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Príspevky na rekreáciu zamestnancov podľa §152a Zákonníka práce od 1.1.2019 

 
 

1) Kto poskytuje príspevok  
 

Príspevok na rekreáciu má povinnosť poskytnúť zamestnávateľ  ak: 

a)  zamestnáva viac ako 49 zamestnancov 

b)  pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá ku  dňu nástupu rekreácie 

nepretržite najmenej 24 mesiacov  

c)  zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada 

 
Príspevok na rekreáciu môže poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 49 

zamestnancov  ak: 

a)  pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá ku  dňu nástupu rekreácie 

nepretržite najmenej 24 mesiacov  

b)  zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada 

 

 
Pre určenie počtu zamestnancov  na plnenie limitu 49 zamestnancov je rozhodujúci priemerný 
evidenčný počet zamestnancov u zamestnávateľa  za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov zahŕňa stálych a dočasných zamestnancov, ktorí sú v 
pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo členskom pomere k organizácii (v 
družstevných podnikoch, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah), bez ohľadu na to, či sú 
skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež 
zamestnanci, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež 
zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a 
študenti na prevádzkovej praxi, ani osoby pracujúce na základe dohody o vykonaní práce. 
( Zdroj https://slovak.statistics.sk) 

 

 

2) V akej výške sa poskytuje príspevok  
 

a) Príspevok na rekreáciu sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac 

však v sume 275 eur za kalendárny rok. 

b) U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia 
suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok 275 eur zníži v pomere zodpovedajúcom 
kratšiemu pracovnému času.  

c) Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom 
znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.  

 
 

3) Na čo je možno poskytnúť príspevok (oprávnené výdavky) 
 

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.  
 

https://slovak.statistics.sk/
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c) 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. 
 

 
4) Ako často sa poskytuje príspevok   

 
a) Zamestnanec môže o poskytnutie príspevku počas roka  požiadať viackrát ,pričom suma 

príspevkov od zamestnávateľa je spolu  najviac 275 eur za kalendárny rok. 
b) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného 

zamestnávateľa. 
 
 
5) Spôsob  sa poskytnutia  príspevku  

 
a) Preplatením  oprávnených výdavkov  na základe predloženého účtovného dokladu  

znejúceho na meno zamestnanca. Zamestnanec po  absolvovaní rekreačného pobytu, ktorý si 
sám uhradí,  predloží svojmu zamestnávateľovi  doklady ktoré znejú na meno zamestnanca 
Zamestnávateľ  následne preplatí  predložené doklady  vo výške 55%, najviac však 275 eur  
Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky 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. 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. 
 

b) Poskytnutím rekreačného poukazu . Zamestnávateľ sa  môže  rozhodnúť že príspevok na 
rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. 

 
Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok 
uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa 
osobitného predpisu(§97a zákona č. 492/2009 o platobných službách). Rekreačný poukaz je 
možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný 
vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) vydávajúcim rekreačný 
poukaz. Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz 
slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu (§152 Zákonníka 
práce) a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.    

 
 

6) Kto sa  okrem zamestnanca môže  zúčastniť rekreačného pobytu 
 

a) Dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov 
gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Príspevok sa poskytuje na  účasť na  
organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území 
Slovenskej republiky. 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 
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b) Manžel, manželka, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred 
rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, 
ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. 
 
 

7) Daňové a odvodové zvýhodnenie 

Príspevky zamestnancovi  na rekreáciu poskytnuté jeho zamestnávateľom v súlade s §152a zákonníka 
práce(max do 275 eur), sú oslobodené od dane z príjmov. Suma, ktorú poskytne zamestnávateľ 
zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať a zo sumy 
rekreačného príspevku nebudú platiť žiadne odvody na zdravotné a sociálne poistenie. 

Pre zamestnávateľa budú príspevky na rekreáciu poskytnuté v rozsahu a za podmienok ustanovených 
v §152a Zákonníka práce  daňovým výdavkom. 

 

8) Poskytnutie príspevku  na rekreáciu zo sociálneho fondu 
 

Zamestnávateľ  môže   zamestnancovi poskytnúť na rekreáciu príspevok nad  rámec  ustanovení 
§152a Zákonníka práce  zo sociálneho fondu. Môže poskytnúť príspevok vo vyššej sume alebo môže 
poskytnúť príspevok zamestnancom ktorí nesplnia podmienku trvania pracovného pomeru 24 
mesiacov. Pri poskytnutí príspevku zo sociálneho fondu na rekreáciu zamestnanca,  nad rámec 
ustanovení § 152 a Zákonníka práce, predstavuje tento príspevok pre zamestnanca predmet dane. 
Príspevok bude podliehať zdaneniu a budú sa z neho platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie 

 
 

9) Účtovanie príspevku  v podvojnom účtovníctve 
 
 

Zamestnávateľ Účtovanie Základ dane 

Kúpa rekreačného poukazu 213/325,211 zamestnávateľ - daňovo uznaný 

Odovzdanie rekreačného poukazu zamestnancovi 527/213 náklad v zdaňovacom období, 

max. 275 €/kalendárny rok   v ktorom rekreácia začala 

Zamestnanec predloží doklad (faktúru)   zamestnávateľ - daňovo uznaný 

o absolvovaní rekreácie do 30 dni 527/333 náklad v zdaňovacom období, 

od  skončenia   v ktorom rekreácia začala 

55% oprávneného  nákladu; max. 275 €/kal. rok     

 
 
 

10) Živnostník a možnosť čerpať výdavky na rekreaáciu  
 
 

Fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 
zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov. Ak 
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daňovníkovi s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 
nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu v súvislosti s výkonom závislej činnosti, budú výdavky na 
rekreáciu daňovým výdavkom  tejto fyzickej osoby ak  vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 
mesiacov. Výdavky budú uznané , v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre 
zamestnancov podľa §152 Zákonníka práce. 

 
 
 
 
 

 

Právna úprava rekreačných poukazov 
 
 

 
A) Zákon č. 311/2011 Z.z Zákonník práce 

 
§ 152a Rekreácia zamestnancov 

 
(1) 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. 
 

(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi 
prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku 
na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom 
rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie 
služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu. 
 
 

(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného 
zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym 
spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. 
 

(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 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,  
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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. 
 

(5)  Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa 
odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred 
rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, 
ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. 

(6)  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. 
 
 

 
B) Zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 

 
§ 7 Použitie fondu 

(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu 
príspevok na  

a)  stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,  
b)  dopravu do zamestnania a späť,  
c)  účasť na kultúrnych a športových podujatiach,  
d)  rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,  
e)  rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,  
f)  zdravotnú starostlivosť,  
g)  sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,  
h)  doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, 

ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,7) 
i)  servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované 

registrovaným sociálnym podnikom,7b) 
j)   ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov 

 
 
 
 

C) Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
 

§5 
(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako   
    a) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo    

aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako 
náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,   
    b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo 
v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na 
stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a) ak zamestnanec na základe lekárskeho 
potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov 
stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom a suma príspevku na rekreáciu 
poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu,17b) (z. č. 347/2018 Z. z. 
od 1.1.2019)   
 
 

§ 11  
Nezdaniteľné časti základu dane  

(14) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období 
v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia 
podľa osobitného predpisu65a) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok. Za nezdaniteľnú časť základu 
dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa 
daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované (§ 33) v úhrne 
najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže 
uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti 
základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná 
časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Nezdaniteľnou časťou 
základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri 
ktorých sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu17b) alebo postup podľa § 19 ods. 2 písm. w). 
(z. č. 347/2018 Z. z. od  1.1.2019)  
 
 

Daňové výdavky  
§ 19  

 
(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto 
zákone, sú   
   a) výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov,84)   
   b) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia podľa 
osobitných predpisov,85)   
   c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na  
  1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,  
  2. starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné 
zdravotnícke zariadenia,86)  
  3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia,  
  4. odmenu za produktívnu prácu86aa) najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, 
podnikové štipendium,86ab) hmotné zabezpečenie žiaka,59c) poskytovanie praktického vyučovania a na 
prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných 
prostriedkov,86ac)  
  5. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným 
predpisom, 86a)  
5. príspevky na stravovanie zamestnancov a príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za 
podmienok ustanovených osobitným predpisom,86a) (účinnosť 5 bodu je 1.12019; z. č. 347/2018 Z. 
z.) 
   w) výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vykonáva túto 
činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre 
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zamestnancov podľa osobitného predpisu,17b) ak daňovníkovi nebol poskytnutý príspevok na 
rekreáciu podľa osobitného predpisu17b) v súvislosti s výkonom závislej činnosti.  
[písmeno w) doplnené z. č. 347/2018 Z. z. od 1.1.2019] 

 
 

§ 52zt 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 

   Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) 
a § 21 ods. 1 písm. i)  v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie podľa osobitného 
predpisu,17b) ktoré začínajú po 31. decembri 2018. 

 
D) Zákon č.91/2010 z.z. o podpore cestovného ruchu 

 
§27a  

Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu 
 

(1) Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria: 
 a) rekreačný poukaz, 
 b) podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického 
značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,  
c) poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. 
 
(2) Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok 
uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa 
osobitného predpisu.9a) Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike 
u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného 
predpisu9a) vydávajúcim rekreačný poukaz. 
 
(3) Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne 
na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) a je platný do konca kalendárneho 
roka, v ktorom bol vydaný. 

 
9a) § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

9b) § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce. 
 
 
 
 
Ekonomická kancelária,  január 2019 
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