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Článok I 
Pôsobnosť interného predpisu 

 
1. Týmto interným predpisom sa bližšie upravujú nároky zamestnancov v pracovnom 

pomere k zamestnávateľovi a povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní príspevku na 
rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. 

 

Článok II 
Poskytovanie príspevku na rekreáciu 

 
1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi 

po splnení podmienok uvedených v tomto internom predpise, príspevok na rekreáciu v 
sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. 
 

2.  U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa 
najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa odseku 1 zníži v 
pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. 

Podľa § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov – povinne (obligatórne) 
a ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov – dobrovoľne (fakultatívne) poskytuje príspevok na rekreáciu v 
sume 55 % oprávnených výdavkov (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor), najviac však v sume 275 € za 
kalendárny rok. Novela ZP s účinnosťou od 1. januára 2019 doplnila aj zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. 
z.) o zaradenie príspevku na rekreáciu zamestnancov do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane v rámci 
príjmov zo závislej činnosti. Z pohľadu zamestnanca tak sú príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi 
poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov. To znamená, že suma, ktorú poskytne 
zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať (dostane ju ako 
„čistý príjem”) a zamestnanec a ani zamestnávateľ z nej nebudú platiť žiadne zdravotné a sociálne poistenie. 
Pre zamestnávateľa budú príspevky na rekreáciu poskytnuté v rozsahu a za podmienok 
ustanovených ZP daňovým výdavkom, ktorý bude znižovať jeho základ dane z príjmov. Príspevky na rekreáciu 
poskytnuté vo výške viac ako 55 % oprávnených výdavkov a v sume viac ako 275 € ročne už daňovým výdavkov 
zamestnávateľa preto nebudú. 

3. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnancovi po predložení 
účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na 
výplatu mzdy. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. 
 

4. Zamestnanec musí o príspevok požiadať najneskôr do 30 dní po skončení rekreácie, ale 
môže tak urobiť aj pred jej začatím.  

 

Článok III 
Oprávnené výdavky 

 
1. Oprávnenými výdavkami podľa čl. II ods. 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na: 

a. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území 
Slovenskej republiky. Pod prenocovaním sa myslí v súlade s §2 písm. d) zákona č.91/2010 
Z.z. o podpore cestovného ruchu prenocovanie fyzickej osoby v zariadení 
prevádzkovanom subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré 
odviedol obci miestnu daň za ubytovanie 



b. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby, 
ktoré môžu, ale nemusia byť súčasťou, alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území 
Slovenskej republiky. Preukázané výdavky musia byť uvedené na účtovnom doklade a sú 
to napr.: 

- ubytovanie 
- platby za parkovanie, garážovanie vozidla 
- stravovacie služby, konzumácia v reštaurácii ubytovacieho zariadenia, bare 
- platby za welness, prenájom biliardu, bowlingu, bicyklov a pod. 
- výlety a služby cestovného sprievodcu, horského vodcu a pod. organizované 

ubytovacím zariadením 
- vstupenky do hradov, zámkov, múzeí, jaskyne, na kúpaliská a pod. 

sprostredkované ubytovacím zariadením, ak sú uvedené na účtovnom doklade 
vystavenom ubytovacím zariadením 

- skipasy sprostredkované ubytovacím zariadením, ak sú uvedené na účtovnom 
doklade vystavenom ubytovacím zariadením 

c. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na 
území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo 
niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za 
dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred 
rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej 
domácnosti. 
 

k písm. c): Najčastejšie ide o pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov); za dieťa 
zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa 
žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. 
 
2. Do oprávnených výdavkov sa započítavajú aj výdavky na rekreáciu osôb, ktoré sa jej 
zúčastňujú spolu so zamestnancom. Osoby podľa predchádzajúcej vety sú: 

a) manžel/manželka zamestnanca, 

b) dieťa zamestnanca; vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred 
rozhodnutím súdu o osvojení a 

c) iné osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Existencia spoločnej 
domácnosti sa nepreukazuje, zamestnanec ju prehlási čestným vyhlásením.  

Článok IV 
Podmienky vzniku nároku na príspevok na rekreáciu 

 
1. Nárok na príspevok na rekreáciu vzniká zamestnancovi na základe jeho písomnej 

žiadosti, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá ku dňu začatia rekreácie 
nepretržite najmenej 24 mesiacov. 
 

2. Zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere. 
 

3. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného 
zamestnávateľa. 



4. Zamestnanec preukáže najneskôr do 30 dní po ukončení rekreácie účtovné doklady, na 
ktorých musí byť uvedené jeho meno a ktorými preukáže, že za rekreáciu skutočne 
zaplatil a na rekreácii sa osobne zúčastnil. 
 

5. Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, 
ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.  
 
Účtovný doklad, ktorého súčasťou je označenie (meno) zamestnanca je napr. faktúra 
vystavená na meno zamestnanca v rekreačnom zariadení, resp. cestovnej agentúre. 

 originál faktúry za pobyt a služby s tým súvisiace, ktorá: 
o musí byť vystavená na meno zamestnanca, 
o musí byť vystavená len ubytovacím zariadením v Slovenskej republike 

platiacim miestnu daň za ubytovanie, 
o musí byť vystavená najmenej na dve prenocovania, 
o musí obsahovať termín pobytu, 
o musí obsahovať cenu pobytu, 
o musí obsahovať cenu miestnej dane za ubytovanie a 
o musí obsahovať všetky ostatné náklady na služby spojené s rekreáciou, napr. 

strava, wellness, 
 originál dokladu o úhrade rekreácie, napr. pokladničný blok, potvrdenie o zaplatení 

platby cez internetbanking. 

 
Naopak nevyhovujúcim dokladom je doklad z registračnej pokladnice.  
Predfaktúra, resp. zálohová faktúra nie je účtovný doklad a nie je možné ju 
akceptovať. 
Voucher resp. kupón z potvrdením o zaplatení a o rezervácii ubytovania, vystavený 
cez rôzne rezervačné portály (zľavomat,...) nie je účtovný doklad, nie je preto možné 
ho akceptovať- zamestnanec musí v ubytovacom zariadení požiadať o vystavenie 
faktúry. 
 

6. Posledný termín na požiadanie rekreačného príspevku a posledný termín predloženia 
dokladov k jeho uplatneniu je 30.11. príslušného kalendárneho roka.  
 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

Táto smernica je súčasťou vnútorného systému rozpočtovej organizácie a podlieha 
aktualizácii podľa jej potrieb. Zamestnanci, ktorých sa táto smernica týka sú povinní sa 
oboznámiť s jej obsahom a dodržiavať ustanovenia tejto smernice.  

 

 

 

 



Príloha č.1 VZOR 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu 

Zamestnávateľ: Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01  Vranov n.T., IČO: 
37946773  

Podľa § 152a Zákonníka práce žiadam o poskytnutie príspevku na rekreáciu. 

Príspevok na rekreáciu za rok .............. 

Meno a priezvisko zamestnanca   

Zamestnaný od   

Rekreácia sa uskutočnila v dňoch od: do: 

Miesto rekreácie   

Súhrn preukázateľne oprávnených výdavkov v €   

K žiadosti predkladám originál účtovných dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky 
v súvislosti s rekreáciou (uveďte druh dokladu) ............................................................... 

Ďalšie osoby, ktoré sa na rekreácii zúčastnili spolu so zamestnancom 

Meno a priezvisko     rodinný vzťah 

1. .........................................    .............................................. 
2. ........................................    .............................................. 
3. ........................................    .............................................. 
4. ........................................    .............................................. 

Zamestnanec čestne vyhlasuje, že hore uvedená osoba/uvedené osoby, ktoré sa rekreácie 
s ním zúčastnili, žije/žijú s ním v spoločnej domácnosti. 

Zamestnanec súhlasí, že zamestnávateľ mu poskytne príspevok na rekreáciu po predložení 
účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne po doručení žiadosti a súvisiacich 
podkladov alebo v inom termíne dohodnutom so zamestnávateľom. 

Zamestnanec zároveň čestne vyhlasuje, že počas kalendárneho roka ................si uplatňuje 
nárok na príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. 

Čestne prehlasujem, že uvedené údaje a predložené doklady sú pravdivé 

V ................................... dňa ..........................  ................................................ 

                                                                                                     podpis zamestnanca 

            

Po posúdení finančnej operácie so skutočnosťami podľa §6 ods.4Zákona č.357/2015 Z.z. 

Zodpovedný zamestnanec:    Finančnú operáciu: Je/nie je možné vykonať 
            Je/nie je možné pokračovať 
       Ing. Dudášová Zuzana 
       Dátum:    Podpis: 
Štatutárny orgán alebo vedúc zamestnanec určený  Finančnú operáciu: Je/nie je možné vykonať 
Štatutárnym orgánom          Je/nie je možné pokračovať 
       Ing. Ľubomír Tóth 
       Dátum:    Podpis: 



 
     

         
 


