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Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

Útvar sociálneho zabezpečenia osobného úradu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „útvar 

sociálneho zabezpečenia“) predkladá na rok 2019 ponuku týždenných letných tuzemských a zahraničných 

rekreačných pobytov. 

 

Tuzemské rekreačné pobyty sú organizované počas letných prázdnin v  stredisku akadémie finančnej správy  

stred - Donovaly a v  stredisku akadémie finančnej správy západ - Veľký Meder (ďalej len „strediská FS“).  

Celková kapacita týždenných rekreačných pobytov je obmedzená z dôvodu vzájomného poskytnutia stredísk FS 

zamestnancom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a zamestnancom ostatných 

organizácií kapitoly MF SR. 

Zahraničné rekreačné pobyty sú organizované v rekreačných zariadeniach Colnej správy Českej republiky (ďalej 

len „CS CR“) v Jílovišti, Miletíne, Skočiciach a v zariadení Národnej daňovej a colnej správy Maďarskej republiky  

(ďalej len „ NDCS MR“) v Hévíze.  

 
Všeobecné informácie 
 

Podmienky poskytnutia rekreačného pobytu, postup pri prihlasovaní na rekreačné pobyty, zaslanie prihlášok na 

rekreačné pobyty, výber účastníkov rekreačných pobytov, zaslanie zoznamov vybraných a nevybraných žiadateľov 

o rekreačný pobyt a zaslanie poukazov na rekreačný pobyt sú stanovené v internom riadiacom akte č. 17/2016 

„Smernica o postupe a zásadách výberu zamestnancov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na rekreačné 

pobyty“.  

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať súhrnne za každý colný úrad, daňový úrad a KÚ FS, a to na Útvar 

sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava v termíne do 2. mája 2019.  

Zamestnanci organizačne začlenení na Finančnom riaditeľstve SR  podpísanú záväznú prihlášku  (Donovaly, 

V. Meder, Jíloviště (ČR), Miletín (ČR), Skočice (ČR) a Hévíz (MR))  zašlú poštou na útvar sociálneho 

zabezpečenia, FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava alebo skenom na elektronickú adresu 

eva.nedorostova@financnasprava.sk v termíne do 2. mája  2019. 

Poberatelia dôchodku (výsluhový, starobný, invalidný, a pod.) zasielajú záväzné prihlášky na ten organizačný 

útvar (CÚ, DÚ a KÚ FS), ktorý bol ich posledným organizačným útvarom pred vznikom nároku na dôchodok. 

 

 Vybraní účastníci rekreačných pobytov musia uhradiť sumu uvedenú na poukaze najneskôr 14 dní pred 

nástupom na rekreačný pobyt poštovým poukazom alebo bankovým prevodom na účet FR SR v tvare IBAN: 

SK41 8180 0000 0070 0043 7933, VS 201904, do správy je potrebné uviesť: rekreácia, priezvisko a meno. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
T U Z E M S K É   R E K R E A Č N É   P O B Y T Y 
 
Stredisko FS – DONOVALY 
 
Ubytovanie – kapacita 

Celková kapacita týždenných rekreačných pobytov je 49 lôžok v 2,3,4 – lôžkových izbách bez možnosti 

prístelky, s vlastným sociálnym zariadením. 

Účastníci rekreačných pobytov majú k dispozícii dve spoločenské miestnosti, denný bar, biliard a stolný tenis. Tieto 

aktivity sú spoplatnené, viď tabuľku „Suma úhrady za doplnkové služby v stredisku akadémie FS stred - Donovaly“. 

 

Druh  služby Doba  trvania  služby Cena  za  jednotku 

Športový areál 

(ihrisko + príslušné športové náradie) 
1 hodina   1,00 € 

Sauna 1 hodina 1,00 € 

Stolný tenis + 2 rakety + 4 loptičky 1 hodina 1,00 € 

Biliard 1 hodina 1,00 € 
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K zariadeniu patrí aj komplex dvoch obytných zrubových chatiek v časti Donovalov - Mistríky, ktorý sa nachádza asi 

2,5 km od hlavnej chaty. V každej chatke je päť lôžok – 1x 3-lôžková a 1x 2-lôžková izba bez možnosti prístelky, 

kuchyňa s riadom v základnej výbave a  sociálne zariadenie vrátane sprchy. Stravovanie môže byť individuálne 

alebo v chate Merkúr. 

 

Stravovanie je formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) a poskytuje sa len ubytovaným hosťom. Začína sa 

v pondelok večerou a končí sa v nedeľu raňajkami. V chatkách v časti Mistríky sa strava neposkytuje. 

 

Nástup na rekreačný pobyt je v pondelok v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. Odchod je v nedeľu po raňajkách do 

09:00 hod. Časy nástupu a odchodu je nutné dodržať! 

 

Dopravu na rekreačný pobyt si zabezpečuje účastník na vlastné náklady a individuálne. 

 
Termíny:    

   01.07.2019 -  07.07.2019   

   08.07.2019 – 14.07.2019   

   15.07.2019 – 21.07.2019   

   22.07.2019 – 28.07.2019   

  *29.07.2019 – 04.08.2019   

   05.08.2019 – 11.08.2019    

   12.08.2019 – 18.08.2019     

   19.08.2019 – 25.08.2019     

   26.08.2019 – 01.09.2019   

   

* Kapacita v termíne 29.07.2019 – 04.08.2019, je obmedzená z dôvodu výmennej rekreácie s CS ČR. 
 

Do  strediska, a aj do obytných zrubových chatiek je prísny zákaz vodenia zvierat! Pri porušení tohto zákazu 

nebude umožnený nástup účastníka na rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za 

poukaz. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Stredisko FS - VEĽKÝ MEDER 
 

Uvedené stredisko FR SR sa nachádza na kraji mesta Veľký Meder, v krásnom prostredí lesoparku, pri termálnom 

kúpalisku.  

 

Účastníkom rekreačných pobytov je v areáli k dispozícii tenisové, futbalové a volejbalové ihrisko, sauna, posilňovňa. 

Tieto aktivity sú spoplatnené, viď tabuľku „Suma úhrady za doplnkové služby v stredisku akadémie FS západ –Veľký 

Meder“. 

 

Druh  služby Doba  trvania  služby Cena  za  jednotku 

Futbalové  ihrisko + lopta 1 hodina 1,00 € 

Tenisový  kurt + 2 rakety + 4 loptičky 1 hodina 2,00 € 

Volejbalové  ihrisko + lopta 1 hodina 1,00 € 

Relaxačné  centrum  ( sauna, vírivka) 1 hodina 3,00 € 

Fitness centrum 1 hodina 1,00 € 

Stolný  tenis + 2 rakety + 4 loptičky 1 hodina 0,50 € 

Bedminton + 2 rakety + 2 košíky 1 hodina 0,20 € 

Bicykel 1 hodina /  1 deň 0,30 € / 3,00 € 

 
Ubytovanie – kapacita  
 

Celková kapacita týždenných pobytov je 74 lôžok v 2-lôžkových izbách bez možnosti prístelky, s vlastným 

sociálnym zariadením.  
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Stravovanie je formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) a poskytuje sa len ubytovaným hosťom v stredisku 

Veľký Meder. Začína sa v pondelok večerou a končí sa v nedeľu raňajkami.  
 
Nástup na rekreačný pobyt  je v pondelok  v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Odchod je v nedeľu po raňajkách  

do 09:00 hod. Časy nástupu i odchodu je nutné dodržať ! 
 
Dopravu na rekreačný pobyt si zabezpečuje účastník na vlastné náklady a individuálne. 
 
Termíny:    01.07.2019 -  07.07.2019   

   08.07.2019 – 14.07.2019   

  *15.07.2019 – 21.07.2019   

  *22.07.2019 – 28.07.2019   

   29.07.2019 – 04.08.2019   

   05.08.2019 – 11.08.2019    

   12.08.2019 – 18.08.2019     

   19.08.2019 – 25.08.2019     

   26.08.2019 – 01.09.2019   

 

* V termínoch 15.07.2019 – 21.07.2019 a 22.07.2019 – 28.07.2019 je obmedzená kapacita vzhľadom na výmenné 

rekreačné pobyty s CS ČR. 
 
Do strediska je prísny zákaz vodenia zvierat. Pri porušení tohto zákazu nebude umožnený nástup účastníka na 

rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za poukaz. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Z A H R A N I Č N É   R E K R E A Č N É   P O B Y T Y 
 
Česká republika   
 
J Í L O V I Š T Ě 

 

Týždenný rekreačný pobyt prebieha v zrenovovanom areáli colnej školy CS ČR v Jílovišti. Obec Jíloviště sa 

nachádza v okrese Praha –západ, kraj Stredočeský. Prevažnú časť územia obce tvoria lesy, v okolí je hustá sieť 

turistického značenia. 

 

Ubytovanie je v dvojlôžkových a v trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. 

Rekreačného pobytu sa môžu zúčastniť deti od troch rokov. 

Stravovanie je zabezpečené formou plnej penzie (raňajky, obed, večera). Stravovanie začína v deň príchodu 

večerou a končí v deň odchodu raňajkami a balíčkom na cestu v hodnote obeda. Stravná jednotka pre dospelých 

a deti je rovnocenná. 

Nástup na rekreačný pobyt je v nedeľu medzi 15.00 hod. a 18.00 hod. Odchod je v sobotu po raňajkách podľa 

inštrukcií zariadenia  

Dopravu si každý účastník zabezpečuje individuálne, na vlastné náklady. 

Termíny:     14.07.2019 – 20.07.2019             30 osôb 

  Izby: 12x 2-lôžková, 2x 3-lôžková  

   

  21.07.2019 – 27.07.2019             30 osôb 

  Izby: 12x 2-lôžková, 2x 3-lôžková 

  

 

Rodičia sú počas celého pobytu plne zodpovední za bezpečnosť svojich detí, ako aj za škody nimi spôsobené. 

Do strediska je prísny zákaz vodenia zvierat. Pri porušení tohto zákazu nebude umožnený nástup účastníka na 

rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za poukaz. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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M I L E T Í N 
 

Zariadenie CS ČR sa nachádza pri mestečku Miletín, v blízkosti Hořic vo východných Čechách, 30 km 

severozápadne od mesta Hradec Králové. V mestečku sa nachádza kúpalisko.  
 
Ubytovanie – kapacita  

Celková kapacita týždenného pobytu je 20 lôžok -  2 x 2-lôžková izba, 2 x 3-lôžková izba, 2 x bunka (v jednej 

bunke je 2-lôžková a 3-lôžková izba so sociálnym zariadením) . Všetky uvedené izby majú vlastné sociálne 

zariadenie. 

Rekreačného pobytu sa môžu zúčastniť deti od troch rokov. 
 
Stravovanie je formou plnej penzie (raňajky, obed, večera). Začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami 

a balíčkom na cestu. Stravná jednotka pre dospelých a deti je rovnocenná. 

Nástup je v nedeľu poobede po 15:00hod., odchod je v sobotu po raňajkách podľa inštrukcií zariadenia. 

Dopravu na rekreačný pobyt si zabezpečuje účastník na vlastné náklady individuálne. 
 
Termín:  11.08.2019 – 17.08.2019 20 osôb 

  Izby: 2 x 2-lôžková izba, 2 x 3-lôžková izba, všetky so sociálny zariadením 

  2 x bunka (v jednej bunke je 2-lôžková a 3-lôžková izba so sociálnym zariadením) 
 

Rodičia sú počas celého pobytu plne zodpovední za bezpečnosť svojich detí, ako aj za škody nimi spôsobené. 

Do strediska je prísny zákaz vodenia zvierat. Pri porušení tohto zákazu nebude umožnený nástup účastníka na 

rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za poukaz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
S K O Č I C E 
 

Obec Skočice sa nachádza v južných Čechách, na spojnici miest Strakonice a Vodňany. Zariadenie CS ČR sa 

nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej základnej školy. 

Výlety v okolí: Vodňany, Protivín, Písek, Strakonice s kúpaliskom, Temelín, stredoveký hrad Rabí. 
Ubytovanie – kapacita  

Celková kapacita týždenného pobytu je 20 lôžok v 2–lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. 

Rekreačného pobytu sa môžu zúčastniť deti od troch rokov. 
 

Stravovanie - formou plnej penzie (raňajky, obed, večera). Začína sa v sobotu večerou, končí sa v piatok raňajkami 

s balíčkom na cestu v cene obeda. Stravná jednotka pre dospelých a deti je rovnocenná. 

Nástup na rekreačný pobyt je v sobotu poobede po 15:00hod., odchod je v piatok po raňajkách podľa inštrukcií 

zariadenia. 

Dopravu na rekreačný pobyt si zabezpečuje účastník na vlastné náklady a individuálne. 

 

Termín: 06.07.2019 – 12.07.2019  20 osôb 

  10x 2-lôžková  izba 

 

Rodičia sú počas celého pobytu plne zodpovední za bezpečnosť svojich detí, ako aj za škody nimi spôsobené. 

Do strediska je prísny zákaz vodenia zvierat. Pri porušení tohto zákazu nebude umožnený nástup účastníka na 

rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za poukaz. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Maďarská republika - H É V Í Z 
 

Kúpeľné mesto je vzdialené 3 km od Balatonu, neďaleko mesta Keszthely. Hévíz patrí k najväčším a najznámejším 

kúpeľným strediskám v Maďarsku. Nachádza sa tu najväčšie prírodné jazero v Európe s liečivou vodou a bahnom. 

Voda prameňa, ktorý sa nachádza v hĺbke 38 m, je nasýtená sírou, rádiom a minerálnymi látkami. Kúpeľná kúra je 

vhodná pre liečenie chorôb pohybového ústrojenstva, chrbtice, kĺbových ochorení, reumatických ťažkostí a pri 

gynekologických problémoch. 
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Výlety v okolí: Zámok Festetics, Keszthely (5 km), Africké múzeum, Balatonederics (15 km), Kis Balaton - chránená 

vtáčia rezervácia v Maďarsku (17 km), Hrad Sumeg (23 km ), Badascony - vyhasnutý vulkán (24 km) 

Ubytovanie – kapacita 
 
Celková kapacita týždenného pobytu je 40 lôžok v prvom termíne a 40 lôžok v druhom termíne v 2, 3 a 4 -

lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.  
 
Rekreačného pobytu sa môžu zúčastniť deti od troch rokov. 
 
 

Stravovanie - formou plnej penzie (raňajky, obed, večera). Začína sa v deň nástupu večerou, končí sa v deň 

odchodu raňajkami s balíčkom na cestu v cene obeda. Stravná jednotka pre dospelých a deti je rovnocenná. 
 
Nástup na rekreačný pobyt je možný po 15:00hod., odchod z rekreačného pobytu je po raňajkách, podľa inštrukcií 

zariadenia. 
 
Dopravu na rekreačný pobyt si zabezpečuje účastník na vlastné náklady a individuálne 
 
Termíny:  03.07.2019 – 09.07.2019 40 osôb 

      8x2-lôžková, 4x3-lôžková 

      3x4-lôžková izba 

   10.07.2019 – 16.07.2019 40 osôb 

      8x2-lôžková, 4x3-lôžková 

      3x4-lôžková izba 
 

Rodičia sú počas celého pobytu plne zodpovední za bezpečnosť svojich detí, ako aj za škody nimi spôsobené. 

Do strediska je prísny zákaz vodenia zvierat. Pri porušení tohto zákazu nebude umožnený nástup účastníka na 

rekreačný pobyt a účastník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za poukaz. 

 

http://www.zalaszam.hu/utikonyv/keszth.htm
http://www.afrikamuzeum.hu/
http://www.kisbalaton.hu/
http://www.sumegvar.hu/

