PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Rekreácia a regenerácia zamestnancov
po novom – príklady, výpočty, lehoty
zmeny v pracovnoprávnych predpisoch účinné od 1.1.2019, pre
všetky druhy účtovných jednotiek – štátnu a verejnú správu
a podnikateľské subjekty

05. marca 2019
17. mája 2019
23. mája 2019
24. mája 2019
28. mája 2019

– Bratislava
– Bratislava
– Banská Bystrica
– Košice
– Žilina

Lektorka:
Ing. Miluška Horváthová
dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 347/2018 Z. z. zo dňa
27.11.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v z. n. p.. Tento zákon nepriamo novelizoval aj Zákonník práce,
zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov a ďalšie súvisiace predpisy. Cieľom
novely zákona č. 91/2010 Z. z. v z. n. p. je podpora domáceho cestovného ruchu
prostredníctvom nových nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu.
Medzi nové nástroje financovania rozvoja tuzemského cestovného ruchu patria
najmä:
a) rekreačný poukaz
b) podpora rozvoja cykloturistiky, najmä infraštruktúry líniového typu
cykloturistického značenia objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových
podkladov a propagácie
c) poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu
Novelou Zákonníka práce sa dopĺňa siedma časť Zákonníka práce „Sociálna politika
zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§152a - Rekreácia zamestnancov“, ktorý upravuje
najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od
1.1.2019.
Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov, bude povinný
zamestnancovi s pracovným pomerom trvajúcim minimálne 24 mesiacov vyplatiť
príspevok na rekreáciu. Príspevok môže byť realizovaný formou rekreačných
poukazov, alebo zamestnávateľ preplatí zamestnancovi oprávnené výdavky inou
formou po dohode so zamestnancom. Zamestnanec musí však o príspevok požiadať.
Dôležitou informáciou pre zamestnávateľov je, že nie každý zamestnanec má
automaticky rovnaký nárok na príspevok na rekreáciu. Nároky sa líšia napríklad u
zamestnancov, ktorí pracujú na tzv. kratší pracovný čas. Takýto zamestnanec má nárok
iba na pomernú časť sumy príspevku na rekreáciu zodpovedajúcu dohodnutému
kratšiemu pracovnému času.
Zamestnávatelia, ktorým z tejto legislatívnej zmeny vyplynú zvýšené výdavky, by
preto mali byť pripravení už v predstihu.
- kedy musí zamestnávateľ príspevok vyplatiť
- akou formou musí byť zrealizovaný
- žiadosť o príspevok, kto má na príspevok nárok
- maximálna suma poukazov
- súvisiace povinnosti zamestnávateľa zabezpečené
dodatočná administratívnu záťaž pre zamestnávateľov
- vyplatenia príspevku - daňové dosahy pre firmu

v interných

systémoch

-

Odpovede na vyššie položené a ďalšie otázky sa dozviete na seminári.
Cieľová skupina: Manažéri, vlastníci, konatelia veľkých, stredných aj malých firiem,
živnostníci, personalisti, zástupcovia zamestnancov spracúvajúci programy
starostlivosti zamestnancov, mzdové a finančné účtovníčky, ďalší, ktorých to zaujíma.

Novela ZP sa v plnej miere vzťahuje aj na zamestnancov štátnej správy, verejnej
správy a samosprávy. Pre informáciu uvádzame aj ďalšie určenie pre vybrané skupiny
zamestnancov:
Článok V. zákona č. 347/2018 Z. z. dopĺňa § 141b zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, železničnej polície...,
ktorý znie: Policajtovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok
ustanovených v § 152a Zákonníka práce
Článok VI. Tohto zákona dopĺňa zákon č. 200/1998 o štátnej službe colníkov § 133a
v rovnakom znení t. j. týka sa to aj colníkov...
Článok VII. Z. 347/2018 Z. z. dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom
zbore... o § 193, ktorý znie obdobne ako v predchádzajúcich zákonov t. j. poskytovanie
príspevku na rekreáciu v zmysle § 152a ZP.
Článok VIII. dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov §
217 ods.1 o odkaz na § 152a ZP.
Článok IX. Dopĺňa § 171 zákona č. 55/ 2017 o štátnej službe o odkaz na § 152aZP,
ktorým sa vzťahuje poskytovanie príspevkov na rekreáciu aj na zamestnancov štátnej
služby.
Z § 29 zákona 553/2003 Z. z. vyplýva, že na zamestnancov odmeňovaných v zmysle
tohto zákona sa bude vzťahovať aj § 152a ZP t. j. aj týmto zamestnancom sa budú
poskytovať príspevky na rekreáciu v zmysle § 152 a ZP.
Lektorka počas semináru využije svoje dlhoročné lektorské skúsenosti a jednotlivé
ustanovenia zákonov vysvetlí v prepojení aj na iné pracovnoprávne predpisy. Pridanou
hodnotou semináru sú príklady a otázky, ktoré boli autorke reálne kladené na rôznych
seminároch a diskusných fórach. Práve prostredníctvom nich sa účastníci majú
možnosť dozvedieť, aké problémy sa môžu v praxi vyskytnúť v súvislosti s uvedenou
témou, no zároveň nájdu aj návod na ich riešenie.

PROGRAM
1. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019
1.1 Zákonník práce po zmene zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p.
•
•
•
•
•
•
•
•

Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje
Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu
Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca
Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok
Aké sú finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane
rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika,...)
V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť
Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako
platobný prostriedok)
Čo možno rekreačným poukazom uhradiť

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity,
zotavovacie podujatie
Príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin
Aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov
Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov
Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú
Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky preukazujú
Aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu
Kedy je splatný preukázaný výdavok na rekreáciu
Je suma poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov daňovým výdavkom zamestnávateľa
Môže si samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ) tiež uplatniť takýto
príspevok na rekreáciu
Bol by príspevok na rekreáciu SZČO (podnikateľa) uznaný za daňový výdavok
podnikateľa?
Ako sa vypočíta priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci rok

1.2 Príspevky na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania
•
•
•
•

Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky
Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce
Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje
Zákonníka práce

1.3 Zdaňovanie príspevkov na rekreáciu
•
•
•
•

Príspevky na rekreáciu poskytované povinne v zmysle ZP
Príspevky na rekreáciu poskytované zo SF nad rozsah ZP
Príspevky na rekreáciu poskytované zamestnávateľom dobrovoľne
Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d)

1.4 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie (ZP, SP)
•
•

Príspevky na rekreáciu poskytnuté podľa podmienok ustanovených ZP
Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov poskytované
zo SF podľa § 7 ods.1 nad rozsah ZP

2. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb
dodávaných registrovaným sociálnym podnikom (novela zákona o sociálnom
fonde z. č. 112/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019)
•
•
•

Čo sú to servisné poukážky (druh cenín)?
Kto ich vydáva, v akej nominálnej hodnote, kto komu ich môže predávať
Kto a čo môže servisnými poukážkami uhrádzať

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.
BANSKÁ BYSTRICA - MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Čsl. armády 26 (mapa)
Zo železničnej stanice: trolejbus č.2 a 7, výstup pri Dome kultúry na zástavke Námestie
slobody.
Z autobusovej stanice: pešo.
KOŠICE - INŠTITÚT VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV, Cesta Pod Hradovou
13/A (mapa)
Zo železničnej a autobusovej stanice: Košice linka č. 16, smer Podhradová, 1.
nástupište, výstup na zastávke Polianska. V prípade potreby je možné cestovať aj linkou
č. 29, smer Kavečany, zastávka Atletická.
ŽILINA - DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51 (mapa), vedľa AUPARKU.
Zo stanice ŽSR a SAD: trolejbus č. 3, výstup na zastávke – Veľká okružná Aupark.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

INFORMÁCIE:

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

72,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Bratislava 05.03.2019 – Variabilný symbol: 5032019
Bratislava 17.05.2019 – Variabilný symbol: 17052019
B. Bystrica 23.05.2019 – Variabilný symbol: 23052019
Košice 24.05.2019 – Variabilný symbol: 24052019
Žilina 28.05.2019 – Variabilný symbol: 28052019
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk
Názov seminára:

Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom –
príklady, výpočty, lehoty

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ Bratislava – 5.3.2019
☐ B.Bystrica – 23.5.2019

☐ Bratislava – 17.5.2019

☐ Košice – 24.5.2019

☐ Žilina – 28.5.2019

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

