
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 
 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA REKREÁCIU V ZMYSLE § 152a 

ZÁKONA  č. 311/2001 Z. z.  ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov 

 

Vyplní zamestnanec 

Priezvisko, meno,  titl.: 

 

__________________________________________________ 

 

 

Osobné číslo:    __________________________ 

 

Pracovný pomer trvá nepretržite  viac ako 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie: áno 

Dátum rekreácie, počet prenocovaní
1)

 

Od  _____________ do  ________________       počet prenocovaní: _________________ 

 

Oprávnené výdavky
2)

 podľa predloženého účtovného dokladu
3)

 za:  

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 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. * 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

Ak si  zamestnanec uplatňuje oprávnené výdavky za manžela/ manželku, dieťa, inú osobu  

žijúcu  v spoločnej domácnosti zamestnanca uvedie meno, priezvisko a označenie, o akú 

osobu ide: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Suma zaplatená za rekreáciu podľa priloženého dokladu 
 
:  ______________ EUR   

 

Počet príloh: ________________   

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje vyplnené v žiadosti sú pravdivé. 

 

 

Dátum:  _______________                      Podpis zamestnanca: _________________________ 



Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 
 

 

Vyplní zamestnanec oddelenia miezd 

 

Dátum predloženia žiadosti:  ____________________     

Dátum vzniku  pracovného pomeru: _________________ 

Pracovný úväzok:  _________  hod/týždeň 

 

Suma príspevkov na rekreáciu už poskytnutých v kalendárnom roku: 

vyplatené vo výplate za mesiac suma

 

Výška príspevku na rekreáciu je v sume  55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 

275,- eur za kalendárny rok.  

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje  v sume ___________________ EUR, 

slovom:_____________________________________________________________________ 

vo výplatnom termíne za  mesiac ______________________________________ 

Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ____________________________________ 

 

Dátum: _______________                                    Podpis: __________________________ 

 

 

Vykonanie základnej finančnej kontroly  

 

Finančná  operácia   je   v  súlade  s   § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov.  Na základe uvedeného súhlasím s touto finančnou operáciou. 

 

áno - nie*                                                                                   áno - nie*           

je - nie je* možné finančnú operáciu vykonať                    je - nie je* možné finančnú 

operáciu vykonať 

 

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

Dátum, meno a podpis zodpovedného                           Dátum, meno a podpis riaditeľky školy 

zamestnanca oddelenia miezd 

 

 

 

 
*
nehodiace prečiarknite 


