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100 

N a r i a d e n i e 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

z 27. septembra 2016 

o rekreačnej starostlivosti 

 
Na zabezpečenie jednotného postupu v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri 

poskytovaní rekreačnej starostlivosti  

u s t a n o v u j e m : 

 

Čl. 1  

Predmet úpravy 

Toto nariadenie ustanovuje postup pri poskytovaní 

rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky
1) 

(ďalej len „ministerstvo“) 

v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom 

(ďalej len „rekreačné zariadenie“) v tuzemsku 

a zahraničí podľa osobitného predpisu
2)

.  

 

Čl. 2  

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) príslušníkom príslušník Policajného zboru, 

príslušník Hasičského a záchranného zboru 

a príslušník Horskej záchrannej služby,
3)

 

b) zamestnancom zamestnanec                                               

v  štátnozamestnaneckom pomere, zamestnanec pri 

výkone práce vo verejnom záujme a zamestnanec 

v pracovnom pomere podľa osobitných predpisov,
4)

 

                                                 
1) 

Čl. 5 až 9 a 12 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 142/2015. 
2)

 § 69, 82 a 83 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3)

 Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 

a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe 

v znení neskorších predpisov.  
4)

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

predpisov. 

    Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  

záujme v znení neskorších predpisov. 

    Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

c) nadriadeným bezprostredne nadriadený, priamy 

nadriadený vedúci štátny zamestnanec a priamy 

nadriadený vedúci zamestnanec,
5)

  

d) pozostalým manžel a nezaopatrené dieťa po 

príslušníkovi, k úmrtiu ktorého došlo v dôsledku 

služobného úrazu alebo choroby z povolania, 

e) výsluhovým dôchodcom poberateľ dôchodku podľa 

osobitného predpisu,
6)

  

f) rekreačným pobytom poskytovanie rekreačnej 

starostlivosti príslušníkovi, zamestnancovi, 

výsluhovému dôchodcovi, ich manželom 

a nezaopatreným deťom a ďalším osobám podľa 

tohto nariadenia v rekreačných zariadeniach 

v tuzemsku a zahraničí, 

g) útvarom rekreačnej starostlivosti organizačná zložka 

sekcie personálnych a sociálnych činností 

a osobného úradu ministerstva plniaca úlohy pri 

poskytovaní rekreačnej starostlivosti,
7)

 

h) žiadateľom príslušník, zamestnanec, výsluhový 

dôchodca a pozostalý, ktorý doručil žiadosť 

o pridelenie rekreačného poukazu (ďalej len 

„žiadosť“) útvaru rekreačnej starostlivosti, 

i) držiteľom príslušník, zamestnanec, výsluhový 

dôchodca a pozostalý, ktorému bol rekreačný 

poukaz pridelený, 

j) nezaopatreným dieťaťom dieťa vlastné, súdom 

zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, 

pestúnskej starostlivosti, poručníctva, 

predosvojiteľskej starostlivosti alebo osvojené,
8)

 

a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v osobitnom 

predpise,
9)

 

k) samoplatcom druh a nezaopatrené dieťa, ku ktorému 

nemá žiadateľ vyživovaciu povinnosť, ak žije s ním 

v spoločnej domácnosti,
10)

 

                                                 
5)  

Čl. 15 ods. 1 až 4 nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 39/2015. 
6)

 § 30 písm. d) až h) zákona č. 328/2002 Z. z. 
7)

 § 82 ods. 1 a § 83 ods. 1 písm. i) zákona č. 328/2002 Z. z. 

v znení zákona č. 80/2013 Z. z. 

Čl. 34 ods. 2 písm. a) bod 2 nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 39/2015. 
8) 

§ 46, 48, 56, 97 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
9) 

§ 119 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
10)

  § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

zákona č. 509/1991 Zb. 



Čiastka 50                     Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 100/2016               Strana 621 

 

 

l) inými osobami osoby neuvedené v písmene h) až k), 

ktoré sa za podmienok podľa tohto nariadenia môžu 

zúčastniť rekreačného pobytu spolu s držiteľom,  

m) cenou rekreačného pobytu výška poplatku za 

rekreačný pobyt uvedená v rekreačnom poukaze, 

n) komerčnou cenou cena podľa cenníka rekreačného 

zariadenia. 

 

Čl. 3  

Rekreačný pobyt 

(1) Rekreačný pobyt sa poskytuje vo forme 

rodinnej rekreácie, rekreácie pre dospelých a detskej 

rekreácie. Detské rekreácie sa poskytujú spravidla 

v období školských prázdnin. 

(2) Rekreačný pobyt v trvaní najmenej 6 nocí sa 

označuje ako týždenný rekreačný pobyt.  

(3) Rekreačný pobyt trvaní najmenej 2 noci 

a najviac 5 nocí sa označuje ako skrátený rekreačný 

pobyt.  

(4) Rekreačného pobytu sa môže zúčastniť držiteľ, 

jeho manžel, nezaopatrené dieťa a za podmienok podľa 

tohto nariadenia samoplatca a iné osoby. 

(5) Rekreačný pobyt v tuzemsku organizačne 

zabezpečuje útvar rekreačnej starostlivosti. 

(6) Rekreačný pobyt v zahraničí organizačne 

zabezpečuje útvar rekreačnej starostlivosti na základe 

dohôd so zahraničnými partnermi. 

(7) Rekreačný pobyt sa poskytuje na základe 

žiadosti pridelením rekreačného poukazu.  

 

Čl. 4 

Žiadosť 

(1) Žiadateľ podáva žiadosť, ktorej vzor tvorí 

prílohu č. 1, na útvar rekreačnej starostlivosti. Vzor 

žiadosti v elektronicky editovateľnej forme je 

zverejnený aj na intranetovej stránke sekcie 

personálnych a sociálnych činností a osobného úradu 

ministerstva. 

(2) Ak sa má spolu so žiadateľom zúčastniť 

rekreačného pobytu iný príslušník alebo zamestnanec, 

s ktorým žiadateľ nie je v rodinnom vzťahu, podáva 

tento príslušník alebo zamestnanec samostatnú žiadosť; 

to neplatí, ak majú so žiadateľom spoločného 

nadriadeného. 

(3) Za úplnosť a správnosť údajov uvedených v 

žiadosti zodpovedá žiadateľ. V prípade neúplného 

vyplnenia žiadosti útvar rekreačnej starostlivosti vyzve 

žiadateľa na jej doplnenie. Ak žiadateľ doplnenú 

žiadosť bezodkladne nezašle útvaru rekreačnej 

starostlivosti alebo v žiadosti uvedie nesprávne údaje, je 

žiadosť považovaná za neplatnú. 

 

Čl. 5 

Rekreačný poukaz a zásady jeho prideľovania 

(1) Rekreačný poukaz je doklad, ktorý pri splnení 

podmienok podľa čl. 10 ods. 1 zakladá držiteľovi nárok 

nastúpiť na rekreačný pobyt. Na pridelenie rekreačného 

poukazu nie je právny nárok. 

(2) Rekreačný poukaz obsahuje najmä 

a) identifikačné údaje útvaru, ktorý ho vystavil, 

b) poradové číslo, 

c) názov a miesto rekreačného zariadenia, 

d) termín rekreačného pobytu a počet lôžok, 

e) hodnosť, akademický titul, meno a priezvisko 

držiteľa, 

f) meno a priezvisko osôb, ktoré sa rekreačného 

pobytu zúčastnia spolu s držiteľom, 

g) cenu rekreačného pobytu, 

h) platobné podmienky, 

i) informácie o službách poskytovaných v rámci ceny 

rekreačného pobytu, 

j) ďalšie informácie a pokyny pre účastníkov 

rekreačného pobytu. 

(3) Rekreačné poukazy sa žiadateľom prideľujú 

spravidla v tomto poradí  

a) pozostalým,   

b) príslušníkom a  zamestnancom s nezaopatrenými 

deťmi, 

c) príslušníkom a zamestnancom, 

d) výsluhovým dôchodcom. 

(4) Rekreačné poukazy na detskú rekreáciu 

sa prideľujú spravidla v tomto poradí 

a) pozostalým nezaopatreným deťom, 

b) nezaopatreným deťom príslušníkov a zamestnancov, 

c) nezaopatreným  deťom výsluhových dôchodcov. 

(5) Pri prideľovaní rekreačných poukazov na 

rekreačné pobyty v tuzemsku sa zohľadňuje najmä 

skutočnosť kedy a koľkokrát bol žiadateľovi pridelený 

rekreačný poukaz na rekreačný pobyt v tuzemsku za 

posledných 5 kalendárnych rokov, počet 

odpracovaných rokov na  útvare v pôsobnosti 

ministerstva a lôžková kapacita izieb v rekreačnom 

zariadení. 

(6) Pri prideľovaní rekreačných poukazov na 

rekreačné pobyty v zahraničí sa zohľadňuje najmä 

skutočnosť kedy a koľkokrát bol v minulosti 

žiadateľovi pridelený rekreačný poukaz  na rekreačný 

pobyt v zahraničí a v tuzemsku, počet odpracovaných 

rokov na útvare v pôsobnosti ministerstva a lôžková 

kapacita izieb rekreačného zariadenia v zahraničí. 
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(7) Pri rekreačných pobytoch poskytovaných 

v období školských prázdnin sa uprednostňujú 

žiadatelia s nezaopatrenými deťmi.  

(8) Rekreačný poukaz možno v kalendárnom roku 

prideliť tomu istému žiadateľovi len raz; to neplatí, ak 

a)  ide o pridelenie rekreačného poukazu na skrátený 

rekreačný pobyt, v takomto prípade je možné 

žiadateľovi prideliť 1 rekreačný poukaz na týždenný 

rekreačný pobyt a 1 rekreačný poukaz na skrátený 

rekreačný pobyt počas kalendárneho roka, 

b) po pridelení rekreačných poukazov všetkým 

žiadateľom v súlade s prvou vetou ostala 

neobsadená lôžková kapacita rekreačného zariadenia 

v rámci ponuky rekreačných pobytov.  

(9) Počet lôžok uvedený v rekreačnom poukaze je 

záväzný a nemožno ho prekročiť. 

(10) Evidenciu pridelených rekreačných poukazov 

vedie útvar rekreačnej starostlivosti. 

 

Čl. 6 

Postup pri prideľovaní rekreačných poukazov   

(1) Informáciu o ponuke rekreačných pobytov 

poskytuje útvar rekreačnej starostlivosti 

prostredníctvom intranetovej stránky sekcie 

personálnych a sociálnych činností a osobného úradu 

ministerstva. Upozornenie o zverejnení ponuky 

rekreačných pobytov sa zasiela automaticky na                      

e-mailové adresy príslušníkov a zamestnancov všetkých 

útvarov v pôsobnosti ministerstva. Ponuka rekreačných 

pobytov obsahuje najmä 

a) názov a miesto rekreačného zariadenia, 

b) termín rekreačného pobytu, 

c) počet rekreačných poukazov na pridelenie, 

d) skladbu izieb podľa lôžkovej kapacity, 

e) cenu rekreačného pobytu, 

f) vekové rozpätie, pre ktoré je určená detská rekreácia. 

(2) Záujemca o rekreačný pobyt na základe ponuky 

rekreačných pobytov vyplní žiadosť podľa čl. 4 

a odošle ju útvaru rekreačnej starostlivosti poštou alebo 

elektronicky na adresu rekreacie@minv.sk.  

(3) Útvar rekreačnej starostlivosti zaeviduje 

žiadosti v poradí podľa dátumu a času doručenia 

a preverí všetky skutočnosti, ktoré môžu mať 

rozhodujúci vplyv na pridelenie alebo nepridelenie 

rekreačného poukazu v súlade s čl. 5.  

(4) Rekreačný poukaz na rodinnú rekreáciu 

a rekreáciu pre dospelých v tuzemsku prideľuje 

a vystavuje rekreačné zariadenie na základe žiadostí 

doručených útvarom rekreačnej starostlivosti.  

 

(5) Rekreačný poukaz na rekreačný pobyt 

v zahraničí prideľuje a vystavuje útvar rekreačnej 

starostlivosti po predchádzajúcom prerokovaní so 

zástupcom odborového zväzu. Zápis z prerokovania 

spolu so zoznamom držiteľov zverejní spôsobom podľa 

odseku 1. 

(6) Rekreačné zariadenie alebo útvar rekreačnej 

starostlivosti zašle rekreačný poukaz držiteľovi 

elektronicky, prípadne poštou. 

(7) Žiadateľom, ktorým nebol pridelený rekreačný 

poukaz na rekreačný pobyt v tuzemsku, rekreačné 

zariadenie alebo útvar rekreačnej starostlivosti zašle 

o tom vyrozumenie elektronicky. Obsahom 

vyrozumenia môže byť aj informácia o ponuke 

rekreačného pobytu v náhradnom termíne. Ponuka 

náhradného termínu má výlučne informatívny 

charakter. 

(8) Žiadateľovi bude doručený rekreačný poukaz 

alebo vyrozumenie o nepridelení rekreačného poukazu 

30 kalendárnych dní pred začiatkom rekreačného 

pobytu. 

(9) Ak sa majú zúčastniť jedného rekreačného 

pobytu spoločne viacerí žiadatelia, ktorými sú 

príslušníci a zamestnanci a nie sú v rodinnom vzťahu, 

vystaví sa rekreačný poukaz pre každého držiteľa 

samostatne. 

(10)  V osobitných prípadoch, najmä ak nadriadený 

organizuje rekreačný pobyt pre skupinu účastníkov 

rekreačného pobytu so spoločným cieľom, napríklad 

organizovanie tematických, poznávacích alebo 

športových aktivít, môže rekreačné zariadenie na 

základe hromadnej žiadosti  prideliť hromadný 

rekreačný poukaz. Za správnosť a úplnosť osobných 

údajov uvedených v hromadnej žiadosti zodpovedá 

nadriadený a potvrdzuje ich svojím podpisom 

a odtlačkom okrúhlej pečiatky. 

(11) Na rekreačný pobyt pre skupinu účastníkov 

realizovaný hromadným rekreačným poukazom sa 

primerane vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, 

okrem čl. 5 ods. 3 až 8. 

 

Čl. 7 

Nástup na rekreačný pobyt 

Držiteľ  

a) predkladá pri príchode na rekreačný  pobyt 

v tuzemsku rekreačnému  zariadeniu služobný 

preukaz príslušníka, služobný preukaz štátneho 

zamestnanca, preukaz zamestnanca alebo preukaz 

výsluhového dôchodcu, občiansky preukaz osôb 

starších ako 15 rokov, ktoré sa zúčastňujú 

rekreačného pobytu spolu s ním, potvrdenie 
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o návšteve školy u nezaopatrených detí po skončení 

povinnej školskej dochádzky
11)

, 

b) predkladá pri príchode na rekreačný pobyt v 

zahraničí poverenému zástupcovi rekreačného 

zariadenia v zahraničí rekreačný poukaz a cestovné 

doklady všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú 

rekreačného pobytu v zahraničí spolu s ním,  

c) sa oboznámi v deň príchodu do rekreačného 

zariadenia s ubytovacím poriadkom a zabezpečí jeho 

dodržiavanie počas celej doby trvania rekreačného 

pobytu všetkými osobami, ktoré sa rekreačného 

pobytu zúčastňujú spolu s ním. 

 

Čl. 8 

Osobitné ustanovenia o detskej rekreácii 

(1) Rodič alebo zákonný zástupca nezaopatreného 

dieťaťa podáva žiadosť o pridelenie rekreačného 

poukazu na detskú rekreáciu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 

2, v súlade s čl. 4.  

(2) Rekreačný poukaz na detskú rekreáciu 

prideľuje a vystavuje útvar rekreačnej starostlivosti a 

pri prideľovaní rekreačného poukazu na detskú 

rekreáciu zohľadňuje okrem zásad uvedených v  čl. 5 

ods. 4 a 5 aj vek a zdravotný stav dieťaťa. 

(3) Útvar rekreačnej starostlivosti stanovuje vekové 

rozpätie, pre ktoré je detská rekreácia určená. 

Informácia o  vekovom rozpätí je uvedená v ponuke 

detskej rekreácie a je pre žiadateľov záväzná. 

(4) Držiteľ rekreačného poukazu na detskú 

rekreáciu 

a) predkladá pri nástupe na rekreačný pobyt 

poverenému zamestnancovi rekreačného zariadenia 

alebo výchovnému personálu rekreačný poukaz na 

detskú rekreáciu doplnený o všetky požadované 

údaje, podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa,  lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva a 

preukaz poistenca zdravotnej poisťovne dieťaťa; 

v prípade detskej rekreácie v zahraničí aj cestovný 

pas dieťaťa,  

b) poučí dieťa o jeho povinnosti dodržiavať pokyny 

zamestnancov rekreačného zariadenia a výchovného 

personálu.  

 

Čl. 9 

Cena rekreačného pobytu a príplatky k cene 

(1) Cena rekreačného pobytu
 

je stanovená ako 

pomerná časť nákladovej ceny za rekreačný pobyt na 

                                                 
11)

  § 19 ods. 2 a § 22 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

príslušný kalendárny rok v súlade s osobitným 

predpisom
2)

.  

(2) Návrh nákladovej ceny za rekreačný pobyt na 

nasledujúci kalendárny rok vypracuje na základe 

podkladov od rekreačných zariadení útvar rekreačnej 

starostlivosti a schvaľuje ho sekcia personálnych 

a sociálnych činností a osobný úrad ministerstva pred 

ukončením príslušného kalendárneho roka.  

(3) Rekreačné zariadenia písomne oznamujú útvaru 

rekreačnej starostlivosti podklady na vypracovanie 

návrhu nákladovej ceny za rekreačný pobyt na 

nasledujúci kalendárny rok a príplatky k cene, lôžkovú 

kapacitu určenú pre rekreačné poukazy, zoznam 

a rozsah služieb poskytovaných v rámci ceny 

rekreačného pobytu, zoznam a rozsah ostatných 

doplnkových služieb poskytovaných za úhradu 

a komerčnú cenu do konca októbra príslušného 

kalendárneho roka.  

(4) Cenu detskej rekreácie určuje útvar rekreačnej 

starostlivosti v spolupráci s rekreačným zariadením na 

základe výpočtu nákladov za ubytovanie, stravovanie 

a ďalších nákladov spojených s detskou rekreáciou, 

najmä nákladov na dopravu, program a materiál. 

(5) Cenu rekreačného pobytu v zahraničí určuje 

útvar rekreačnej starostlivosti na základe dohôd o 

výmenných rekreačných pobytoch so zahraničnými 

partnermi. 

(6) Cena rekreačného pobytu je určená osobitne pre 

a)  príslušníkov, zamestnancov a výsluhových 

dôchodcov,  

b) nezaopatrené deti do dovŕšenia 12 rokov veku,  

c) samoplatcov, 

d) samoplatcov, ktorými sú nezaopatrené deti do 

dovŕšenia 12 rokov veku, 

e) iné osoby (komerčná cena). 

(7) Rekreačný pobyt pre nezaopatrené dieťa do 

dovŕšenia 2 rokov veku sa poskytuje zdarma bez nároku 

na lôžko a stravu. 

(8) Rekreačný pobyt pre pozostalého sa poskytuje 

bezplatne. 

(9) V cene rekreačného pobytu sú zahrnuté len tie 

doplnkové služby rekreačného zariadenia, ktoré sú 

v rekreačnom poukaze taxatívne vymedzené ako služby 

poskytované v rámci rekreačného pobytu. 

(10) V cene rekreačného pobytu nie sú zahrnuté 

cestovné náklady a ostatné doplnkové služby 

rekreačného zariadenia. Tie sa poskytujú za úhradu 

podľa cenníka rekreačného zariadenia. 
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(11)  V cene rekreačného pobytu nie je zahrnutá 

miestna daň za ubytovanie, ktorú uhrádza držiteľ pri 

nástupe na rekreačný pobyt podľa osobitného 

predpisu.
12) 

 

(12)  V cene rekreačného pobytu v zahraničí nie sú 

zahrnuté ďalšie poplatky a dane podľa právnych 

predpisov štátu zahraničného partnera. Tieto držiteľ 

uhrádza pri nástupe do rekreačného zariadenia 

v zahraničí ak nie je v dohodách o výmenných 

rekreačných pobytoch so zahraničnými partnermi 

ustanovené inak. 

 

Čl. 10 

Úhrada ceny rekreačného pobytu 
(1) Úhrada ceny rekreačného pobytu sa vykonáva 

na bankový účet uvedený v rekreačnom poukaze 

s použitím prideleného variabilného symbolu do 14 dní 

od jeho doručenia v určenej výške. 

(2) Nesplnenie platobných podmienok podľa 

odseku 1 má za následok stornovanie rekreačného 

pobytu a jeho pridelenie inému žiadateľovi. 

 

Čl. 11 

Poplatok za stornovanie 

(1) Ak príslušník, zamestnanec a výsluhový 

dôchodca stornuje rekreačný pobyt v tuzemsku alebo na 

rekreačný pobyt v tuzemsku nenastúpi, rekreačné 

zariadenie mu účtuje poplatok za stornovanie vo výške 

a) 10 % z uhradenej ceny rekreačného pobytu, ak 

stornuje rekreačný pobyt v lehote do 30 dní pred 

nástupným termínom, 

b) 50 % z uhradenej ceny rekreačného pobytu, ak 

stornuje rekreačný pobyt v lehote do 10 dní pred 

nástupným termínom, 

c) 100% uhradenej ceny rekreačného pobytu, ak 

nenastúpi na rekreačný pobyt. 

(2) Poplatky za stornovanie rekreačných pobytov 

v zahraničí sú uvedené v rekreačnom poukaze. 

(3) Ak držiteľ alebo osoba, ktorá sa má zúčastniť 

rekreačného pobytu spolu s ním, nemôže naň nastúpiť 

alebo naň nenastúpi z vážnych dôvodov uvedených 

v odseku 4 a uvedenú skutočnosť bezodkladne oznámi 

útvaru, ktorý rekreačný poukaz vystavil a do 3 dní od 

oznámenia predloží o tejto skutočnosti potvrdenie, 

môže útvar, ktorý rekreačný poukaz vystavil, na žiadosť 

držiteľa odpustiť poplatky za stornovanie uvedené 

v odseku 1 a 2. V uvedenom prípade bude držiteľovi 

vrátená uhradená cena rekreačného pobytu určená 

                                                 
12)

 § 37 až 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

podľa čl. 9 ods. 6 v plnej výške za tie osoby, ktoré 

z týchto dôvodov na rekreačný pobyt nenastúpia. 

(4) Za vážne dôvody nenastúpenia na rekreačný 

pobyt sa považujú 

a) práceneschopnosť, služobná pohotovosť držiteľa 

alebo osoby, ktorá sa má rekreačného pobytu 

zúčastniť spolu s ním,  

b) úmrtie osoby, ktorá sa má rekreačného pobytu 

zúčastniť spolu s držiteľom alebo člena rodiny 

držiteľa alebo osoby, ktorá sa má rekreačného 

pobytu zúčastniť spolu s ním, 

c) choroba dieťaťa, ktoré sa má zúčastniť rekreačného 

pobytu. 

(5) Útvar, ktorý rekreačný poukaz vystavil nevráti 

držiteľovi uhradenú cenu rekreačného pobytu ani jej 

pomernú časť v prípade predčasného ukončenia 

rekreačného pobytu z akéhokoľvek dôvodu.  

(6) Ak príslušník, zamestnanec a výsluhový 

dôchodca stornuje rekreačný pobyt, útvar, ktorý 

rekreačný poukaz vystavil mu vráti uhradenú cenu 

rekreačného pobytu zníženú o poplatok za stornovanie 

podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo odseku 2. 

 

Čl. 12 

Spoločné ustanovenia   

(1) Ten, kto svojím konaním spôsobí škodu, 

zodpovedá za ňu podľa osobitných predpisov.
13)

 

(2) V prípade hrubého porušenia ubytovacieho 

poriadku alebo hrubého porušovania všeobecne 

akceptovaných noriem správania sa má riaditeľ 

rekreačného zariadenia v tuzemsku právo predčasne 

ukončiť rekreačný pobyt držiteľovi a osobám, ktoré 

tieto normy porušujú. O tejto skutočnosti písomne 

informuje útvar rekreačnej starostlivosti. 

(3) Nevhodné správanie podľa odseku 2 sa môže 

zohľadniť pri prideľovaní rekreačného poukazu 

v budúcnosti. 

Záverečné ustanovenia 

Čl. 13 

Zrušuje sa: 

nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                

č. 32/2012 o rekreačnej starostlivosti. 

 

Čl. 14 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vydania. 

Č. p. SPOU-OO-192-023/2016-VE 

                                     Robert Kaliňák v. r.  

                                                 
13)

 Napríklad § 420 až 450 zákona č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov.  
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Príloha č. 1 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 100/2016 

„VZOR“ 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad 

oddelenie rekreačnej starostlivosti organizačného odboru 
Pribinova 2, 812 72  Bratislava  

 

Tel: 02/5751 6631, -38;     Fax: 02/5751 6643     E-mail: rekreacie@minv.sk     Web: http://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/Stranky/uvod.aspx  

Služobná linka: 962631-38                              
 

 

Žiadosť o pridelenie rekreačného poukazu  
 

Hodnosť, titul, meno a priezvisko žiadateľa Dátum narodenia 
Evidenčné číslo 

/OEČ/ 

   

Názov útvaru (v neskrátenej forme) / alebo  „výsluhový dôchodca“ / „pozostalý“ 

Počet odpracovaných rokov 

na útvare Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

  

Služobný telefón Súkromný mobil E-mailová adresa (rekreačný poukaz sa zasiela elektronicky) 

   

Adresa bydliska PSČ 

  
 

Žiadam o pridelenie rekreačného poukazu do rekreačného zariadenia:  

Názov rekreačného zariadenia  Počet lôžok  

Termín pobytu  Náhradný termín  

Poznámka  

 

Rekreácie sa okrem žiadateľa zúčastnia: 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodenia 

Vzťah k žiadateľovi 
manžel/-ka, dieťa, kolega, 

samoplatca, iná osoba, 

dieťa-samoplatca 

Iné 
uviesť formu štúdia pri deťoch po skončení 

povinnej školskej dochádzky, 

pri kolegoch uviesť OEČ, hodnosť, útvar 

    

    

    

    

Upozornenie:  Kolegovia, ktorí nemajú spoločného nadriadeného so žiadateľom, podávajú žiadosť samostatne! 

●  Svojím podpisom potvrdzujem úplnosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov. Beriem na vedomie, že v prípade neúplného 

vyplnenia žiadosti bude žiadosť považovaná za neplatnú.  

●  Svojím podpisom zároveň dávam  súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v súvisiacej dokumentácii podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účely 

organizovania rekreačného pobytu. 
 

V  dňa  Podpis žiadateľa  
       

Rekreačný poukaz prideliť         schvaľujem   -   neschvaľujem 

     

Názov útvaru  Hodnosť, titul, meno a priezvisko 

nadriadeného 

 Podpis a okrúhla pečiatka útvaru 

 

ŽIADOSŤ  SA  ZASIELA  IBA  JEDNÝM  SPÔSOBOM - ELEKTRONICKY  ALEBO  POŠTOU. 
 

Vypĺňa oddelenie rekreačnej starostlivosti. 

Rok       
Rekreačný poukaz 

pridelený / typ / počet       
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Príloha č. 2 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 100/2016 

„VZOR“ 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad 

oddelenie rekreačnej starostlivosti organizačného odboru 
Pribinova 2, 812 72  Bratislava  

 

Tel: 02/5751 6631, -38;     Fax: 02/5751 6643      E-mail: rekreacie@minv.sk                               Web: http://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/Stranky/uvod.aspx 

Služobná linka: 962631-38                              

 

Žiadosť o pridelenie rekreačného poukazu na detskú rekreáciu 
 

Hodnosť, titul, meno a priezvisko žiadateľa Dátum narodenia 
Evidenčné číslo 

/OEČ/ 

   

Názov útvaru (v neskrátenej forme) / alebo  „výsluhový dôchodca“ / „pozostalý“ 

Počet odpracovaných rokov 

na útvare Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

  

Služobný telefón Súkromný mobil E-mailová adresa (rekreačný poukaz sa zasiela elektronicky) 

   

Adresa bydliska PSČ 

  
 

Žiadam o pridelenie rekreačného poukazu na detskú rekreáciu do rekreačného zariadenia:  

Názov rekreačného zariadenia  Počet lôžok  

Termín pobytu  Náhradný termín  

Poznámka  

 

Údaje o dieťati, ktoré sa prihlasuje na detskú rekreáciu: 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodenia 

 

Rodné číslo 

Vzťah k žiadateľovi 
Dieťa: vlastné, osvojené, zverené do 

osobnej náhradnej starostlivosti, 

pestúnskej starostlivosti, 

poručníctva, predosvojiteľskej 

starostlivosti, dieťa–samoplatca, iné  

Typ školy, ročník 

     

     

     

     

●  Svojím podpisom potvrdzujem úplnosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov. Beriem na vedomie, že v prípade neúplného 

vyplnenia žiadosti bude žiadosť považovaná za neplatnú.  

●  Svojím podpisom zároveň dávam  súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v súvisiacej dokumentácii podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účely 

organizovania rekreačného pobytu. 

V  dňa  Podpis žiadateľa  
       

Rekreačný poukaz prideliť         schvaľujem   -   neschvaľujem 

     

Názov útvaru  Hodnosť, titul, meno a priezvisko 

nadriadeného 

 Podpis a okrúhla pečiatka útvaru 

 

ŽIADOSŤ  SA  ZASIELA  IBA  JEDNÝM  SPÔSOBOM - ELEKTRONICKY  ALEBO  POŠTOU. 
Vypĺňa oddelenie rekreačnej starostlivosti. 

Rok       
Rekreačný poukaz 

pridelený / typ / počet       
 


