
 

 

Rekreácie 

     Úsek rekreačnej starostlivosti organizačného odboru sekcie personálnych a sociálnych 

činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR zabezpečuje regeneráciu pracovnej sily 

poskytovaním rekreačných pobytov vo forme rodinnej rekreácie, rekreácie pre dospelých a 

detskej rekreácie v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom doma a v zahraničí (§ 

69 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

     Rekreačná starostlivosť pre zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

príslušníkov PZ, HaZZ, HZS, zamestnancov MV SR, poberateľov dôchodku z výsluhového 

zabezpečenia a ich rodinných príslušníkov je poskytovaná v rekreačných zariadeniach 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Kremenec v Tatranskej Lomnici, Smrekovec na 

Donovaloch, Maják v Senci, Signál v Piešťanoch,  Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR 

Bystrá v Liptovskom Jáne a v Rekreačnom dome Kežmarok. Tieto zariadenia sú 

príspevkovými organizáciami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predmetom ich 

činnosti je zabezpečovanie rekreačnej starostlivosti, poskytovanie stravovacích, ubytovacích, 

školiacich a iných doplnkových služieb pre pracovníkov rezortu. V určenom rozsahu 

poskytujú služby aj mimorezortným subjektom. 

     Okrem domácej rodinnej rekreácie v zariadeniach Ministerstva vnútra SR sú poskytované 

aj zahraničné rodinné rekreácie v Českej republike, prípadne v ďalších krajinách podľa 

aktuálne uzatvorených dohôd. Tieto rekreačné pobyty sú realizované ako výmenné rekreácie 

na základe protokolov k dohodám o spolupráci medzi ministerstvami vnútra jednotlivých 

krajín. Organizačný odbor sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu 

Ministerstva vnútra SR v súlade s internými normami, ako vydavateľ a centrálny distribútor 

rekreačných poukazov vydáva poukazy sezónne (obdobie školských prázdnin) a 

mimosezónne. Pre deti príslušníkov PZ, HaZZ, HZS a zamestnancov Ministerstva vnútra SR, 

PZ, HaZZ a HZS sa organizujú letné a zimné pobyty v detskom tábore v rekreačnom 

zariadení Ministerstva vnútra SR Signál stredisko Duchonka. Poukazy sú zasielané na 

centrálne útvary Ministerstva vnútra, krajské a okresné riaditeľstvá PZ a HaZZ na základe 

centrálneho rozdeľovníka. Prideľovanie poukazov zabezpečuje útvarová rekreačná komisia 

zriadená riaditeľom.  

     Vzhľadom k aktuálnej situácii na osobitnom účte sa v súčasnej dobe cestovné 

náklady na rekreáciu sa neuhrádzajú. 

 


