
Rekreačné poukazy DOXX Ako to funguje

Rozhodnutie a zmluva
Spoločnosť sa rozhodla pre 

rekreačné poukazy a uzatvára 

zmluvu s DOXX - Stravné lístky.

Registrácia firmy
Vytvorenie a aktivácia 

bezplatného online účtu pre 

spoločnosť v Zákazníckej zóne.

Žiadosť zamestnanca 
Jednoducho online na 

www.rekre.sk

Ak už používate Karty DOXX, bod 

číslo 4 a 5 preskočte.

Objednanie kariet
Online v Zákazníckej zóne na 

www.doxxlistky.sk

Doručenie kariet
DOXX - Stravné lístky doručí 

karty na odberné miesta podľa 

požiadaviek zamestnávateľa.
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Nabitie karty
Rekreačný poukaz sa nabije na 

kartu príspevkom zamestnanca 

a zamestnávateľa. Zamestnanec 

si prispeje platbou alebo 

zrážkami zo mzdy. Pre 

zamestnávateľa sú k dispozícii 

viaceré možnosti nabitia.

Výber rekreačného 

zariadenia
Zamestnanec si môže vybrať  

zo širokej ponuky chát, privátov, 

penziónov, táborov a hotelov na 

www.rekre.sk . 

Použitie - platba 

rekreačným poukazom
Zamestnanec môže za vybranú 

rekreáciu zaplatiť:

ź online na www.rekre.sk,

ź v ubytovacom zariadení Kartou 

DOXX,

ź na webstránke ubytovacieho 

zariadenia.

Fakturácia
Podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok budú zasielané 

faktúry na zadaný email. 
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Zákaznícka zóna je dostupná na www.doxxlistky.sk

Rekreačný poukaz je elektronická forma príspevku na rekreáciu na území SR.

Pre zamestnancov, zamestnávateľov a ubytovacie zariadenia prinášame 

kompletné riešenie rekreačných poukazov. Našim online riešením sme 

celú administratívu znížili na minimum tak, aby bola oblasť rekreačných 

poukazov jednoduchá a výhodná.

Na Karte DOXX môžu byť okrem rekreačných poukazov aj stravné lístky, 

pitný režim, benefitné darčekové poukážky či dochádzka.
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04Pobytové balíky 

Môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby 

súvisiace s rekreáciou.

Pre rodinu a osoby žijúce v spoločnej 

domácnosti.

Úhrada výdavkov na detské rekreácie 

a viacdenné aktivity. 

Zákonník práce §152

 Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu

Pobytové balíky, najmenej na dve 

prenocovania na území SR.

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % 

oprávnených výdavkov, 

maximálne do sumy 275 € ročne.

PoužitieLegislatíva

Zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval 

najmenej 24 mesiacov. 

Firmy nad 49 zamestnancov - povinnosť 

poskytnúť rekreačné poukazy.

Platí aj pre skrátený pracovný úväzok, 

MD, RD a dlhodobú PN.

Poukazy majú obmedzenú platnosť do 

konca príslušného kalendárneho roka.

Platí aj pre SZČO.

Nárok
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Výhody pre každého
Rekreačné poukazy

Infoservis 
infoservis@doxx.sk 0800 166 556 | 

www.rekre.sk
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Pre zamestnanca

Rekreácia na Slovensku výhodnejšie, 
bez odvodov a daní

Vďaka Karte DOXX je rešpektované 
súkromie zamestnanca

Možnosť nadlimitnej platby nad 500 €

Karta DOXX aj v mobile s možnosťou 
platby 

Žiadosť, výber a použitie rekreačného 
poukazu - všetko online na 

www.rekre.sk 

Pre zamestnávateľa

Pomoc pri splnení zákonných 
povinností

Bez odvodov a daní pre 
zamestnávateľov 

Šetrenie času a celková jednoduchosť

Zníženie administratívy

Bez kontroly účelovosti a ďalších 
povinných náležitostí

Pre ubytovacie zariadenie

Tisíce zamestnancov s rekreačnými 
poukazmi

Nárast obsadenosti aj mimo 
hlavných sezón

Jednoduchý a rýchly systém preplácania 
rekreačných poukazov

Ponuka rôznych platobných metód 
na prijímanie rekreačných poukazov

Elektronicky na Karte DOXX


