Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt
MIESTO POBYTU

TERMÍN POBYTU

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

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

Meno a priezvisko žiadateľa
/rodič, zákonný zástupca/

Meno a priezvisko 2. dospelej osoby
/rodič, zákonný zástupca, rod. príslušník/

Dátum narodenia
žiadateľa

Dátum narodenia
2. dospelej osoby

Trvalé bydlisko žiadateľa
Kontakt žiadateľa / mobil, e-mail /
Meno, priezvisko a vek dieťaťa
Meno, priezvisko a vek dieťaťa
Meno, priezvisko a vek dieťaťa
Meno, priezvisko a vek dieťaťa
Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac
Počet členov domácnosti žiadateľa

€

Z toho nezaopatrených detí

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Svojím podpisom čestne vyhlasujem, že spoločne posudzovaná domácnosť (rodina) žiadateľa spĺňa nasledujúce
podmienky zaradenia žiadosti do výberu na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt:
1. Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok
životného minima.

*

2. Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej
dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú
školskú dochádzku. **
Dátum: ................................

Podpis žiadateľa: .....................................................

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 na účely organizovania rekreačného pobytu.

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k trvalému bydlisku žiadateľa
Žiadateľ spĺňa / nespĺňa podmienky zaradenia do výberu na rekreačný pobyt s nezaopatreným dieťaťom.
Dátum: ..................................

.....................................................................................
Pečiatka a podpis miestne príslušného ÚPSVaR

Povinné prílohy:
Potvrdenie o čistom príjme v prípade vykonávania zárobkovej činnosti, poberania dôchodku, materského,
alebo dávky v nezamestnanosti. ***

Na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny nárok.
Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na príslušný počet dní / nocí.
Poukaz NEZAHŔŇA DOPRAVU, tú si žiadateľ zabezpečuje individuálne na vlastné náklady a zodpovednosť.
Žiadateľ doručí riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh na adresu miestne
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 14 dní pred nástupným dňom na pobyt.
Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr 5 dní pred nástupným
dňom na rekreačný pobyt, a to telefonicky alebo e-mailom.
Bližšie informácie poskytne call centrum MV SR v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod
na bezplatnom telefónnom čísle 0 8 0 0 2 2 2 2 2 2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
Vysvetlivky a pomôcky k Žiadosti o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt

*
▪ Na účely tejto žiadosti sa za čistý príjem posudzovanej domácnosti považuje úhrn akýkoľvek peňažných
príjmov všetkých členov domácnosti žiadateľa bez ohľadu na právny základ vedúci k ich vyplateniu.
▪ Ak osoba uvedená v tejto žiadosti ako „2. dospelá osoba“ nie je trvalým členom domácnosti žiadateľa, na
účely tejto žiadosti sa považuje za člena domácnosti žiadateľa a jeho príjem je potrebné pripočítať k úhrnu
príjmov posudzovanej domácnosti.
Sumy životného minima platné k 01. 07. 2015
Plnoletá fyzická osoba

Ďalšia spoločne posudzovaná
plnoletá fyzická osoba

Zaopatrené neplnoleté dieťa alebo
nezaopatrené dieťa

198,09 € / mesiac

138,19 € / mesiac

90,42 € / mesiac

1,5 násobok životného minima
297,14 € / mesiac

207,29 € / mesiac

135,63 € / mesiac

**
Za nezaopatrené dieťa sa v zmysle zákona č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považuje dieťa do skončenia povinnej školskej
dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku v prípade, že sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej
alebo na vysokej škole dennou formou štúdia.

***
Žiadateľ predloží potvrdenie o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac za všetkých členov
domácnosti v prípade, že dosiahli príjem:
▪ zo zárobkovej činnosti (potvrdenie zamestnávateľa alebo kópia výpisu daňového priznania), alebo
▪ poberajú niektorú z dôchodkových dávok (kópia rozhodnutia o priznaní dôchodku), alebo
▪ poberajú materské alebo dávku v nezamestnanosti (kópia rozhodnutia o priznaní dávky).

Ponuka rekreačných zariadení a termínov
Ponuka rekreačných zariadení a termíny - krátkodobé pobyty minimálne 4 dni / 3 noci, maximálne 7 dní / 6 nocí
Opatrenie č. 9 II. sociálneho balíčka vlády SR - rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi 2015 a 2016
rekreačné zariadenie
termín
deň/noc typ izieb
rekreačné zariadenie
termín
deň/noc
Signál Piešťany
19.10. - 22.10.2015 4d/3n
Krupina Tepličky
06.11. - 10.11.2015
5d/4n
2-5lôž

Smrekovec Donovaly

typ izieb
3-4lôž

31.10. - 05.11.2015

6d/5n

2-5lôž

13.11. - 17.11.2015

5d/4n

3-4lôž

16.11. - 22.11.2015

6d/5n

2-5lôž

18.11. - 22.11.2015

5d/4n

3-4lôž

12.12. - 18.12.2015

7d/6n

2-5lôž

01.02. - 05.02.2016

5d/4n

3-4lôž

11.01. - 15.01.2016

5d/4n

2-5lôž

05.02. - 09.02.2016

5d/4n

3-4lôž

15.01. - 18.01.2016

4d/3n

2-5lôž

09.02. - 13.02.2016

5d/4n

3-4lôž

18.01. - 21.01.2016

4d/3n

2-5lôž

13.02. - 17.02.2016

5d/4n

3-4lôž

21.01. - 24.01.2016

4d/3n

2-5lôž

17.02. - 20.02.2016

4d/3n

3-4lôž

03.02. - 07.02.2016

5d/4n

2-5lôž

20.02. - 24.02.2016

5d/4n

3-4lôž

16.03. - 20.03.2016

5d/4n

2-5lôž

24.02. - 28.02.2016

5d/4n

3-4lôž

18.11. - 22.11.2015

5d/4n

2-6lôž

Kremenec Tatranská Lomnica 09.11. - 12.11.2015

4d/3n

2-4lôž

23.11. - 29.11.2015

7d/6n

2-6lôž

23.11. - 26.11.2015

4d/3n

2-4lôž

09.01. - 12.01.2016

4d/3n

2-6lôž

09.01. - 13.01.2016

5d/4n

2-4lôž

12.01. - 16.01.2016

5d/4n

2-6lôž

13.01. - 16.01.2016

4d/3n

2-4lôž

05.03 - 08.03.2016

4d/3n

2-6lôž

Bystrá Liptovský Ján

04.01. - 07.01.2016

4d/3n

2-4lôž

08.03. - 12.03.2016

5d/4n

2-6lôž

Družba Bardejovské Kúpele

06.01. - 10.01.2016

5d/4n

2lôž

Na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny nárok.
Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na príslušný počet dní / nocí.
Poukaz NEZAHŔŇA DOPRAVU, tú si žiadateľ zabezpečuje individuálne na vlastné náklady a zodpovednosť.
Žiadateľ doručí riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh na adresu miestne
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 14 dní pred nástupným dňom na pobyt.
Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr 5 dní pred nástupným
dňom na rekreačný pobyt, a to telefonicky alebo e-mailom.
Bližšie informácie poskytne call centrum MV SR v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod
na bezplatnom telefónnom čísle 0 8 0 0 2 2 2 2 2 2

