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Rekreačné poukazy 
§ 152a Zákonníka práce 

 
Zamestnávateľ povinne - viac ako 49 zamestnancov alebo ak zamestnanec požiada zamestnávateľa, pričom 
zamestnanec musí mať nepretržitý pracovný pomer najmenej 24 mesiacov. 
Finančný nárok – 55% oprávnených nákladov  a zároveň max. 275 eur za kalendárny rok 
Zamestnávateľ dobrovoľne – menej ako 49 zamestnancov alebo ak zamestnanec nespĺňa podmienku 
nepretržitého pracovného pomeru viac ako 24 mesiacov. 
 

Rekreačné poukazy 

  

Vecná 
preukázateľnosť 

služby spojené s ubytovaním najmenej 2 prenocovania v SR 

pobytový balík najmenej 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby 
súvisiace s rekreáciou v SR 

ubytovanie najmenej 2 prenocovania v SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie 
služby 

organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin 
v SR pre dieťa zamestnanca navštevujúceho ZŠ alebo niektorý z prvých 4 ročníkov 
gymnázia s 8 ročným vzdelávacím programom 

Kto môže využiť 
rekreačný 

poukaz 

 zamestnanec, manželka, manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do 
náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa 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  

Spôsob 
uplatnenia 

Rekreačný poukaz podľa zákona o cestovnom ruchu - výška poplatku max. 3% z 
hodnoty RP 

 preukázanie oprávnených nákladov 

do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie 

preplatenie v najbližšom výplatnom termíne 
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    Účtovanie rekreačných poukazov 
 
 

 
Zamestnávateľ Účtovanie Základ dane 

Kúpa RP 213/325,211 zamestnávateľ - daňovo uznaný 

Odovzdanie RP 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     

Zamestnanec    môže požiadať len u jedného  

    zamestnávateľa 

Zamestnanec má kratší pracovný úväzok   max. suma príspevku sa kráti  

    k tomuto kratšiemu pracovnému 

    úväzku 

Sledovanie podmienok odpracovania 24 m.   ku dňu začatia rekreácie 

Nárok na rekreáciu   raz za kalendárny rok , sledovanie 

    začatia nástupu na rekreáciu 

 


