácie v nemčine na prvom mieste boli vedené čiste praktickými dôvodmi. 
Príjemným dôsledkom pre slovenských hostí je absolútne precízne fungujúci systém hotelových 
služieb vyvolaný tlakom nemeckej klientely a cestovných kancelárií. O utláčaní slovenských 
hotelových hostí však u nás, dúfam, nemôže byť ani reči. O tom nás presviedčajú desiatky 
dotazníkov spokojných klientov i - napríklad - čítanie hodnotení v tejto rubrike. Naši zamestnanci 
sa určite inak k nemeckých a inak k slovenským hosťom. Ak však máte konkrétne opačné 
skúsenosti, budem Vám vďačný, ak sa so mnou o ne podelíte. Ihneď by sme veľmi dôrazne zasiahli. 
Ešte raz ďakujem za cenné podnety i za návštevu nášho hotela a pozdravujem Vás s prianím 
pevného zdravia. Juraj Lulovič, predaj a marketing, Hotel Máj Piešťany  
 


