
            

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA REKREÁCIU 
v zmysle § 152a)  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 91/2010 Z. z. o 

podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

    

   Meno a osobné číslo zamestnanca:  __________________________________________________ 

   

   Stredisko:                                           ___________________________________________________ 

   Dátum vzniku                                                                      
   prac. pomeru:  _______________________________ Týždenný úväzok: ____________________ 

 

Ďalší účastníci rekreácie:  

 

1.__________________________________________              _______________________________ 
   ( Meno a priezvisko)                                                                                        ( manžel, dieťa, osoba žijúcu so zamestnancom                                                                                                                                                                                     

v                                                                                                                                v spoločnej domácnosti )* 

 
2.__________________________________________                ______________________________ 

      ( Meno a priezvisko)                                                                                       ( manžel, dieťa, osoba žijúcu so zamestnancom                                                                                                                                                                                     

v                                                                                                                                v spoločnej domácnosti )* 

 
3.__________________________________________                _______________________________ 

   ( Meno a priezvisko)                                                                                            ( manžel, dieťa, osoba žijúcu so zamestnancom                                                                                                                                                                                     

v                                                                                                                                v spoločnej domácnosti )* 

 
4.__________________________________________                ______________________________ 

      ( Meno a priezvisko)                                                                                        ( manžel, dieťa, osoba žijúcu so zamestnancom                                                                                                                                                                                     

v                                                                                                                                v spoločnej domácnosti )* 

  

5.__________________________________________                ______________________________ 
      ( Meno a priezvisko)                                                                                        ( manžel, dieťa, osoba žijúcu so zamestnancom                                                                                                                                                                                     

v                                                                                                                                v spoločnej domácnosti )* 

* doplniť vzťah k účastníkovi rekreácie  

 

Začiatok rekreácie:    ___________________________________________________ 

 

Ukončenie rekreácie: _________________________________________________ 

 

Počet prenocovaní:   __________________________________________________ 

 

Miesto rekreácie:      ____________________________________________________ 



            
 

Rekreácia zahŕňa:  

        služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenska 

       pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné        
služby  súvisiace s rekreáciou na území Slovenska 

       ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenska, ktorého súčasťou môžu byť 
stravovacie služby, 

       organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území 
Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch 
ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. 

*vyznačiť čo rekreácia zahŕňa 

 
 
Cena rekreácie celkom:                  ____________________________________________________ 
 
 

 

Dátum predloženia žiadosti:            ___________________________________________________ 

 

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

 

 

 ____________________________ 

                                                                                                                 Podpis zamestnanca 

 

 

K žiadosti prikladám tieto prílohy *: 

 Doklad o zaplatení rekreácie vystavený na meno zamestnanca 

 Rodný list dieťaťa   Rozhodnutie súdu (v prípade zverenia dieťaťa do  starostlivosti, resp. osvojenia)   

 Čestné prehlásenie o spoločnej domácnosti inej osoby 

 Sobášny list 

*vyznačiť  

 

Vyplní mzdová účtovníčka: 

 
Priznaný príspevok na rekreáciu vo výške:      ________________________________________________ 

                                                         (55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275,00 €  za kalendárny rok)  

 

Vyplatené vo výplate za mesiac:                   _________________________________________________ 

 

Meno a podpis mzdovej účtovníčky:           __________________________________________________ 

 


