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Usmernenie č. 1/2019 

 
k realizácii § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

v podmienkach Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 
 V úvode citovaný paragraf Zákonníka práce upravuje poskytovanie príspevku na rekreáciu 
zamestnancom zamestnávateľom. Filozofická fakulta UK v Bratislave (ďalej len „fakulta“) spĺňa 
podmienky pre poskytovanie príspevku na rekreáciu svojich zamestnancov. V nadväznosti na uvedené 
a k uplatneniu si tohto príspevku vydávam nasledovné usmernenie.  
 
 1. Fakulta na žiadosť zamestnanca poskytne zamestnancovi s pracovným pomerom, ktorý trvá 
nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v SR v sume 55% výdavkov, najviac však 
v sume 275.- eur za kalendárny rok. Zamestnancovi s kratším pracovným časom sa tento finančný limit 
znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Splnenie podmienok na poskytnutie 
príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. 
 
 2. O príspevok na rekreáciu môže zamestnanec požiadať počas jedného roka len u jedného 
zamestnávateľa. Túto skutočnosť potvrdí čestným prehlásením v Žiadosti o príspevok na rekreáciu 
zverejnenom vo webovom sídle fakulty (tlačivá), ktorá je prílohou tohto usmernenia. 
 
 3. Fakulta poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu na základe predložených účtovných 
dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Oprávnené preukázané výdavky 
zamestnanca upravuje § 152a odseky 4 a 5 Zákonníka práce. Príspevok na rekreáciu bude preplatený 
len zamestnancovi, ktorý si v jej čase čerpá dovolenku s výnimkou pracovného voľna. 
  
 4. Zamestnanec oprávnené výdavky predloží na personálny referát fakulty najneskôr do 30 dní 
odo dňa skončenia rekreácie. Fakulta príspevok uhradí v najbližšom výplatnom termíne na účet 
zamestnanca. 
 
 5. Tento pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2019. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 1. 2. 2019. 
 
 
 
         
         dekan fakulty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca  
podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

 

 

Zamestnanec: ...............................................................................................Osob. číslo......................... 

Pracovisko FiF UK: ................................................................................................................................ 

Miesto rekreácie v SR:............................................................................................................................. 

Rekreácia sa uskutočnila v dňoch      od:     ...............................       do:     .......................................... 

Čestne vyhlasujem, že sa na rekreácii spolu so mnou zúčastnili ďalšie osoby, žijúce so mnou v spoločnej 

domácnosti: 

 1.   ............................................................... vzťah:   ..................................... 

 2.   ............................................................... vzťah:   ..................................... 

 3.   ............................................................... vzťah:   ..................................... 

 4.   ............................................................... vzťah:   ..................................... 

Čestne vyhlasujem, že príspevok na rekreáciu si v roku……... neuplatňujem u iného zamestnávateľa. 

 

Príloha: 1. faktúra vystavená na meno zamestnanca    

 2. doklad o zaplatení 

                                                  

Dátum: ..................... ....................................................... 

podpis zamestnanca 
(Pozn.: počas rekreácie v pracovných dňoch je zamestnanec povinný čerpať dovolenku s výnimkou víkendových 

pobytov, ktoré sa budú posudzovať individuálne)  

 
Referát personálnej práce FiF UK: 

Pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite od: ......................  

Pracovný úväzok zamestnanca  ku dňu začatia rekreácie: ...................... 

Žiadosť o poskytnutie príspevku   spĺňa  -  nespĺňa 
*)
   podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu.  

 

Dátum:  ................................... ........................................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby   

Ekonomické oddelenie FiF UK: 

Celková cena rekreácie:   .........................eur  

55% sumy z preukázaných oprávnených výdavkov:   ....................eur  (max. 275,00 eur za rok pri 100% úv.) 

Príspevok na rekreáciu bude poskytnutý v zúčtovaní mzdy za mesiac:  ....................................... 

Finančná operácia  je / nie je  
*)   

v súlade s rozpočtom FiF UK na rok 2019  a  je  /  nie je
*)   

možné v nej 

pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal: 

Dátum:  ................................... ........................................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby   

 

Rozhodnutie dekana FiF UK: 

Finančná operácia  je / nie je 
*)  

v súlade s platnými internými aktmi riadenia na UK a v súlade so zásadami 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a   je /  nie je
*)   

možné ju vykonať. 

 

Dátum:  ................................... 

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

 Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby 


