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V á s  p o z ý v a  n a  o d b o r n ý  s e m i n á r  

PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA POSKYTOVANÉ ZAMESTNANCOM 
NA REKREÁCIU A REGENERÁCIU V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH 

PREDPISOV OD 1.1.2019 
 

Termín:    15. január 2018 o 8:30 hod. 
 

Miesto konania:  V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
 

Lektor:   Ing. Miluška Horváthová, skúsená odborníčka z praxe 
 

Cieľová skupina: Manažéri, vlastníci, konatelia veľkých, stredných aj malých firiem, živnostníci, 
personalisti, zástupcovia zamestnancov spracovávajúci programy starostlivosti o zamestnancov, 
mzdové a finančné účtovníčky.  
 

Program:  
 

I. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019 
❖ Zákonník práce po zmene  zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p.  
 

Vyššie uvedenou novelou sa dopĺňa  siedma časť Zákonník práce „Sociálna politika 
zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§ 152a- Rekreácia zamestnancov“, ktorý upravuje 
najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od 
1.1.2019. Odpovede na nižšie uvedené otázky  sa dozviete  na seminári. 
 

• Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov  vzťahuje ? 

• Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu ? 

• Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca ? 

• Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ? 

• Aké sú finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie 
(rekreačný poukaz, cykloturistika...) ?  

• V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť ? 

• Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný 
prostriedok). Čo možno rekreačným poukazom uhradiť ?  

• Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie 
podujatie ? Príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin.  

• Aké sú možnosti  financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ? 

• Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov. 

• Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú? 

• Aké náležitostí musia  mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky  preukazujú ? 

• Aká je lehota  na preukázanie  výdavkov na rekreáciu ? 

• Kedy je splatný preukázaný výdavok na rekreáciu ? 

• Je suma poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 
daňovým výdavkom zamestnávateľa ? 

• Môže si samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ ) tiež uplatniť takýto príspevok na 
rekreáciu ?  

• Bol by príspevok na rekreáciu SZČO (podnikateľa) uznaný za daňový výdavok podnikateľa ?    
 

❖ Príspevky  na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania 

• Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov.       

• Príspevky na rekreáciu   zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky. 

• Príspevky na rekreáciu  poskytované nad rozsah Zákonníka práce. 

• Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje  Zákonníka 
práce. 
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❖ Zdaňovanie  príspevkov na rekreáciu  

• Príspevky na rekreáciu poskytované povinne v zmysle ZP. 

• Príspevky na rekreáciu poskytované zo SF nad rozsah ZP. 

• Príspevky  na rekreáciu poskytované zamestnávateľom dobrovoľne. 

• Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované  zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d). 
 

❖ Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP) 

• Príspevky na rekreáciu poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce. 

• Príspevky  na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov poskytované zo SF 
podľa § 7 ods.1  nad rozsah ZP. 

 

II. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných 
registrovaným sociálnym podnikom (novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. 
od 1.1.2019) 

• Čo sú to servisné poukážky ( druh cenín)? 

• Kto ich vydáva, v akej nominálnej hodnote, kto  komu ich môže predávať? 

• Kto a čo môže servisnými poukážkami uhrádzať? 
 
 

Účastnícky poplatok: 60 € s DPH (50 € bez DPH) 
*stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.  
 

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL. 
 

 Záväznú prihlášku zašlite do 11.1.2019 e-mailom, poštou alebo osobne na horeuvedenú 
adresu. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:  
 
 

Č. ú.: 2628800766/1100, KS 0308, VS 15011911, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012, 
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766 

 
 V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte 
na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne 
prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, 
tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 
 

                                                                                                PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 
       riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 
 

P R I H L Á Š K A  
na odborný seminár  „Príspevky zamestnávateľa na rekreáciu a regeneráciu“ – 15.1.2019 

 
 
 

            Meno a priezvisko                            Názov a adresa zamestnávateľa              tel. číslo: ................................................ 

1............................................................. ............................................................... e- mail: .................................................. 

2............................................................. ............................................................... IČO: ....................................................... 

3............................................................. ............................................................... IČ DPH: ................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................ DIČ: ....................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla 
účtu na prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .......................................................................................................                                       

B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom  .                                                                                                    
                                                                                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                                                pečiatka a podpis            
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