
Zamestnávateľ:  
Evanjelická cirkev a.v. na  Slovensku,  Palisády 46,  81106  Bratislava 
IČO:  00 179 213 
DIČ:  2021062626 

 
Žiadosť 

o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca podľa § 152a Zákonníka práce 
na účely oslobodenia sumy podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov 

za zdaňovacie obdobie:  2019 
 

1. Zamestnanec: 

 

Meno a priezvisko:   Dátum narodenia:    Osobné číslo:   

Adresa trvalého pobytu:    

Adresa pre doručovanie:                                                                                                                                                                          
(v prípade ak je odlišná od adresy trvalého pobytu) 

Telefón: Email: 
 
 
 

2. Údaje o absolvovanej rekreácii: 

 

Dátum konania rekreácie: Od:   Do:   
Počet 
prenocovaní: 

  

Celková suma výdavkov za rekreáciu podľa priložených účtovných dokladov:  EUR  
 
 
 

3. Oprávnené výdavky podľa priloženého účtovného dokladu za: 
☐ služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním: (najmenej dve prenocovania na území SR – ak súčasťou pobytu neboli 

stravovacie alebo iné služby) 
☐ ubytovanie, ktorého súčasťou sú stravovacie služby: (na najmenej dve prenocovania  na území SR) 
☐ pobytový balík: (ak obsahuje najmenej dve prenocovania a stravovacie alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR) 
☐ organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia pre dieťa zamestnanca: (na území SR počas školských prázdnin 

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) 

 

Vyhlasujem, že: 
- som oboznámený/á s podmienkami, upravujúcimi nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov, 

oslobodeného podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov,  
- si nárok na vyplatenie príspevku za uvedené zdaňovacie obdobie neuplatňujem u iného zamestnávateľa, 
- všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a správne.    

 
V                                          ,  dňa:        
 

  ......................................................  
podpis zamestnanca 

 

Vyjadrenie zamestnávateľa 

Dátum prevzatia účtovných dokladov preukazujúcich oprávnenosť výdavkov na 
rekreáciu od zamestnanca:   

Celková suma oprávnených výdavkov podľa prevzatých účtovných dokladov:   EUR 

Príspevok na rekreáciu bude zamestnancovi vyplatený vo výplatnom termíne za mesiac:   

 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca: ...............................................................................................

 


