
  
 
 
Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

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

zabezpečenia“) predkladá na rok 2019/2020 ponuku zimných, jarných a veľkonočných rekreačných pobytov. 

 

Zimné, jarné a veľkonočné rekreačné pobyty sú organizované v  stredisku akadémie finančnej správy stred 

Donovaly (ďalej len „SAFS stred“) a v stredisku akadémie finančnej správy západ Veľký Meder (ďalej len „SAFS 

západ“).  

Celková kapacita rekreačných pobytov je obmedzená z dôvodu vzájomného poskytnutia SAFS stred a SAFS západ  

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

organizácií kapitoly MF SR, a taktiež z dôvodu organizovania výmenných rekreačných pobytov s Colnou správou 

Českej republiky (ďalej len „CS SR“) a Národnou daňovou a colnou správou Maďarska (ďalej len „NDCS MR“). 

 

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať súhrnne  za každý colný úrad, daňový úrad, KÚ FS a Ú VHS v termíne do 

31.10.2019 na Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, útvar sociálneho zabezpečenia, Mierová 23, 815 11 

Bratislava.  

 

Zamestnanci organizačne začlenení na Finančnom riaditeľstve SR vyplnenú a podpísanú prihlášku  zašlú 

poštovou službou na Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, útvar sociálneho zabezpečenia, Mierová 23, 815 11 

Bratislava alebo skenom na elektronickú adresu eva.nedorostova@financnasprava.sk 

v termíne do 28. októbra 2019. 

Poberatelia dôchodku (výsluhový, starobný, invalidný) zasielajú vyplnenú a podpísanú prihlášku na ten organizačný 

útvar (CÚ, DÚ, Ú VHS, KÚ FS a FR SR), ktorý bol ich posledným organizačným útvarom pred vznikom nároku na 

dôchodok. Poberatelia pozostalostných dávok vdova/vdovec po zomrelom zamestnancovi finančnej správy 

v zmysle zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí sa starajú aspoň o jedno nezaopatrené dieťa vo veku do 16 rokov, 

pokiaľ vykonáva povinnú školskú dochádzku, zasielajú vyplnenú a podpísanú prihlášku na ten organizačný útvar 

(CÚ, DÚ, Ú VHS, KÚ FS a FR SR), ktorý bol posledným organizačným útvarom zomrelého zamestnanca finančnej 

správy. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
                Ponuka zimnej rekreácie v SAFS stred (Donovaly) 

 

SAFS stred sa nachádza v atraktívnom prostredí s lyžiarskymi terénmi všetkých kategórií náročností. 

Ubytovanie je zabezpečené  v 2,3,4 – lôžkových izbách bez možnosti prístelky, s vlastným sociálnym zariadením.    

Účastníci rekreačných pobytov majú k dispozícii denný bar a hracie stoly (stolný futbal, biliardový stôl, pingpongový 

stôl). 

 

K SAFS stred patrí aj komplex dvoch obytných zrubových chatiek v časti Donovalov - Mistríky, ktorý sa nachádza 

asi 2,5 km od hlavnej budovy strediska. 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 hlavnej budove strediska. Po príchode na Donovaly je potrebné hlásiť sa v hlavnej budove 

SAFS stred, kde Vám odovzdajú kľúče od chatky. 
 

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! 

 

Stravovanie je formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) alebo polpenzie (raňajky a večera) a poskytuje sa len 

ubytovaným hosťom v SAFS stred. Začína sa v pondelok večerou o 17:15 hod. a končí sa v nedeľu raňajkami. 

Požiadavka na stravu vo forme balíčka sa nahlasuje deň vopred pri raňajkách.  Po vydaní rekreačného poukazu 

zodpovedným pracovníkom útvaru sociálneho zabezpečenia, už nebude možné dodatočne stravu meniť. 

 

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

Príplatok na zvýšené náklady na silvestrovské občerstvenie je v sume 5,00 € za dospelú osobu a deti od 12 do 18 

rokov. Občerstvenie zahŕňa obložený tanier, nátierky, slané tyčinky, sladké pečivo a minerálku. 

Silvestrovské občerstvenie pre deti do 12 rokov je v sume 3,00 €   a zahŕňa obložený tanier, nátierky, slané tyčinky, 

sladké pečivo a minerálku. 
Požiadavku na silvestrovské občerstvenie je nutné uviesť do prihlášky! 

 
Termíny:    

  30.12.2019 – 05.01.2020     49 osôb - 49* MF SR 

  06.01.2020 – 12.01.2020     49 osôb – 49* MF SR 

  13.01.2020 – 19.01.2020     78 osôb –  **20 ČR 

  20.01.2020 – 26.01.2020     98 osôb   

  27.01.2020 – 02.02.2020     58 osôb – ***40 MR 

  03.02.2020 – 09.02.2020     57 osôb  - ***41 MR 

  10.02.2020 – 16.02.2020     98 osôb 

  17.02.2020 – 23.02.2020     49 osôb – 49*MF SR (prázdniny BA, NR, TT)  

  24.02.2020 – 01.03.2020     49 osôb -  49* MF SR (prázdniny kraj BB, ZA, TN) 

  02.03.2020 – 08.03.2020     49 osôb - 49* MF SR (prázdniny kraj KE, PO)   

*    Kapacita v termínoch 30.12.2019 – 05.01.2020, 06.01.2020 – 12.01.2020, 17.02.2020 – 23.02.2020, 24.02.2020 

– 01.03.2020, 02.03.2020 – 08.03.2020 je obmedzená na základe „Podmienok vzájomného poskytnutia školiacich, 

rehabilitačných, ubytovacích, vzdelávacích a doškolovacích stredísk a zariadení v správe FR SR a MFSR“  

**  Kapacita v termíne 13.01.2020 – 19.01.2020, je obmedzená na základe „Dohody o organizovní výmenných 

rekreačných pobytov na rok 2019/2020“ medzi Finančným riaditeľstvom  SR a Generálnym riaditeľstvom ciel Českej 

republiky. 

*** Kapacita v termínoch 27.01.2020 – 02.02.2020 a 03.02.2020 – 09.02.2020, je obmedzená na základe „Rámcovej 

dohody uzatvorenej medzi Finančným riaditeľstvo SR a Národnou daňovou a colnou  správou Maďarska 

o výmenných rekreáciách zamestnancov a ich rodinných príslušníkov“ a „Protokolu o výmenných rekreáciách na rok 

2019/2020 medzi Finančným riaditeľstvom SR a  Národnou daňovou a colnou  správou Maďarska“. 
 

Rekreanti sú povinní dodržiavať ustanovenie ubytovacieho poriadku SAFS stred. 

Do  SAFS stred 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 

rekreačný pobyt. 

 
              
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Ponuka veľkonočných rekreačných pobytov na rok 2020 v SAFS stred a SAFS západ. 
 

Veľkonočný rekreačný pobyt sa uskutoční v termíne od 09.04.2020 do 14.04.2020 v SAFS stred a v SAFS 

západ. 

 
D o n o v a l y 
 
SAFS stred  

Ubytovanie je zabezpečené  v 2,3,4 – lôžkových izbách bez možnosti prístelky, s vlastným sociálnym zariadením.    

Účastníci rekreačných pobytov majú k dispozícii denný bar a hracie stoly (stolný futbal, biliardový stôl, pingpongový 

stôl). 

K stredisku patrí aj komplex dvoch obytných zrubových chatiek v časti Donovalov - Mistríky, ktorý sa nachádza asi 

2,5 km od hlavnej budovy strediska. 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 hlavnej budove strediska. Po príchode na Donovaly je potrebné hlásiť sa v hlavnej budove 

SAFS stred (smer z Banskej Bystrice odbočiť vpravo), kde Vám odovzdajú kľúče od chatky. 
 

Nástup na rekreačný pobyt je vo štvrtok (09.04.2020) v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. Odchod je v utorok 

(14.04.2020) po raňajkách do 09:00 hod. Časy nástupu i odchodu je nutné dodržať! 

Stravovanie je formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) alebo polpenzie (raňajky a večera) a poskytuje sa len 

ubytovaným hosťom v SAFS stred. Začína sa vo štvrtok (09.04.2020) večerou o 17:15 hod. a končí sa v utorok 

(14.04.2020) raňajkami. Požiadavka na stravu vo forme balíčka sa nahlasuje deň vopred pri raňajkách. Po vydaní 

rekreačného poukazu zodpovedným pracovníkom útvaru sociálneho zabezpečenia, už nebude možné dodatočne 

stravu meniť. 

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

Rekreanti sú povinní dodržiavať ustanovenie ubytovacieho poriadku SAFS stred. 

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. 

 
 
V e ľ k ý  M e d e r 
 

Ubytovanie je zabezpečené v SAFS západ, ktoré sa nachádza na kraji mesta Veľký Meder, v peknom prostredí 

lesoparku, pri termálnom kúpalisku. Rekreantom je k dispozícii bar, sauna, vírivka, posilňovňa, tenisové kurty a 

futbalové ihrisko.   

Nástup na rekreačný pobyt je vo štvrtok (09.04.2020) v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. Odchod je v utorok 

(14.04.2020) po raňajkách do 09:00 hod. Časy nástupu i odchodu je nutné dodržať! 

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

Začína sa vo štvrtok (09.04.2020) večerou o 18.00 hod. a končí sa v utorok (14.04.2020) raňajkami. Požiadavka na 

stravu vo forme balíčka sa nahlasuje deň vopred pri raňajkách.  

Po vydaní rekreačného poukazu zodpovedným pracovníkom útvaru sociálneho zabezpečenia, už nebude možné 

dodatočne stravu meniť. 

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

Rekreanti sú povinní dodržiavať ustanovenie ubytovacieho poriadku SAFS západ. 

Do  SAFS západ 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 rekreačný pobyt.. 
 
UPOZORNENIE! 

Celková voľná kapacita lôžok v SAFS stred je 49 lôžok v hlavnej chate, a v komplexe dvoch obytných zrubových 

chatiek Mistríky je 10 lôžok (2 chatky po 5 lôžok), kapacita lôžok v SAFS západ je 74 lôžok (37 x 2-lôžkové izby) na 

základe „Podmienok vzájomného poskytnutia školiacich, rehabilitačných, ubytovacích, vzdelávacích 

a doškolovacích stredísk a zariadení v správe FR SR a MF SR“  


