Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý žiada o poskytnutie príspevku:
.....................................................................................................................................................

Názov spoločnosti, u ktorej si žiadam o poskytnutie príspevku na rekreáciu:
.....................................................................................................................................................

Rekreácia (letný tábor) trvala od : ............................................... do: ..............................................
Oprávnené výdavky si podľa § 152a ods. 4 uplatňujem na:
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.
Dieťa /deti (meno a priezvisko):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Prehlasujem, že som si nepožiadal o poskytnutie príspevku u iného zamestnávateľa a zároveň, že oprávnenosť
výdavkov na rekreáciu zdokladujem najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných
dokladov, ktorých súčasťou je:
- informácia o tom, že služby boli zaplatené (napr. v hotovosti, prevodom, poukazom, ...)
- faktúrou.

..............................................................
Podpis
Podľa ods. 1 § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite
najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má
dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému
času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie
podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za
predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Podľa ods. 6 § 152 Zákonníka práce ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky
podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne
so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom
kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.
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