
Naskenovanie 
dokumentov

Zadanie 
základných 
údajov

Prevedenie 
výpočtov 
a predloženie 
k schváleniu

Schválenie /
zamietnutie

• Mobil
• Multifunkčné

zariadenie

• Zadáva žiadajúci
zamestnanec, alebo
jeho nadriadený

• Schválenie robí mzdová
učtáreň, alebo iný
poverený pracovník na
základe podkladov
dodaných zamestnancom
a vypočítaných systémom

• Systém eviduje všetky
žiadosti a ich schválenie
či zamietnutie. Rovnako
tak sleduje celkovú
schválenú (vyplatenú)
čiastku

EVIDENCIA PRÍSPEVKOV NA REKREÁCIU
Náš systém sa postará o správnu evidenciu príspevkov na rekreáciu.

AKO TO FUNGUJE

U jednotlivých 
žiadostí sú 
evidované údaje 
nevyhnutné pre 
vybavenie 
žiadosti

Systém Fusio funguje na princípe klient server. Dáta sú bezpečne ukladané na serveri. Pristúpiť k nim môže ktokoľvek oprávnený 
pomocou klientskeho softvéru nainštalovaného na ľubovoľnom počte počítačov. Implementácia systému je veľmi jednoduchá a 
môže prebehnúť v rámci jedného dňa vrátane zaškolenia. Do systému je možné pridávať ďalšie agendy. Ich cenu vám radi 
poskytneme na požiadanie.

K čomu ďalšiemu je možné použiť systém Fusio? Pozrite sa na http://fusio.sk

Celá evidencia rekreačného príspevku prebieha v našom systéme  FUSIO



Jednou 
z evidovaných 
skutočností 
sú i účastníci 
rekreácie 
a ich vzťah 
k žiadateľovi

Systém 
samozrejme 
eviduje 
a archivuje aj 
priložené doklady 
o zaplatených 
čiastkach

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. októbra 2018 schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané
„rekreačné poukazy“). Zamestnávateľovi touto legislatívnou úpravou vzniká povinnosť poskytnúť Príspevok na rekreáciu za určitých
podmienok. 

PRAVIDLÁ REKREAČNÉHO PRÍSPEVKU

•  Zamestnanec musí byť u zamestnávateľa 
v pracovnom pomere minimálne 2 roky

•  Ubytovanie / prenocovanie musí byť 
minimálne na 2 noci

•  Zamestnanec musí zamestnávateľovi 
doložiť doklady najneskôr do 30 
kalendárnych dní od skončenia 
rekreácie – faktúru na meno 
zamestnanca + doklad o úhrade

•  Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi 
55% z jeho nákladov za ubytovanie, 
najviac však 275 € ročne

•  Rekreačný príspevok sa dá použiť počas 
školských prázdnin aj pre deti zamestnancov, 
ktoré navštevujú základnú školu, alebo 
niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia
s osemročným vzdelávacím programom. 
/ Letné tábory, denné tábory / – doložiť 
potvrdenie o úhrade tábora aj s menom dieťaťa

•  Osoby, ktoré môže zamestnanec so sebou
zobrať na rekreáciu – manžel/manželka, 
vlastné dieťa, osvojené dieťa, inú osobu 
žijúcu so zamestnancom v spoločnej 
domácnosti

•  Zamestnanec, ktorý nepracuje na plný 
úväzok má nárok na príspevok podľa 
formy pracovného úväzku (ak pracuje na 
polovičný úväzok, má nárok na polovičný 
príspevok)


