
 

 

        ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

 

a 
 

MULTISPORT 

 

 

opätovne po skončení pandémie od 1. júla 2020 ponúkajú jedinečnú možnosť 

pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport za garantovane najlepšiu 

cenu v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nasledovne: 

 

 
od 1.7.2020  

27,- EUR/karta/mesiac 
najlepšia cena  
v rezorte Ministerstva vnútra SR 

 
                                         
 
 

Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície 

v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty Multisport, ktorí si kartu objednajú do 

16.06.2020 na e-mail zuzana.zedková@minv.sk, prípadne na tel. 09610-51952, 

09610-51950, budú mať kartu aktivovanú dňom 01.07.2020. Doterajším užívateľom 

bude karta aktivovaná dňom 01.07.2020, ak poplatok na mesiac júl  2020 bude 

pripísaný na účet najneskôr dňa 29.06.2020.  

 

K vašej zamestnaneckej karte si môžete objednať aj jednu sprievodnú kartu pre 

dospelú osobu a až 3 detské do 15 rokov dieťaťa. 

 Dospelá osoba:  29 eur/karta/mesiac 

 Deti do 15 rokov:  15 eur/karta/mesiac 
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Každý deň môžete kartu využiť na jeden voľný vstup v sieti viac ako 2 300 

športových a relaxačných zariadení po celom Slovensku a v Českej republike! 

Na výber mate viac než 260 druhov aktivít. Zájdite napríklad do fitness, sauny, 

bazénu, na skupinové lekcie, jogu, squash, tenis, badminton, lezeckú stenu, 

bowling alebo navštívte letné kúpalisko. 

 

3 RÝCHLE KROKY, ako kartu používať: 
 

 Nájdite športové alebo relaxačné zariadenie, ktoré vás zaujíma, na www.multi-

sport.sk. 

 

 Predložte kartu MultiSport vo vybranom objekte spolu s dokladom totožnosti. 

 

 Užite si pohyb a pohodu, ktorú vám MultiSportka ponúka! 

 

PÁR PRAKTICKÝCH INFORMÁCIÍ: 
 
 Cena za kartu sa hradí na účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 do 15. dňa 

v mesiaci výhradne prevodom z osobného účtu člena. Pri prevode sa do 
variabilného symbolu uvedie číslo základnej organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike a do poznámky meno a priezvisko užívateľa karty.  
 

 Karta je neprenosná – pri návšteve zariadení je nutné sa preukázať preukazom 
totožnosti s fotografiou. 

 

 Z odberu karty sa môžete kedykoľvek odhlásiť, či sa k nemu prihlásiť, a to 
vždy do 15. dňa v mesiaci s tým, že zmena prebehne nasledujúci mesiac. O kartu 
môžete ale znovu požiadať až za 6 mesiacov (výnimkou sú zdravotné dôvody). 

 

 Karta sa finančne oplatí. Porovnajme to jednoduchým výpočtom. Človek, ktorý 
chodí 2x týždenne cvičiť, zaplatí za vstup cca 12 eur – mesačne teda 48 eur, to už 
sa vyplatí, že? A to nepočítame ďalšie aktivity ako sauny, kúpaliská, tenis či 
wellness. 

 

     
Kompletný zoznam aktivít nájdete na www.multi-sport.sk 
Na vydanie karty je potrebné poskytnutie Vášho mena a priezviska spoločnosti Benefit 
Systems Slovakia s.r.o.  
Viac informácií nájdete na ww.multi-sport.sk 
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