
     Na základe rokovaní sociálno-zdravotnej komisie s riaditeľom CÚZ MV SR je možné využívať na  pridelený 
rekreačný poukaz (aj v rámci víkendových pobytov pre výsluhových dôchodcov) alebo aj individuálne tieto 
zariadenia MV SR v SR:  
 

Stredisko KREMENEC,  Tatranská Lomnica 150, 059 60 Vysoké Tatry      
Tel.: +421524467233,+421524467550, Fax:+421524467433, www.hotelkremenec.sk 
email: kremenec.recepcia@cuz.sk, mobil: +421 905 359 429 
Delí na dve navzájom prepojené časti. Hotelová časť poskytuje ** ubytovací  
štandard, penziónová časť poskytuje ubytovanie so spoločným soc. zariadením  
na chodbách. Ponúka ubytovanie  v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky 
a v apartmánoch s dvomi alebo šiestimi lôžkami.  
 
Stredisko SMREKOVEC,  Donovaly 100, 976 39 Donovaly  
Tel.: +421 48 41 99 860-2, Fax: +421 48 41 99 731,  
email: smrekovec.recepcia@cuz.sk, www.smrekovec.sk  
Poskytuje aj vodoliečebné procedúry, klasické masáže, suchú saunu, solárium, 
fitnes, kozmetické masáže, pedikúru, wellness centrum, v ktorom je malý bazén 
s protiprúdom a chrličom vody, vírivka, parná sauna a soľná inhalácia. 
 
Stredisko Signál, Rekreačná 13, 621 01 Piešťany   
Tel: +421 33 762 1127, +421 33 762 2393 , Fax: +421 33 762 1127 
Mobil: 0915577366,  
email: signalpiestany@gmail.com, signal.recepcia@cuz.sk 
Nachádza sa v kúpeľnom meste Piešťany v malebnom prostredí rekreačnej 
oblasti Sĺňava. Do centra mesta je krátka vychádzka peši po nábreží Váhu.  
 
Stredisko Maják,  Juh 546 , Slnečné jazerá , 931 01 Senec, Tel.: +421 2 4591 5192, 
Fax: +421 2 4591 5192, mobil: +421 918 65, email: senec.majak01@gmail.com    
Ubytovanie v dvojposteľových a štvorposteľových izbách s vlastným sociálnym  
zariadením, chladničkou, rádiom a balkónom, fitnes centrum, tenisový kurt, 
súkromné mólo, požičovňa ležadiel, člnov  a bicyklov. Stravovanie formou plnej  
penzie vo vlastnej jedálni.  
 
Stredisko Štrbské Pleso,  Športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso 
email: strbske.recepcia@cuz.sk,  strbske.prevadzka@mail.telekom.sk 
Rekreačné poukaz  sú uverejnené v ponuke voľných poukazov spolu s ostatnými  
rekreačnými zariadeniami, ktoré poskytujú pobyty so stravou na rekreačné poukazy.  
Informácie o zariadení : p. Madejová, Tel.: 052/44 92 333, 0905 842 975.  

 
Chata TRLENSKÁ, Trlenská dolina pri Vlkolínci, č. 1584, okr. Ružomberok 
recepcia Smrekovec, tel: 048/4199 860-2, email: recepcia@smrekovec.sk 
Priestory sú vhodné pre 2 až 3 rodiny s deťmi, alebo pre skupinu kolegov / 4 izby/.  
Minimálny počet osôb na pobyt: 4, minimálny počet nocí : 3 .  
Ceny zima dospelý  9€, dieťa 7€, v lete dospelý 7€, dieťa 5€.  
Odovzdanie chaty v deň príchodu zabezpečí správca p. Mravec, 0915/324 070 
 

Rekreačný dom ČREMOŠNÉ, Čremošné č. 23, okr. Turčianske Teplice  
rekreačný dom priamo v obci neďaleko Turčianskych Teplíc, nová kuchyňa a 
sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť s krbom, záhradný altánok s ohniskom,  
kotlina na guláš, stolný tenis. Počet lôžok 21 /8 izieb/.  
Minimálny počet osôb na pobyt : 6, minimálny počet nocí : 3 . 
email: valentova.signal@gmail.com, Tel.:0915 577 366 
 
 
Rekreačný dom MAKOV, Makov č. 25, okr. Čadca 
Počet lôžok 12 /4 izby/.  Minimálny počet nocí : 2 . Cena za objekt : 60,00 €/noc.  
Prebratie chaty v deň príchodu a odchodu podľa dohody s p. Valentovou.  
Inf. a rezerv. pobytov : p. Valentová,  valentova.signal@gmail.com, 0915 577 366 
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Chata SKLENÉ TEPLICE, Sklené Teplice č. 59, okr. Žiar nad Hronom 
Informácie a rezervácie pobytov email: valentova.signal@gmail.com, 0915 577 366 
Chata sa nachádza priamo v obci Sklené Teplice s dobrým prístupom a parkovaním 
Záhradný altánok na posedenie, potok pri pozemku. Kuchyňa a spoloč. miestnosť.  
Počet lôžok 12 /4 izby/.  Minimálny počet nocí : 2 .  Cena za objekt : 60,00 €/noc 

Prebratie chaty v deň príchodu zabezpečí správca p. Farbák, Tel.:0905307965. 

Rekreačné zariadenie Krupina Tepličky 

Zariadenie  do 40 osôb, športové podujatia, cvičenie služobných psov a pod. 
Okrem hlavnej budovy sa v areáli zariadenia nachádzajú chatky, ktoré sa využívajú  
na detské letné tábory. Počet lôžok v hlavnej budove : 26+12 prísteliek   
Cena : 8,00 €/osoba/noc, plná penzia 9,30 €/osoba/deň. 
Vedúca: Mária Kuzmová, Tel.: 0907-988 082, emil: maria.kuzmova@minv.sk 
 
Centrum účelových zariadení MV SR, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, Tel.:+421337621127, +421337622393,  
fax +421337621127, email : signalpiestany@gmail.com, www.cuz.sk. 
Oddelenie rekreačnej starostlivosti Organizačného odboru Sekcie personálnych a sociálnych činností a 

osobného úradu MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Sídlo kancelárie: Šancová 1, Bratislava, Tel.:  +421 2 

5751 6631, 38, 42, 43  (interná linka: 80 962 631, 38, 42, 43,) Fax: +421 2 5751 6643, email: rekreacie@minv.sk. 
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