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Č.: VÚSZ-183/6-31/2019         V Bratislave,    28. októbra 2019 

 

           Počet listov: 9 

           Prílohy: 7/10 

 

Schvaľujem:           

         v. r. 

                   plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD. 

                                      riaditeľ 

 

 

Metodické usmernenie riaditeľa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia 

o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky v roku 2020 
 

 V súlade s čl. 14 ods. 5 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2017 

o interných predpisoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení smernice Ministerstva 

obrany SR č. 70/2017 k zabezpečeniu jednotnej aplikácie čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) smernice 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 72/2013 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti 

v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydávam metodické usmernenie 

o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) v roku 2020 (ďalej len „metodické usmernenie“). 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Metodické usmernenie slúži na spresnenie spôsobu výberu účastníkov rodinnej rekreácie, 

miesto podania prihlášky na rodinnú rekreáciu, výšku úhrady za rodinnú rekreáciu a ďalšie 

podrobnosti týkajúce sa poskytovania rodinnej rekreácie v rekreačných zariadeniach 

prostredníctvom Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „VÚSZ“). 

(2) Metodické usmernenie je určené pre: 

a) organizačné zložky ministerstva, 
1
)  

b) úrady a zariadenia na zabezpečenie ministerstva, 
2
)  

c) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstva, 

d) Vojenskú políciu, 
3
) 

e) Vojenské spravodajstvo, 

f) organizačné zložky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
4
) 

g) veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, 

zväzky, útvary, jednotky, úrady a zaradenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len 

„útvar“). 

                                                 
1
) Čl. 2 ods. 1 Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z  

     30. novembra 2012 v znení neskorších predpisov. 
2
)  Čl. 3 Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 v znení neskorších       

     predpisov. 
3
)  Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. 

4
) Čl. 3 ods. 1 Organizačného poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky  

č. OOd-38/2012 z 30. novembra 2012. 
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Čl. 2 

Rekreačné zariadenia 

(1) VÚSZ zabezpečuje v roku 2020 rodinné rekreácie v nasledujúcich rekreačných zariadeniach 

HOREZZA, a. s.: 

a) Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele, 

b) Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav, 

c) Hotel Granit Smrekovica. 

(2) Základná charakteristika a kontaktné údaje na vyššie uvedené rekreačné zariadenia sú uvedené 

v prílohe č. 1 tohto metodického usmernenia. 

(3) Termíny turnusov na rodinné rekreácie v jednotlivých rekreačných zariadeniach sú uvedené 

v prílohách č. 2 až 4 tohto metodického usmernenia. 

 

Čl. 3 

Žiadateľ o rodinnú rekreáciu 

(1) Žiadateľom o rodinnú rekreáciu môže byť: 

a) profesionálny vojak ozbrojených síl, 
5
) (ďalej len „profesionálny vojak“), 

b) štátny zamestnanec
6
) ministerstva, zamestnanec ministerstva, ktorý vykonáva práce vo 

verejnom záujme
7
) a zamestnanec

8
) ministerstva, rozpočtovej organizácie a príspevkovej 

organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „zamestnanec“),  

c) zamestnanec, ktorý je poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorému 

dôchodok vypláca VÚSZ (ďalej len „zamestnanec – vojenský dôchodca“),  

d) poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia
9
) (výsluhový dôchodok, invalidný 

výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, 

sirotský výsluhový dôchodok a starobný dôchodok priznaný podľa predchádzajúcich 

predpisov), ktorému dôchodok vypláca VÚSZ (ďalej len „vojenský dôchodca“), 

e) vojnový veterán, 
10

) 

f) veterán protikomunistického odboja.
 11

) 

 

Čl. 4 

Účastník rodinnej rekreácie 

(1) Účastníkom rodinnej rekreácie môže byť: 

a) profesionálny vojak,  

b) zamestnanec, 

c) zamestnanec – vojenský dôchodca, 

d) vojenský dôchodca, 

e) vojnový veterán, 

f) veterán protikomunistického odboja, 

g) manžel, manželka a nezaopatrené deti osôb uvedených v písmenách a) až f). 

                                                 
5
)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

     v znení neskorších predpisov. 
6
)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7
) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

8
 )  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

9
) § 38 až 57 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
10

) Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
11

) § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. 
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(2) Nezaopatrenými deťmi osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až f), ktoré môžu byť účastníkom 

rodinnej rekreácie sú len vlastné deti žiadateľa o rodinnú rekreáciu a deti, ktoré sú žiadateľom 

osvojené. 

(3) Podmienky podľa ods. 1 a 2 musí účastník rodinnej rekreácie spĺňať ku dňu nástupu na rodinnú 

rekreáciu. 

  

Čl. 5 

Prihláška na rodinnú rekreáciu 

(1) Prihlášku na rodinnú rekreáciu podáva žiadateľ o rodinnú rekreáciu. 

(2) Prihlášku na rodinnú rekreáciu podľa prílohy č. 6 tohto metodického usmernenia 

(profesionálny vojak a zamestnanec) podávajú: 

a) profesionálny vojak, 

b) zamestnanec, 

c) zamestnanec – vojenský dôchodca. 

(3) Prihlášku na rodinnú rekreáciu podľa prílohy č. 7 tohto metodického usmernenia (vojenský 

dôchodca, vojnový veterán, veterán protikomunistického odboja) podávajú: 

a) vojenský dôchodca, 

b) vojnový veterán, 

c) veterán protikomunistického odboja. 

(4) Vojenský dôchodca, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a zároveň aj starobného 

dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení prikladá do dovŕšenia 62 rokov 

veku k prihláške na rodinnú rekreáciu aj doklad o poberaní starobného dôchodku podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení.  

(5) Prihlášku na rodinnú rekreáciu podáva žiadateľ: 

a) písomne na adresu: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, 812 74 

Bratislava, 

b) faxom: 0960 316 095, vojenská linka (fax): 316 095, alebo 

c) e – mailom na e-mailovú adresu: rekreacie@vusz.sk. 

Doplňujúce informácie k predloženým žiadostiam sú poskytované na tel. č. 0960 316 065. 

(6) V prípade, že je prihláška na rodinnú rekreáciu podaná faxom alebo v elektronickej podobe, 

žiadateľ je povinný prihlášku na rodinnú rekreáciu doručiť do 5 dní aj v písomnej forme. 

Na neskôr doručené prihlášky na rodinnú rekreáciu komisia VÚSZ nebude prihliadať.  

(7) Žiadateľ je povinný doručiť prihlášku na rodinnú rekreáciu na mesiace január a február 2020 

v termíne do 30. novembra 2019.  

(8) Prihlášku na rodinnú rekreáciu v mesiacoch marec až december 2020 je žiadateľ povinný 

doručiť nasledovne: 

a) na mesiac marec a apríl 2020   do 10. januára 2020 

b) na mesiac máj a jún 2020    do 6. marca 2020 

c) na mesiac júl a august 2020    do 8. mája 2020 

d) na mesiac september a október 2020  do 10. júla 2020 

e) na mesiac november a december 2020  do 18. septembra 2020 

(9) V prípade prihlášky na rodinnú rekreáciu na pridelenie nevyužitého poukazu, žiadateľ podáva 

prihlášku na rodinnú rekreáciu v čo najkratšom možnom termíne. O aktuálnom stave 

nevyužitých poukazov je potrebné sa vopred telefonicky informovať.  

mailto:rekreacie@vusz.sk
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(10) Žiadateľ o rodinnú rekreáciu uvádza v prihláške na rodinnú rekreáciu aj dieťa do 2 rokov veku. 

Na poukaze na rodinnú rekreáciu dieťa do 2 rokov nebude uvedené, vzhľadom na to, že dieťa 

do 2 rokov veku nemá nárok na vlastné lôžko a stravu a žiadateľ zaň neplatí nijakú úhradu. 

(11) V prípade, že sa žiadateľ o rodinnú rekreáciu chce zúčastniť rodinnej rekreácie aj s osobami, 

ktoré nemajú zo zákona nárok byť účastníkmi rodinnej rekreácie, uvedie žiadateľ tieto osoby 

do prihlášky na rodinnú rekreáciu ako samoplatcov. Samoplatcami môžu byť napr. druh, 

družka, deti manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva, ktoré nie sú osvojené, atď. 

V prípade účasti samoplatcov je nutné si zarezervovať ich ubytovanie v rekreačnom zariadení. 

(12) Profesionálny vojak, ktorý je držiteľom poukazu na preventívnu rehabilitáciu, môže byť 

i držiteľom poukazu na rodinnú rekreáciu v tom istom termíne iba za predpokladu, že sa 

rodinnej rekreácie zúčastnia jeho rodinní príslušníci. V tomto prípade uvádza profesionálny 

vojak v prihláške na rodinnú rekreáciu číslo poukazu na preventívnu rehabilitáciu alebo termín 

preventívnej rehabilitácie. 

(13) V prípade pridelenia poukazu na rodinnú rekreáciu profesionálnemu vojakovi v zmysle čl. 5 

ods. 12 musia byť deti do 15 rokov v sprievode ďalšej dospelej osoby. 

(14) Turnus počas jarných prázdnin, veľkonočný, vianočný a silvestrovský turnus je limitovaný 

počtom lôžkonocí 5 a viac.  

(15) Štandardná dĺžka turnusu na rodinnú rekreáciu je 7 lôžkonocí. Minimálna dĺžka turnusu na 

rodinnú rekreáciu je 2 lôžkonoci (poukaz na skrátený turnus sa prideľuje v prípade nevyužitých 

poukazov). 

 

Čl. 6 

Prideľovanie poukazov na rodinnú rekreáciu 

(1) Prideľovanie poukazov na rodinnú rekreáciu vykonáva určená komisia VÚSZ. 

(2) Komisia VÚSZ v termíne do 15. decembra 2019 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu 

s termínom nástupu v mesiacoch január a február 2020. Poukazy na rodinnú rekreáciu 

v mesiacoch marec až december 2020 prideľuje komisia VÚSZ nasledovne: 

a) v termíne do 17. januára 2020 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu s termínom nástupu 

v mesiacoch marec a apríl 2020,  

b) v termíne do 13. marca 2020 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu s termínom nástupu 

v mesiacoch máj a jún 2020,  

c) v termíne do 15. máj 2020 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu s termínom nástupu 

v mesiacoch júl a august 2020,  

d) v termíne do 17. júl 2020 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu s termínom nástupu 

v mesiacoch september a október 2020,  

e) v termíne do 25. septembra 2020 pridelí poukazy na rodinnú rekreáciu s termínom nástupu 

v mesiacoch november a december 2020.  

(3) Poukazy na rodinnú rekreáciu sa prideľujú žiadateľom v tomto poradí: 

a) profesionálnemu vojakovi, zamestnancovi a zamestnancovi – vojenskému dôchodcovi, ktorí 

sa v posledných piatich rokoch nezúčastnili rodinnej rekreácie, 

b) profesionálnemu vojakovi, zamestnancovi a zamestnancovi – vojenskému dôchodcovi, ktorí 

sa v posledných piatich rokoch zúčastnili na rodinnej rekreácii, pričom sa pri týchto 

žiadateľoch určí poradie v závislosti od času, ktorý uplynul od poslednej  rodinnej rekreácie, 

ktorej sa zúčastnili, 

c) vojenskému dôchodcovi, vojnovému veteránovi a veteránovi protikomunistického odboja. 

(4) Poukazy na rodinnú rekreáciu v čase školských prázdnin sa prednostne prideľujú žiadateľom 

s nezaopatrenými školopovinnými deťmi. 
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(5) Poukaz na rodinnú rekreáciu možno prideliť tej istej osobe iba jeden krát v kalendárnom roku; 

to neplatí, ak ide o pridelenie nevyužitého poukazu podľa ods. 7. 

(6) VÚSZ oznámi žiadateľom pridelenie, resp. nepridelenie poukazu na rodinnú rekreáciu do 10 

pracovných dní odo dňa vykonania výberu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail alebo 

telefonicky na telefónne číslo uvedené v prihláške na rodinnú rekreáciu.  

(7) VÚSZ zverejní prehľad nevyužitých poukazov na rodinnú rekreáciu na svojom webovom sídle 

www.vusz.mil.sk. Nevyužité poukazy na rodinnú rekreáciu prideľuje VÚSZ podľa záujmu, 

pričom sa primerane použijú odseky 3, 4 a 5. 

 

Čl. 7 

Distribúcia poukazov na rodinnú rekreáciu 

(1) Distribúciu pridelených poukazov na rodinnú rekreáciu jednotlivým žiadateľom zabezpečuje 

určený zamestnanec VÚSZ v termíne najneskôr do 20 dní od vykonania výberu. 

(2) Prvotnú distribúciu poukazov na rodinnú rekreáciu v mesiacoch január a február 2020 

zabezpečí VÚSZ do 20. decembra 2019. 

(3) Následnú distribúciu pridelených poukazov na rodinnú rekreáciu v mesiacoch marec až 

december 2020 zabezpečí VÚSZ najneskôr do 20 dní od vykonania výberu v jednotlivých 

mesiacoch podľa čl. 6 ods. 2.  

(4) Poukazy na rodinnú rekreáciu sú žiadateľom distribuované na adresu trvalého bydliska. 

V prípade, že žiadateľ uvedie inú korešpondenčnú adresu pre zaslanie poukazu ako je adresa 

trvalého bydliska, poukaz na rodinnú rekreáciu je distribuovaný na túto adresu. 

 

Čl. 8 

Postup po pridelení poukazu na rodinnú rekreáciu 

(1) Držiteľ poukazu na rodinnú rekreáciu 

a) do 30 dní pred nástupom na rekreačný pobyt uhradí cenu rekreačného pobytu určenú na 

poukaze a zašle rekreačnému zariadeniu „diel B“ poukazu potvrdený veliteľom útvaru 

a orgánom finančnej služby, ktorý držiteľovi poukazu vypláca peňažné náležitosti (plat) za 

nezaopatrené deti, spolu s podpísaným záväzkom o uhradení zmluvnej pokuty
12

), ak držiteľ 

poukazu alebo niektorá osoba uvedená na poukaze nenastúpi na rodinnú rekreáciu. Poukaz 

na rodinnú rekreáciu pridelený  

1. veliteľovi útvaru potvrdzuje jeho priamy nadriadený, 

2. profesionálnemu vojakovi dočasne vyčlenenému na plnenie úloh mimo ozbrojených síl
13

) 

potvrdzuje príslušný služobný úrad
14

), 

3. vojenskému dôchodcovi potvrdzuje VÚSZ, 

4. vojnovému veteránovi a veteránovi protikomunistického odboja, ak nie sú zároveň 

osobami uvedenými v čl. 3 písm. a) až d) potvrdzuje VÚSZ, 

 

b) pri nástupe na rodinnú rekreáciu predloží rekreačnému zariadeniu vyplnený a potvrdený 

„diel A“ poukazu, občianske preukazy osôb starších ako 15 rokov, ktoré sa s ním zúčastňujú 

na rodinnej rekreácii a doklad o úhrade za rodinnú rekreáciu. 

                                                 
12

) § 741b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
13

) § 71 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
14

) služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu 

pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby 

profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov. 

http://www.vusz.mil.sk/
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c) potvrdený poukaz a úhradu ceny rodinnej rekreácie určenej na poukaze (cenník) je v prípade 

dohody možné doriešiť pri nástupe na rekreáciu (recepcia). 

(2) V prípade pridelenia nevyužitého poukazu na rodinnú rekreáciu, sa lehota podľa odseku 1 

písm. a) neuplatňuje.  

(3) Pri nedodržaní ustanovení v odseku 1 stráca držiteľ poukazu na rodinnú rekreáciu a osoby 

uvedené na poukaze právo účasti na rodinnej rekreácii. V uvedenom prípade má VÚSZ alebo 

rekreačné zariadenie právo prideliť poukaz na rodinnú rekreáciu inému žiadateľovi; záväzok 

držiteľa poukazu na zaplatenie zmluvnej pokuty tým však nezaniká. 

(4) Ubytovanie v rekreačnom zariadení: 

a) Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav - rekreačné zariadenie zodpovedá za ubytovanie 

v rámci ubytovacích kapacít v hlavnej budove alebo v pavilóne. V prípade účasti 

samoplatcov je nutné si zarezervovať ich ubytovanie v rekreačnom zariadení; 

b) Hotel Granit Smrekovica - rekreačné zariadenie zodpovedá za ubytovanie v rámci 

ubytovacích kapacít v hotelovej časti A, B a chatiek A1, A2, A3. V prípade účasti 

samoplatcov je nutné si zarezervovať ich ubytovanie v rekreačnom zariadení; 

c) Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele - rekreačné zariadenie zodpovedá za 

ubytovanie v rámci ubytovacích kapacít hotela. V prípade účasti samoplatcov je nutné si 

zarezervovať ich ubytovanie v rekreačnom zariadení. 

(5) V prípade, ak má účastník rodinnej rekreácie záujem o samostatnú izbu, môže mu ju rekreačné 

zariadenie poskytnúť, ak to v tom čase umožňuje kapacita rekreačného zariadenia. V uvedenom 

prípade uhrádza účastník poplatok za nevyužité lôžko vo výške 7 eur za 1 lôžkonoc z vlastných 

zdrojov. 

(6) V prípade, ak má účastník rodinnej rekreácie v rekreačnom zariadení Hotel Granit Tatranské 

Zruby – klimatické kúpele záujem o ubytovanie v apartmáne, môže mu ho rekreačné zariadenie 

poskytnúť, ak to v tom čase umožňuje kapacita rekreačného zariadenia. V uvedenom prípade 

uhrádza účastník konania poplatok pri obsadení 2 osobami vo výške 50 eur za 1 lôžkonoc 

z vlastných zdrojov a pri obsadení nad 2 osoby vo výške 30 eur za 1 lôžkonoc z vlastných 

zdrojov.   

 

Čl. 9 

Úhrada rodinnej rekreácie 

(1) Účastník rodinnej rekreácie je povinný do 30 dní pred nástupom na rodinnú rekreáciu uhradiť 

cenu rodinnej rekreácie určenú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 5 tohto metodického 

usmernenia, to znamená:  

- počet lôžkonocí x účastnícky poplatok pre príslušnú kategóriu. 

(2) Podiel úhrady z ceny rodinnej rekreácie poskytnutý účastníkovi rodinnej rekreácie z osobitného 

účtu je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu
15

) ako 

nepeňažný príjem a podlieha odvodovej povinnosti
16

) podľa osobitných predpisov. Pri 

uplatňovaní daňovej a odvodovej povinnosti účastníka rodinnej rekreácie uvedeného v čl. 4 

písm. a) až c) sa postupuje podľa metodických pokynov. 
17

) 

                                                 
15

) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
16

) napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
17

) pokyny č. SEFIM-21-9/2011 zo 17. marca 2011 na zabezpečenie daňovej a odvodovej povinnosti pri poskytovaní 

rekreačnej starostlivosti podľa zákona č. 328/2002 Z. z.  
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(3) V cene rodinnej rekreácie je zahrnuté ubytovanie a stravovanie vo forme plnej penzie. 

Nástupný deň v rekreačných zariadeniach Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele a 

Hotel Granit Smrekovica sa začína večerou a končí obedom formou studeného balíčka. 

Nástupný deň v rekreačnom zariadení Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav sa začína obedom 

a končí raňajkami. VÚSZ si vyhradzuje právo upraviť ceny poukazov na rodinné rekreácie 

v zmysle podpísaných zmlúv. 

(4) Cestovné na rodinnú rekreáciu a späť si účastník rodinnej rekreácie uhrádza sám. 

 

Čl. 10 

Postup v prípade nenastúpenia na rodinnú rekreáciu 

(1) V prípade, ak niektorá z osôb, ktorá sa má zúčastniť rodinnej rekreácie, nemôže nastúpiť 

z vážnych osobných alebo služobných dôvodov, bezodkladne oznámi (telefonicky,   

e-mailom, faxom) túto skutočnosť rekreačnému zariadeniu a do troch dní zašle VÚSZ 

a rekreačnému zariadeniu písomné vyrozumenie s potvrdením dôvodu neúčasti (napr. 

potvrdenie od ošetrujúceho lekára, výpis z rozkazu o neodkladnom plnení služobných úloh...). 

(2) Ak po zaplatení ceny rodinnej rekreácie držiteľ poukazu ruší účasť na rodinnej rekreácii, tak 

v prípade preukázania relevantného dôvodu nenastúpenia (napr. potvrdením od ošetrujúceho 

lekára o práceneschopnosti, výpisom z rozkazu veliteľa útvaru o bezodkladnom plnení 

služobných povinností) mu príslušné rekreačné zariadenie vráti zaplatenú sumu za rodinnú 

rekreáciu. Zdôvodnenie vrátenia poukazu na rodinnú rekreáciu je možné predložiť VÚSZ iba 

v písomnej forme. Žiadosť o vrátenie zaplatenej sumy za rodinnú rekreáciu adresuje držiteľ 

poukazu príslušnému rekreačnému zariadeniu, pričom v žiadosti uvedie číslo poukazu na 

rodinnú rekreáciu, termín nástupu na rodinnú rekreáciu, rekreačné zariadenie a číslo účtu, na 

ktoré žiada zaslať vrátené finančné prostriedky, 

(3) V prípade, ak držiteľ poukazu nepredloží VÚSZ podklady preukazujúce relevantný dôvod 

nenastúpenia na rodinnú rekreáciu, vyhradzuje si VÚSZ právo vyžadovať od držiteľa poukazu 

úhradu vzniknutých nákladov na rodinnú rekreáciu podľa podmienok storna dohodnutých so 

zabezpečujúcou organizáciou. 

 

Čl. 11 

Zodpovednosť za škodu a za vrátenie neoprávneného majetkového prospechu 

(1) Prihlášku na rodinnú rekreáciu a poukaz na rodinnú rekreáciu profesionálnemu vojakovi, 

zamestnancovi a zamestnancovi – vojenskému dôchodcovi potvrdzuje veliteľ útvaru. Poukaz 

na rodinnú rekreáciu vojenskému dôchodcovi, vojnovému veteránovi a veteránovi 

protikomunistického odboja potvrdzuje VÚSZ. 

(2) Za úplnosť a správnosť údajov uvedených v poukaze na rodinnú rekreáciu zodpovedá držiteľ 

poukazu. 

(3) Ten kto svojím konaním v rozpore s týmto usmernením spôsobí škodu ministerstvu, VÚSZ 

alebo rekreačnému zariadeniu, zodpovedá za ňu podľa osobitného predpisu.
18

) 

 

Čl. 12 

Ochrana osobných údajov 

(1)  VÚSZ (ako prevádzkovateľ) je v zmysle osobitného predpisu
19

) povinný splniť si informačnú 

povinnosť prevádzkovateľa voči účastníkom rodinnej rekreácie (ďalej len „dotknutá osoba“). 

                                                 
18

) napr. § 420 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 179 až 181 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 
19

) § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Informácie poskytované dotknutej osobe sú uverejnené na www.vusz.mil.sk v časti Ochrana 

osobných údajov / Informačná povinnosť prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje dotknutých osôb za účelom evidencie žiadateľov a pridelenia poukazov na rodinnú 

rekreáciu v stanovenom rozsahu hodnosť, titul, meno a priezvisko, evidenčné číslo SAP, rodné 

číslo, bydlisko, e-mail, telefón, údaje o zamestnávateľovi, meno a priezvisko rodinného 

príslušníka, dátum narodenia, meno a priezvisko samoplatcu, dátum narodenia, a to na 

nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie do splnenia účelu ich spracúvania. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. 
20

)  

(2)  VÚSZ poskytne rekreačnému zariadeniu HOREZZA, a. s. osobné údaje dotknutej osoby 

v stanovenom rozsahu za účelom zabezpečenia ubytovania účastníka/účastníkov rodinnej 

rekreácie v rekreačnom zariadení.  

(3) Dotknutá osoba má v súlade s osobitným predpisom
21

):  

a) právo na prístup k svojim osobným údajom vo forme kópie osobných údajov, ktoré má 

prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii, 

b) právo na opravu a doplnenie osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o nej 

nesprávne alebo neúplné osobné údaje, 

c) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to za predpokladu, že osobné 

údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo osobné údaje sa spracúvali 

nezákonne, alebo je dôvodom pre výmaz splnenie povinností zákona, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, alebo dotknutá osoba odvolá svoj súhlas na základe ktorého sa 

spracúvanie osobných údajov vykonáva, 

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných 

údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných 

údajov; spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných 

údajov obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na  účely 

spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu
22

) a to až 

do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi dotknutej osoby pričom pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej 

osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne 

spracovateľské operácie okrem uchovávania a to až do termínu, keď bude obmedzenie 

spracúvania osobných údajov zrušené, 

e) právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a 

ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak 

je to technicky možné, osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo 

na základe zmluvy a ak ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, 

f) právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej 

situácie okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy 

z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel. 

 

(4) V prípade uplatnenia niektorých z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov 

upravujúcich ochranu osobných údajov je možné žiadosť zaslať na e-mailovú adresu:  

zodpovedna_osoba@vusz.sk, alebo na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa: Vojenský 

úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska č. 22, 812 74 Bratislava Súčasťou žiadosti (okrem 

                                                 
20

) zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
21

) zákon č. 18/2018 Z. z.   
22

) § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.  

http://www.vusz.mil.sk/
mailto:zodpovedna_osoba@vusz.sk
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podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu 

totožnosti (občiansky preukaz, príp. cestovný pas). 

(5) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach 

ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania podľa osobitného predpisu
23

) 

Úradu na ochranu osobných údajov. 

 

Čl. 13 

Spoločné ustanovenia 

(1) Služby uvedené v poukaze na rodinnú rekreáciu sa účastníkovi poskytujú bezplatne; ostatné 

služby sa poskytujú za úhradu podľa cenníka rekreačného zariadenia. 

(2) Daň za ubytovanie počas rodinnej rekreácie uhrádza účastník rodinnej rekreácie podľa 

osobitného predpisu.
24

) 

 

Čl. 14 

Účinnosť 

(1) Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 30. októbra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

) § 100 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.  
24

) zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 

 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

 

Osada Tatranské Zruby sa nachádza v nadmorskej výške 1000 m na území Tatranského národného 

parku. HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby sa nachádza na západnom svahu 

Slavkovského štítu pri Ceste Slobody medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Poliankou. Hotel a 

klimatické kúpele poskytujú ubytovacie a stravovacie možnosti európskeho štandardu s relaxačným 

zázemím a navyše poskytujú komplexnú klimatickú kúpeľnú liečbu. Súčasťou kúpeľnej liečby je aj 

novovybudované oddelenie rehabilitácie, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2010. 

 

Kontaktné údaje: 

Tatranské Zruby 2, 062 01 Vysoké Tatry 

tel.: + 421 (0) 52 4267 123 

e-mail: recepcia.tz@granithotels.sk  

http://granitzruby.sk/  

 

 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany - kkúúppeeľľnnýý  úússttaavv  

  

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany sa nachádza v centre kúpeľného mesta Piešťany, 900 

metrov od Kúpeľného ostrova a jeho súčasťou je veľký park a kúpeľné centrum s vonkajším a 

krytým bazénom, termálnym prameňom, saunou, masážami a posilňovňou. Vo verejných 

priestoroch je vám k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Izby sú vybavené vlastnou 

kúpeľňou, satelitnou TV a chladničkou. Do centra mesta sa dostanete za 5 minút a tenisové kurty sa 

nachádzajú 600 metrov od ubytovania. 

Kontaktné údaje: 

Teplická 81, 921 01 Piešťany 

tel.: + 421 (0) 33 7983 111 

e-mail: recepcia.pn@granithotels.sk  

http://granitpiestany.sk/    

 

 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica sa nachádza priamo na hrebeni Veľkej Fatry 

v nadmorskej výške 1428 m. n. m. Za ideálnych poveternostných podmienok Smrekovica ponúka 

výhľad na okolité pohoria a blízkeho Chočského vrchu. Najvyšší stupeň ochrany, teda 5. stupeň 

ochranného pásma, v ktorom sa Smrekovica nachádza, zaručuje ideálne čisté horské ovzdušie. Preto 

je toto prostredie veľmi vhodné pre osoby s dýchacími problémami a s rôznymi alergiami. 

Človekom nedotknutá príroda umožňuje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov, s ktorými je 

možné stretnúť sa práve v tejto lokalite. 

 

Kontaktné údaje: 

Smrekovica 7784, 034 01 Ružomberok 

tel.: + 421 (0) 914 324 188 

e-mail: recepcia.sm@granithotels.sk  

http://granitsmrekovica.sk/ 

 

 

 

mailto:recepcia.tz@granithotels.sk
http://granitzruby.sk/
mailto:recepcia.pn@granithotels.sk
http://granitpiestany.sk/
mailto:recepcia.sm@granithotels.sk
http://granitsmrekovica.sk/
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Príloha č. 2 

 

TURNUSY 

Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

 

Vysvetlivky:   

 Turnusy počas jarných prázdnin: 17.2. - 23.2.2020, 24.2. – 1.3.2020, 2.3.  – 8.3.2020 

 Veľkonočný turnus: 8.4. – 15.4.2020 

 Vianočný turnus a silvestrovský turnus: 21.12. – 28.12.2020,  28.12.2020  - 03.01.2021 

 

 

Od Do 

03.01.2020 06.01.2020 

06.01.2020 13.01.2020 

13.01.2020 20.01.2020 

20.01.2020 27.01.2020 

27.01.2020 03.02.2020 

03.02.2020 10.02.2020 

10.02.2020 16.02.2020 

17.02.2020 23.02.2020 

24.02.2020 01.03.2020 

02.03.2020 08.03.2020 

09.03.2020 16.03.2020 

16.03.2020 23.03.2020 

23.03.2020 30.03.2020 

30.03.2020 06.04.2020 

08.04.2020 15.04.2020 

15.04.2020 20.04.2020 

20.04.2020 27.04.2020 

27.04.2020 04.05.2020 

04.05.2020 11.05.2020 

11.05.2020 18.05.2020 

18.05.2020 25.05.2020 

25.05.2020 01.06.2020 

01.06.2020 08.06.2020 

08.06.2020 15.06.2020 

15.06.2020 22.06.2020 

22.06.2020 29.06.2020 

 

Od Do 

29.06.2020 06.07.2020 

06.07.2020 13.07.2020 

13.07.2020 20.07.2020 

20.07.2020 27.07.2020 

27.07.2020 03.08.2020 

03.08.2020 10.08.2020 

10.08.2020 17.08.2020 

17.08.2020 24.08.2020 

24.08.2020 31.08.2020 

31.08.2020 07.09.2020 

07.09.2020 14.09.2020 

14.09.2020 21.09.2020 

21.09.2020 28.09.2020 

28.09.2020 05.10.2020 

05.10.2020 12.10.2020 

12.10.2020 19.10.2020 

19.10.2020 26.10.2020 

26.10.2020 02.11.2020 

02.11.2020 09.11.2020 

09.11.2020 16.11.2020 

16.11.2020 23.11.2020 

23.11.2020 30.11.2020 

30.11.2020 07.12.2020 

07.12.2020 14.12.2020 

14.12.2020 21.12.2020 

21.12.2020 28.12.2020 

28.12.2020 03.01.2021 



Príloha č. 3 

 

TURNUSY 

Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav 

 

Vysvetlivky:   

 Turnusy počas jarných prázdnin: 16.2. - 23.2.2020, 23.2. – 1.3.2020, 1.3.  – 8.3.2020 

 Veľkonočný turnus: 8.4. – 15.4.2020 

 Vianočný turnus: 21.12. – 28.12.2020, 

 

Od Do 

06.01.2020 13.01.2020 

13.01.2020 20.01.2020 

20.01.2020 27.01.2020 

27.01.2020 03.02.2020 

03.02.2020 10.02.2020 

10.02.2020 16.02.2020 

16.02.2020 23.02.2020 

23.02.2020 01.03.2020 

01.03.2020 08.03.2020 

09.03.2020 16.03.2020 

16.03.2020 23.03.2020 

23.03.2020 30.03.2020 

30.03.2020 06.04.2020 

08.04.2020 15.04.2020 

15.04.2020 20.04.2020 

20.04.2020 27.04.2020 

27.04.2020 04.05.2020 

04.05.2020 11.05.2020 

11.05.2020 18.05.2020 

18.05.2020 25.05.2020 

25.05.2020 01.06.2020 

01.06.2020 08.06.2020 

08.06.2020 15.06.2020 

15.06.2020 22.06.2020 

22.06.2020 29.06.2020 

Od Do 

29.06.2020 06.07.2020 

06.07.2020 13.07.2020 

13.07.2020 20.07.2020 

20.07.2020 27.07.2020 

27.07.2020 03.08.2020 

03.08.2020 10.08.2020 

10.08.2020 17.08.2020 

17.08.2020 24.08.2020 

24.08.2020 31.08.2020 

31.08.2020 07.09.2020 

07.09.2020 14.09.2020 

14.09.2020 21.09.2020 

21.09.2020 28.09.2020 

28.09.2020 05.10.2020 

05.10.2020 12.10.2020 

12.10.2020 19.10.2020 

19.10.2020 26.10.2020 

26.10.2020 02.11.2020 

02.11.2020 09.11.2020 

09.11.2020 16.11.2020 

16.11.2020 23.11.2020 

23.11.2020 30.11.2020 

30.11.2020 07.12.2020 

07.12.2020 14.12.2020 

14.12.2020 21.12.2020 

21.12.2020 28.12.2020 
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Príloha č. 4 

TURNUSY 

Hotel Granit Smrekovica 

 

Vysvetlivky:   

 Turnusy počas jarných prázdnin: 16.2. - 23.2.2020, 23.2. – 1.3.2020, 1.3.  – 8.3.2020 

 Veľkonočný turnus: 8.4. – 15.4.2020 

 Vianočný turnus a silvestrovský turnus: 21.12. – 28.12.2020,  28.12.2020  - 3.1.2021 

 

 

Od Do 

03.01.2020 06.01.2020 

06.01.2020 09.01.2020 

13.01.2020 20.01.2020 

20.01.2020 27.01.2020 

27.01.2020 30.01.2020 

03.02.2020 10.02.2020 

10.02.2020 16.02.2020 

16.02.2020 23.02.2020 

23.02.2020 01.03.2020 

01.03.2020 08.03.2020 

09.03.2020 16.03.2020 

16.03.2020 23.03.2020 

23.03.2020 30.03.2020 

30.03.2020 06.04.2020 

08.04.2020 15.04.2020 

15.04.2020 20.04.2020 

20.04.2020 27.04.2020 

27.04.2020 30.04.2020 

04.05.2020 11.05.2020 

11.05.2020 18.05.2020 

18.05.2020 25.05.2020 

25.05.2020 01.06.2020 

01.06.2020 06.06.2020 

08.06.2020 15.06.2020 

15.06.2020 22.06.2020 

22.06.2020 29.06.2020 

 

 

 

Od Do 

29.06.2020 06.07.2020 

06.07.2020 13.07.2020 

13.07.2020 20.07.2020 

20.07.2020 27.07.2020 

27.07.2020 03.08.2020 

03.08.2020 10.08.2020 

10.08.2020 17.08.2020 

17.08.2020 24.08.2020 

24.08.2020 31.08.2020 

31.08.2020 07.09.2020 

07.09.2020 14.09.2020 

14.09.2020 21.09.2020 

21.09.2020 28.09.2020 

28.09.2020 05.10.2020 

05.10.2020 12.10.2020 

12.10.2020 19.10.2020 

19.10.2020 26.10.200 

26.10.2020 02.11.2020 

02.11.2020 09.11.2020 

09.11.2020 16.11.2020 

16.11.2020 23.11.2020 

23.11.2020 30.11.2020 

30.11.2020 07.12.2020 

07.12.2020 14.12.2020 

21.12.2020 28.12.2020 

28.12.2020 03.01.2021 
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Príloha č. 5 

Cenník na rok 2020 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav  

 

P.č. Kategória 
Ú

h
ra

d
a

 

PLATBY 2020 - s 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 30,00 15,00 

1/2 manžel/ka 1/3 30,00 15,00 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 30,00 10,00 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 30,00 15,00 

2/1 Zamestnanec 1/3 30,00 15,00 

2/2 manžel/ka 1/3 30,00 15,00 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 30,00  10,00 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 30,00 15,00 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

3/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

3/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný na  

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

4/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

4/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

 

 

PLATBY 2020 - s - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky   

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 
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P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 - s 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

     

5/1 

Voj.veterán, ktorý nedovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/2 22,50 22,50 

5/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

5/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 30,00 15,00 

6/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

6/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 45,00 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 40,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 45,00 0,00 

 

 

PLATBY 2020 - s - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky   

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 
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Cenník  pre  turnus počas jarných prázdnin, veľkonočný,  vianočný a  silvestrovský 

turnus na rok 2020 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav  

 

P.č. Kategória 
Ú

h
ra

d
a

 

PLATBY 2020 –  

jp, venoc, viano, silve  

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 34,60 17,30 

1/2 manžel/ka 1/3 34,60 17,30 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 33,75 11,25 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 34,60 17,30 

2/1 Zamestnanec 1/3 34,60 17,30 

2/2 manžel/ka 1/3 34,60 17,30 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 33,75 11,25 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 34,60 17,30 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,95 25,95 

3/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

3/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný na  

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,95 25,95 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 22,50 22,50 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

4/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

4/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 25,95 25,95 

 

 

PLATBY 2020 - jp, venoc, viano, silve - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR 

a účastnícke poplatky  

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 
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P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 –  

jp, venoc, viano, silve 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

5/1 

Voj.veterán, ktorý nedovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/2 25,95 25,95 

5/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

5/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,95 25,95 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 22,50 22,50 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 34,60 17,30 

6/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

6/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 25,95 25,95 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,95 25,95 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 22.50 22.50 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 25,95 25,95 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 51,90 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 45,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 51,90 0,00 

 

PLATBY 2020 – jp, venoc, viano, silve - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR 

a účastnícke poplatky  

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene
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Príloha č. 6 Pečiatka vojenského útvaru (ústavu, úradu, zariadenia) 
 

PRIHLÁŠKA NA RODINNÚ REKREÁCIU 
(profesionálny vojak a zamestnanec) 

 

Hodnosť, titul, meno a priezvisko:  

Číslo útvaru: 

Evidenčné číslo SAP:  

Evidenčné číslo vojnového veterána: 

Číslo poukazu PR (len v prípade rovnakého termínu ako rodinná rekreácia) 
25

): 

Rodné číslo:  

Trvalé bydlisko:  

Korešpondenčná adresa pre zaslanie poukazu: 

E – mail:          Telefón:  

Podčiarknite zvolené rekreačné zariadenie na rodinnú rekreáciu: 

1. Hotel Granit Smrekovica 

2. Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele 

3. Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav     Počet osôb: 
 

Termín (od – do):    

Náhradný termín (od – do):   
 

Spolu so žiadateľom o pridelenie poukazu sa rekreácie zúčastňujú tieto osoby: 

 Tit., meno a priezvisko rodin. príslušníka Vzťah k držiteľovi Dátum narodenia SŠ, VŠ
26

) 
1.

  
    

2.

  
    

3.

  
    

4.

  
    

Spolu so žiadateľom o pridelenie poukazu sa rekreácie zúčastňujú títo samoplatcovia (druh, družka, deti 

manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva, ktoré nie sú osvojené a pod.): 

 Tit., meno a priezvisko samoplatcu Dátum narodenia Poznámka 
1.

  
   

2.

  
   

Žiadateľ o pridelenie poukazu alebo rodinní príslušníci  sa zúčastnili v rokoch 2016 - 2020 rodinnej 

rekreácie:   ÁNO:    NIE: 
27

) 

 Názov rekreačného zariadenia

  
Rodinnej rekreácie sa  

zúčastnil v roku 

Počet účastí na 

rekreácii  

Poznámka 

1.     

2.     

3.     
 

Potvrdzujem, že údaje v tejto prihláške zodpovedajú skutočnosti a boli mi poskytnuté všetky informácie 

o podmienkach a právach spracúvania mojich osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v metodickom 

usmernení a na internetovej stránke www.vusz.sk/oou.    

           

......................................          .............................................    

         Dátum a miesto          Podpis žiadateľa     
 

               Finančný orgán potvrdzuje len v prípade, že sa  

               rodinnej rekreácie zúčastňujú nezaopatrené deti. 
 

.................................................................          ........................................................................ 

Dátum, podpis veliteľa útvaru a pečiatka          Dátum, podpis finančného orgánu a pečiatka   

                                                 
25

) Uvádza profesionálny vojak, ktorý má pridelený poukaz na preventívnu rehabilitáciu! 
26

) Uvádza sa pri deťoch, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu. 
27

) Žiadateľ krížikom označí jednu z možností! V prípade kladnej odpovede uvedie názov rekreačného zariadenia, 

termín rekreácie a počet osôb. 

http://www.vusz.sk/oou
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Príloha č. 7 
   

 PRIHLÁŠKA NA RODINNÚ REKREÁCIU  

(vojenský dôchodca, vojnový veterán, veterán protikomunistického odboja) 

 

Titul, meno a priezvisko:  

Identifikačné číslo výsluhového dôchodcu:  

Evidenčné číslo VV, VPO:
28

). 

Rodné číslo:  

Trvalé bydlisko:  

Korešpondenčná adresa pre zaslanie poukazu: 

E – mail:          Telefón: 
 

Podčiarknite zvolené rekreačné zariadenie na rodinnú rekreáciu: 

1. Hotel Granit Smrekovica 

2. Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele 

3. Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav     Počet osôb: 
 

Termín (od – do):    

Náhradný termín (od – do):   
 

Spolu so žiadateľom o pridelenie poukazu sa rekreácie zúčastňujú tieto osoby: 

 Tit., meno a priezvisko rodin. príslušníka Vzťah k držiteľovi Dátum narodenia SŠ, VŠ
29

) 

1.

  
    

2.

  
    

3.

  
    

4.

  
    

5.

  
    

 

Spolu so žiadateľom o pridelenie poukazu sa rekreácie zúčastňujú títo samoplatcovia (druh, družka, deti 

manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva, ktoré nie sú osvojené a pod.): 

 Tit., meno a priezvisko samoplatcu Dátum narodenia Poznámka 

1.

  
   

2.

  
   

 

Žiadateľ o pridelenie poukazu alebo rodinní príslušníci  sa zúčastnili v rokoch 2016 – 2020 rodinnej 

rekreácie:   ÁNO:    NIE: 
30

) 
 

 Názov rekreačného zariadenia

  
Rodinnej rekreácie sa  

zúčastnil v roku 

Počet účastí na 

rekreácii  

Poznámka 

1.     

2.     

3.     
 

Potvrdzujem, že údaje v tejto prihláške zodpovedajú skutočnosti a boli mi poskytnuté všetky informácie 

o podmienkach a právach spracúvania mojich osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v metodickom 

usmernení a na internetovej stránke www.vusz.sk/oou.    

           

 

 

 

..................................................      ........................................   

            Dátum a miesto              Podpis žiadateľa  

                                                 
28

) Evidenčné číslo vojnového veterána, veterána protikomunistického odboja (uvedie len vojnový veterán, veterán 

protikomunistického odboja). 
29

) Uvádza sa pri deťoch, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu. 
30

) Žiadateľ krížikom označí jednu z možností! V prípade kladnej odpovede uvedie názov rekreačného zariadenia, 

termín rekreácie a počet osôb.                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.vusz.sk/oou

