Železnice Slovenskej republiky
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

REKREAČNÉ POBYTY
PRE ZAMESTNANCOV ŽSR A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
V zmysle Kolektívnej zmluvy na roky 2021 - 2023 poskytuje ŽSR svojim zamestnancom jedenkrát v roku príspevok zo
sociálneho fondu vo výške 30 €, 35 € alebo 50 € na rekreačný pobyt vo vybraných zariadeniach. Sú medzi nimi aj štyri
prevádzky ŽSR – ÚIVP, v ktorých Vám ponúkame možnosť využiť tento pobyt aj ako rodinný – spolu s Vašimi blízkymi.

Ponuka platná od 01.05.2022

Zariadenie

Rekreačný pobyt zahŕňa

Cena za pobyt
pre zamestnanca
hradená zo SF

Doplatok za
pobyt
pre zamestnanca

Cena za pobyt
pre rodinného
príslušníka

SIP Strečno

2x ubytovanie, 2x polpenzia,*

50,00 €

6,70 €

56,70 €

ÚZ Starý Smokovec

3x ubytovanie, 3x raňajky

50,00 €

10,00 €

60,00 €

ÚZ Starý Smokovec

2x ubytovanie, 2x raňajky

35,00 €

7,00 €

42,00 €

UŠZ Bratislava

2x ubytovanie

30,00 €

0,00 €

36,00 €

ÚZ Košice

2x ubytovanie

30,00 €

0,00 €

36,00 €

* v SIP Strečno je v cene zahrnutý 2x hodinový vstup do bazéna


Účastník platí daň z ubytovania podľa príslušného miestneho nariadenia.



Nepeňažný príjem vo výške poskytnutej stravy v rámci rekreačného pobytu bude zamestnancovi zdanený
cestou príslušnej mzdovej učtárne.



Hodnota poskytnutej stravy na osobu v SIP Strečno: raňajky 3,60 €, večera 5,04 €. Cena s DPH




Hodnota poskytnutej stravy na osobu v UZ Starý Smokovec: raňajky 4,00 €. Cena s DPH.
Ak si zamestnanec ŽSR resp. rodinný príslušník objednajú služby nad uvedený rámec, uhradia za každý deň
pobytu cenu podľa aktuálneho cenníka príslušného zariadenia ako externí klienti.



Rodinný príslušník hradí náklady za pobyt v zmysle tejto ponuky priamo v ubytovacom zariadení.



Delenie alebo čiastočné čerpanie a účtovanie rekreačného pobytu sa nepripúšťa.

Kontakty
E-mail:
Poštová adresa:
ŽSR linka:
Pevná linka:
Mobil:

E-mail:
Poštová adresa:
ŽSR linka
Pevná linka:

Strečno
recepcia.sipstrecno@zsr.sk
ŽSR
Stredisko internátnej prípravy
Sokolská 375, 013 24 Strečno
930/5348
041/2295348
0903 283 816

Starý Smokovec
recepciastarysmokovec@zsr.sk
ŽSR
Účelové zariadenie Starý Smokovec
062 01 Starý Smokovec 31
931/8648
052/4422590
0911 643 680

Bratislava
ubytovnaBA-Sancova@zsr.sk
ŽSR
Ubytovacie a školiace zariadenie Bratislava
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
920/4181
02/20294181

Košice
UbytovnaKosice@zsr.sk
ŽSR
Turistická ubytovňa Košice
Bajzova 14, 040 01 Košice
910/2334
055/2292334

Rezervácia a nástup na rekreačný pobyt
1. Záujemca si overí voľnú ubytovaciu kapacitu v požadovanom termíne na recepcii príslušného zariadenia.
2. Záväzná rezervácia pobytu vzniká až na základe objednávky, ktorú zamestnanec ŽSR doručí na poštovú alebo
e-mailovú adresu a následne si ešte (telefonicky) overí, či jeho objednávka bola akceptovaná.
3. Pri nástupe predloží zamestnanec ŽSR svoj služobný a občiansky preukaz.
4. Zrušiť pobyt z vážnych dôvodov je možné písomne na adresu recepcie najneskôr do 7 pracovných dní pred
plánovaným termínom. V opačnom prípade sa bude zamestnancovi evidovať nárok na predmetný pobyt
v zmysle KZ ako vyčerpaný.
5. V ubytovacích zariadeniach sa neposkytujú služby spojené s pobytom zvierat.

Bližšie informácie o tomto benefite získate na regionálnych pracoviskách ľudských zdrojov.

Kompletnú ponuku služieb uvedených ubytovacích zariadení nájdete na:
intranete ŽSR (Organizačné zložky / ÚIVP)
-

www.uivp.sk a www.ubytujsavyhodne.sk

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám príjemný pobyt.

doc. Ing. Peter Blaho, PhD., v.r.
riaditeľ Ústredného inštitútu
vzdelávania a psychológie

