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Č.: VÚSZ-183/6-67/2021        V Bratislave,  10 . marca 2021 

 
          Počet listov: 1 

           Prílohy: 1/4 
 
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 2021 – 1. dodatok 

 
 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

 

 Týmto dodatkom sa nahrádza príloha č. 6 Metodického usmernenia riaditeľa Vojenského 
úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky v roku 2021 novou prílohou č. 6, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku. 

 
 

Čl. 2 

Účinnosť 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 26. apríla 2021. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č. 6 

Cenník na rok 2021 

 

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

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

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

 HOREZZA, a. s. Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele 

 

 

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2021 - s 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 31,30 15,70 

1/2 manžel/ka 1/3 31,30 15,70 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 31,50 10,50 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 31,30 15,70 

2/1 Zamestnanec 1/3 31,30 15,70 

2/2 manžel/ka 1/3 31,30 15,70 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 31,50  10,50 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 31,30 15,70 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 23,50 23,50 

3/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,60 31,40 

3/3 

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

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 23,50 23,50 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 21,00 21,00 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,60 31,40 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 31,30 15,70 

4/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,60 31,40 

4/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 31,30 15,70 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 28,00 14,00 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 23,50 23,50 

 

 

PLATBY 2021 - 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 

 
 



 
                                                                                                      

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2021 - 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 23,50 23,50 

5/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,60 31,40 

5/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 23,50 23,50 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 21,00 21,00 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,60 31,40 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 31,30 15,70 

6/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,60 31,40 

6/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 31,30 15,70 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 28,00 14,00 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 23,50 23,50 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 23,50 23,50 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 21,00 21,00 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 15,60 31,40 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 31,30 15,70 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 28,00 14,00 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 23,50 23,50 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 47,00 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 42,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 47,00 0,00 

 

 

PLATBY 2021 - 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 



Cenník  pre  vianočný a  silvestrovský turnus na rok 2021 

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

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

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

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Nová Polianka – klimatické kúpele 

 

P.č. Kategória 
Ú

h
ra

d
a

 

PLATBY 2021 –  

viano, silve  

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 35,90 18,00 

1/2 manžel/ka 1/3 35,90 18,00 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 35,20 11,80 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 35,90 18,00 

2/1 Zamestnanec 1/3 35,90 18,00 

2/2 manžel/ka 1/3 35,90 18,00 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 35,20 11,80 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 35,90 18,00 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 26,90 27,00 

3/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,90 36,00 

3/3 

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

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 26,90 27,00 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 23,50 23,50 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,90 36,00 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 35,90 18,00 

4/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,90 36,00 

4/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 35,90 18,00 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 31,30 15,70 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 26,90 27,00 

 

 

PLATBY 2021 - 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 
 
 

 



P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2021 –  

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 26,90 27,00 

5/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,90 36,00 

5/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 26,90 27,00 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 23,50 23,50 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,90 36,00 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 35,90 18,00 

6/2 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,90 36,00 

6/3 

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

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 35,90 18,00 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 31,30 15,70 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 26,90 27,00 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 26,90 27,00 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 23,50 23,50 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 17,90 36,00 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 35,90 18,00 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 31,30 15,70 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 26,90 27,00 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 53,90 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 47,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 53,90 0,00 

 

PLATBY 2021 – 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 
 


