
Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu 

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

Týmto si dovoľujem požiadať o preplatenie 55 % z predkladaných oprávnených výdavkov v najbližšom 

výplatnom termíne po predložení žiadosti.  

I. Údaje o zamestnancovi 

1. Priezvisko, meno, titul 
 

  

2. Osobné číslo   

3. Pracovisko/Katedra FaF UK   

 

II. Údaje o rekreácii 

5. Miesto rekreácie 
(na území SR) 
 

Názov: 
Adresa: 

6. Dátum rekreácie Od:                                                          do: 

7. Osoby, ktoré sa zúčastnili so 
zamestnancom na rekreácii 

Manžel/-ka                   
Počet detí                     
Iná osoba                      

8. Druh rekreácie Služby cestovného ruchu + ubytovanie                       
Pobytový balík                                                                  
Ubytovanie (min na 2 noci)                                            
Podujatia pre deti počas prázdnin                                

 

III. Údaje o sume rekreácie pre poskytnutie príspevku  

9. Celková cena s DPH                                   EUR 

 

Zamestnanec týmto čestne vyhlasuje, že: 

- Príspevok na rekreáciu si neuplatní u iného zamestnávateľa ani pri ročnom zúčtovaní dane 

- Zúčastnené osoby žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti  

- Všetky údaje uviedol pravdivo 

Neoddeliteľnú súčasť formulára tvoria priložené účtovné doklady na oprávnené výdavky na 

rekreáciu. 

 

V Bratislave, dňa .....................................   ............................................................. 

         Podpis zamestnanca 

  



*) nehodiace sa škrtnite 

Referát personálnej práce FaF 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 

Referát mzdovej učtárne FaF 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:  ....................................... 

Predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 2. stupňa vykonal; pripravovaná finančná operácia  
je  /  nie je *)  v súlade: 

       so všeobecne záväznými platnými predpismi 
       s platnými internými aktmi riadenia na UK v Bratislave 
       iné (na základe dohody) .......................................    

 

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

 Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby   

Rozpočtové dispozície:  podľa mzdového zaradenia zamestnanca 

Zdroj Funkčná oblasť Ekonom. klasifik. Prvok ŠPP           NS / FS 

  637006                 /103900 

Pripravovaná finančná operácia     je  /  nie je  *)   v súlade s rozpočtom Farmaceutickej fakulty UK  

a predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 2. stupňa vykonal: 

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

                                                                                               Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby   

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: 

Finančná operácia  je / nie je  *)  v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 

pri nakladaní s verejnými prostriedkami, predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 3. stupňa vykonal 

a súhlasí / nesúhlasí *) so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich stupňoch predbežnej 

finančnej kontroly: 

 

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

                                                                                               Meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby   


