
Rekreačný príspevok uplatnený na detské tábory

Otázky a odpovede týkajúce sa uplatnenia  príspevku na rekreáciu na organizované viacdenné aktivity a
zotavovacie podujatia počas školských práznin na území SR.

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová, Ing. Jana Repáčová

Otázka:

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné
tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej
organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového
pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a
tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po
uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru
pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí
a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť
zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na
rekreáciu?
Odpoveď:

V súlade s § 152a ods. 4 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami pri uplatňovaní nároku na rekreačný
príspevok sú preukázané výdavky zamestnanca aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie
podujatia počas školských prázdnin na území SR. Ide tak o organizovaný viacdenný denný alebo
pobytový tábor, či obdobnú aktivitu detí, kde môže byť organizátorom škola, športový klub, podnikateľský
subjekt, ktorý organizuje tábory a ktorý sa koná počas školských prázdnin na území SR. Musia však byť
splnené aj ostatné podmienky...

Prečítajte si celú odpoveď: Nárok na rekreačný príspevok (letný tábor)
Otázka:

Detský letný tábor sa začína od 30. 6. 2019 do 9. 7. 2019. Keďže prázdniny začínajú 1. 7. 2019 a detský
letný tábor je už od 30. 6. 2019, treba rátať príspevok na rekreáciu od 1. 7. 2019 alebo od 30. 6. 2019?
Odpoveď:

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a
zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce
základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím
programom. 
Detský letný tábor a príspevok na rekreáciu
Otázka:

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste
bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?
Odpoveď:

Denné tábory a rekreačný príspevok
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/anna-mackovicova
https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/jana-repacova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4980354&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/narok-na-rekreacny-prispevok-letny-tabor.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/detsky-letny-tabor-a-prispevok-na-rekreaciu.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/denne-tabory-a-rekreacny-prispevok.htm


Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Anna Mackovičová

Súvisiace odborné články
Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce
I. Podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu
II. Výška príspevku na rekreáciu
III. Forma príspevku na rekreáciu
IV. Lehota na preukázanie oprávnených výdavkov, výplata príspevku
Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Súvisiace príklady z praxe
Príspevok na rekreáciu - opakované poskytnutie
Výdavky za ubytovanie a daň za ubytovanie na účely príspevku zamestnávateľa na rekreáciu
Výdavok na rekreáciu - konzumáciu v bare a minibare

Súvisiace tlačivá a formuláre
Príspevok na rekreáciu - žiadosť

Súvisiace interné firemné predpisy
Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Súvisiace videoškolenia
Oprávnené výdavky pri uplatnení príspevku na rekreáciu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/prispevok-na-rekreaciu-podla-noveho-paragraf-152a-zakonnika-prace.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/i--podmienky-na-poskytnutie-prispevku-na-rekreaciu-pmpp-4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/ii--vyska-prispevku-na-rekreaciu-pmpp-4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/iii-forma-prispevku-na-rekreaciu-pmpp-4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/iv--lehota-na-preukazanie-opravnenych-vydavkov-vyplata-prispevku-pmpp-4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/smernica-o-poskytovani-prispevkov-na-rekreaciu-zamestnancov-pmpp-08-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prispevok-na-rekreaciu-20190114.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vydavky-za-ubytovanie-a-dan-za-ubytovanie-na-ucely-prispevku-zamestnavatela-na-rekreaciu.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vydavok-na-rekreaciu-konzumacia-v-bare.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/prispevok-na-rekreaciu---ziadost.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/interny-firemny-predpis/smernica-o-poskytovani-prispevkov-na-rekreaciu-zamestnancov-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/opravnene-vydavky-pri-uplatneni-prispevku-na-rekreaciu-video-pzp-5-2019.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311

