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1. Úvodné ustanovenia 

Interná smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu je vydaná v súlade s novelou zákona č. 

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a 

dopĺňajú iné zákony –zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“) v platnom znení, 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z. z.  

o daniach z príjmovv znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v platnom znení. 

 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

2.1 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu. Na poskytnutie príspevku musia 

byť splnené všetky podmienky, stanovené v § 152a ZP, a to: 
a) zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, 

b) pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, 

c) zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada. 

2.2 Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

2.3 Zamestnanci, ktorí u zamestnávateľa vykonávajú zárobkovú činnosť na základe jednej z dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej 

činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov), sa do celkového počtu zamestnancov na tento 

účel nezapočítavajú. 

2.4 Výška príspevku na rekreáciu sa zamestnancovi poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, 
najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší 

eurocent nahor.  

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

2.6 Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť 

v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. 

 

 

 

3. Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu 

3.1. Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Splnenie 

tejto podmienky sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. 

3.2. U zamestnanca, ktorý má pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma 

príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa odseku 2.4 zníži v pomere zodpovedajúcom 
kratšiemu pracovnému času. Rozhodujúcim na určenie rozsahu sumy príspevku na rekreáciu je 

dohodnutý pracovný čas zamestnanca ku dňu začatia rekreácie. 

Príklad: Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer s kratším pracovným časom – 

na polovičný úväzok 18,75 hodín týždenne, sa príspevok poskytne najviac vo výške 137,50 

eur (275 eur x 0,5). 
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3.3. Oprávnené výdavky podľa odseku 2.4 sú preukázané výdavky zamestnanca na: 
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území 

Slovenskej republiky, 
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby 

alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky, 

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou 
môžu byť stravovacie služby, 

d) 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 osemročného gymnázia. 

 

3.4. Pod službami cestovného ruchu spojenými s ubytovaním (bod 3.3, písm. a) sa rozumie pobyt 

zakúpený prostredníctvom cestovnej kancelárie. 
 

3.5. Prenocovaním sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom 

ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci 
miestnu daň za ubytovanie (§ 2, písm. d) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu). 

 

3.6 Oprávnenými výdavkami v zmysle odseku 3.6, písm. b) a c) sú výdavky na stravovanie a/alebo 
ďalšie služby (welness, masáž), ktoré sú súčasťou pobytu v ubytovacom zariadení a poskytujú sa 

ako tzv. balík služieb (napr. ubytovanie s polpenziou, v cene ubytovania sú raňajky, v cene 

ubytovania je polpenzia a masáž podľa vlastného výberu, ...). 

 
3.7 Organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin sú napr. aj 

denné prázdninové tábory. 

 
3.8 Oprávnenými výdavkami zamestnanca podľa odseku 2.4 sú aj preukázané výdavky na manžela, 

manželku, dieťa a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so 

zamestnancom spoločne zúčastňujú na rekreácii a zamestnanec priamo znáša tieto oprávnené 

výdavky na rekreáciu rodinného príslušníka. 

3.9 Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania príspevku podľa odseku 3.5 písm. b) a odseku 3.6 

považuje: 

a) vlastné dieťa zamestnanca, 
b) dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

c) dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pre rozhodnutím súdu o osvojení, 

d) iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. 

 

 

 

4. Poskytovanie príspevku na rekreáciu 

 
4.1. Zamestnanec o poskytnutie príspevku na rekreáciu písomne požiada zamestnávateľa. Vo svojej 

žiadosti uvedie termín rekreácie, údaje, ktoré sú potrebné pre posúdenie opodstatnenosti 
poskytnutia príspevku na rekreáciu (počet dní, resp. nocí, služby, ktoré sa poskytujú v rámci 

ubytovania, osoby, ktoré sa rekreácie zúčastnia so zamestnancom). Žiadosť je uvedená v Prílohe 

č. 1. 
 

4.2. Príspevok na rekreáciu sa poskytuje zamestnancom Spojenej školy internátnej formou 

poskytnutia finančných prostriedkov na základe účtovných dokladov, ktoré zamestnanec predloží 

zamestnávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto smernice. 
 

4.3. Účtovnými dokladmi pre účely poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumejú originály 

faktúry za oprávnené výdavky podľa odsekov 3.4)  a 3.8) a doklad o ich uhradení. 
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4.4. Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu (odsek 3.4 

a 3.8) najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. 
 

4.5. Súčasťou účtovných dokladov musí byť označenie zamestnanca – napr. voucher vystavený na 

jeho meno, doklad o zaplatení ubytovania alebo hotelových služieb s uvedeným menom 
zamestnanca. Doklad s dopísaným menom zamestnanca (napr. perom) nebude akceptovaný. 

 

4.6. Zamestnávateľ má právo uschovať predložené účtovné doklady pre svoje účtovné a daňové 

potreby podľa osobitných právnych predpisov (zákon o účtovníctve). 
 

4.7. Ak zamestnanec uplatňuje nárok aj na rodinného príslušníka, musí byť z účtovných dokladov 

jasné, že sa rekreácie tento príslušník zúčastnil spoločne so zamestnancom. To neplatí, ak sa 
jedná o viacdňové aktivity a zotavovacie podujatie pre dieťa zamestnanca počas letných prázdnin 

v zmysle odseku 3.5 písm. d). 

 
4.8. Ak sú zamestnaní obaja manželia, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, nárok na príspevok 

od zamestnávateľa na konkrétnu rekreáciu si uplatňuje iba jeden z manželov, resp. jedna z osôb 

žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 
4.9. Pri uplatňovaní oprávnených výdavkov na inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej 

domácnosti, ktorá sa zúčastnila rekreácie, predloží zamestnanec čestné vyhlásenie o tom, že táto 

osoba s ním žije v spoločnej domácnosti. (Príloha č. 2) 
 

4.10. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných 

dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu platu, ak sa 

zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. 

 
4.11. Vzhľadom na plánovanie použitia finančných prostriedkov je zamestnanec povinný 

u hospodárky Spojenej školy internátnej najmenej jeden mesiac vopred oznámiť svoj záujem 

požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, pričom uvedie aj predbežný termín rekreácie. 

 

4.12. Zamestnanec môže o poskytnutie príspevku požiadať opakovane, avšak maximálne do výšky 
275 € za kalendárny rok. Výška príspevku sa následne posudzuje vždy ku dňu začatia rekreácie. 

 

Príklad:  
Zamestnanec zaplatí za rekreáciu 500 €  a viac, zamestnávateľ mu zaplatí max. sumu 275 €. 

Zamestnanec, ktorý za rekreáciu zaplatí len 300 €, bude mať nárok na 55% z tejto sumy, t. j. 165 

€. Tento zamestnanec si môže opäť požiadať o príspevok na rekreáciu, príspevok mu však 
zamestnávateľ poskytne opäť vo výške 55% ceny  a len maximálne do výšky 110 € (rozdiel medzi 

sumou 275€ a sumou 165€, ktorá už bola zamestnancovi vyplatená). 

 

4.13. Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v kalendárnom jednom roku 
a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu 

za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.  

 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 S touto smernicou sú oboznámení všetci zamestnanci školy. 
 

5.2 Smernica je prístupná všetkým zamestnancom Spojenej školy internátnej. 
 

5.3 Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov. 
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5.4 Interná smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu nadobúda účinnosť dňom           

01. 01. 2019 a platí až do odvolania, prípadne do zmeny príslušnej legislatívy. 

 

 

 

V Lučenci, dňa 28. 12. 2018                                                                    

 

 PhDr. Lenka Hricová 

           riaditeľka školy



 Príloha č. 1 

Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 
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Žiadosť o príspevok na rekreáciu zamestnanca 
 

Zamestnanec (meno a priezvisko): ............................................................................................. 

narodený: ..................................... bytom: .................................................................................. 

žiadam o príspevok na rekreáciu zamestnanca vo výške 55% odôvodnených nákladov 

v súlade s § 152 odsek 1) zákona č. 311/2003 Z. z. (Zákonník práce). 

Miesto a termín rekreácie: ........................................................................................................ 

Preukazujem výdavky na (zakrúžkujte písmeno): 

e) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území 

Slovenskej republiky (pobyt zakúpený prostredníctvom cestovnej kancelárie), 

f) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby 

alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky, 

g) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého 

súčasťou mohli byť stravovacie služby, 

h) 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 osemročného gymnázia. 

 

Rekreácie sa spolu so mnou zúčastnili:  

*manžel/ka, *druh/družka, *dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo prvý až štvrtý 

ročník 8-ročného gymnázia (uveďte počet detí ..........), *iná osoba žijúca so mnou v spoločnej 

domácnosti (vypíšte – napr. matka .....) .......................................................................................  

 

Súhrn preukázateľne oprávnených výdavkov .........................................................................€. 

 

K svojej žiadosti prikladám účtovné doklady (faktúra s menom zamestnanca 

s dokladom o zaplatení, pokladničný doklad s menom zamestnanca) (– vypísať): ............. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

*Prikladám / *neprikladám čestné vyhlásenie týkajúce sa inej osoby alebo druha/družky 

v spoločnej domácnosti. 

 

 

V ....................................., dňa ............................          

 

Podpis zamestnanca: ............................................. 
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Čestné vyhlásenie 
 

 

 

Podpísaný ..................................................................... (meno a priezvisko zamestnanca) 

vyhlasujem, že (meno a priezvisko): ........................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

žije/žijú so mnou v spoločnej domácnosti. 

 

 

V ....................................., dňa ............................          

 

                ................................................... 

                                                                                                             Podpis zamestnanca 
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Dodatok č. 1 k Internej smernici o poskytovaní príspevku na rekreáciu  

 

Mení sa Článok 4, odsek 4.1. 

 

4. Poskytovanie príspevku na rekreáciu 

 
4.1. Zamestnanec o poskytnutie príspevku na rekreáciu písomne požiada zamestnávateľa. Vo svojej 

žiadosti uvedie termín rekreácie, údaje, ktoré sú potrebné pre posúdenie opodstatnenosti 

poskytnutia príspevku na rekreáciu (počet dní, resp. nocí, služby, ktoré sa poskytujú v rámci 
ubytovania, osoby, ktoré sa rekreácie zúčastnia so zamestnancom). Formulár žiadosti si 

zamestnanec vyžiada u účtovníčky školy. 

 

Zrušuje sa príloha č. 1 – tlačivo Žiadosť o príspevok na rekreáciu zamestnanca.  

 

 

 

 

V Lučenci, dňa 01. 12. 2019                                                                    

 

 PhDr. Lenka Hricová 

             riaditeľka školy 


