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Štátna účelová dotácia pre dôchodcov SR s PLNOU PENZIOU! 

Ponuka pre našich kolegov - dôchodcov! 

Prinášame Vám novinky najväčšej hotelovej siete SOREA, spol. s r. o., ktorá opäť otvorila svoje hotely 
a pripravila Vám zľavnené pobyty pre dôchodcov SR s dotáciou 50 € od štátu na 1 osobu. Čerpanie 
dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 
544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. 

 

Na dotáciu má nárok

 poberateľ starobného dôchodku, 
predčasného starobného dôchodku alebo 
výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva 
činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo 
závislej činnosti alebo na príjem z podnikania 
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

 má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku 
na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu 
rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. 
b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. 

 na pobyt so štátnou dotáciou má dôchodca 
nárok len raz za rok
Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť 
podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako 
súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe. 

Účastník rekreácie, ktorý už využil prostriedky štátnej účelovej dotácie, si môže v príslušnom roku 
zakúpiť v spoločnosti SOREA iný cenovo zvýhodnený pobyt pre seniorov od 60 rokov. 

Čo hotely v cene ponúkajú? 

 7 dní / 6 nocí - ubytovanie s PLNOU PENZIOU ( raňajky - obed - večera) a DPH v cene pobytu 

 6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 

 PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, trojchodový 
obed, trojchodová večera, resp. bufetová večera) 

Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami (po dohode s 
hotelom možnosť posunu termínu). Záujemca o pobyt so štátnou účelovou dotáciou môže vykonať 
rezerváciu priamo v príslušnom hoteli SOREA a v Hoteli Zámok Topoľčianky. 

Kliknite sem pre bližšie informácie, zoznam hotelov a možné termíny nástupu 
na pobyt so štátnou účelovou dotáciou. 
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