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Aplikáciu Up Rekrea je možné zadarmo stiahnuť v App Store pre Apple alebo            
v Google Play pre Android zariadenia.  
 
 

 

Prihlásenie do aplikácie Up Rekrea 
 

- pomocou prihlasovacieho mena 
a hesla prideleného zamestnávateľom 

- pomocou registrácie  
- pomocou Facebook alebo Google 

konta 
- po prihlásení je možné nastavenie PIN 

kódu pre ďalšie rýchle prihlásenie 
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Hlavné menu 
Menu pre zamestnanca: 

- zamestnanec môže iba platiť  
Menu pre prevádzku: 

- prevádzka môže platby iba prijímať  
Evidencia príspevku 
Prevádzky 
Prehľad 
Funkcia Zdieľať 

- rýchle zdieľanie aplikácie Up Rekrea 
svojim známym a priateľom 

 

 

Funkcia Platiť 
Možnosti platby: 

- inkasný QR kód INQR: prevádzka 
načíta QR kód zo zariadenia 
zamestnanca a sumu zadáva na 
svojom zariadení 

- Identifikačný QR kód IDQR: 
zamestnanec načíta QR kód 
prevádzky (jedinečný ID QR kód 
pridelený spoločnosťou Up Rekrea) a 
sumu zadáva na svojom zariadení 

- následne je suma prevedená z účtu 
zamestnanca na účet prevádzky 

- poslať na účet: platba na účet v Up 
Rekrea s možnosťou výberu 
zálohovej platby 
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Platba ID QR kódom (Zadať sumu) 
Zamestnanec vidí: 

- komu ide platiť (identifikačné údaje 
spoločnosti prevádzkujúcej ubytovacie 
zariadenie) 

- aktuálny zostatok na účte 
 
Zamestnanec: 

- zadá sumu na zaplatenie 
- kliknutím na zelené tlačidlo vykoná 

platbu 

 

 

Stav platby 
- zamestnanec vidí stav platby a sumu  
- ak bola platba vykonaná v poriadku 

má možnosť zobrazenia detailu 
platby 

- v prípade ak platba neprebehla 
v poriadku je možnosť opakovania 
platby 

- detail platby slúži zároveň ako 
evidencia platieb pre zamestnávateľa 
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Funkcia Odfoť doklad 
- platba rekreačným poukazom 
- uchovanie dokladu o zaplatení 

rekreačným poukazom pre účely 
zamestnávateľa 

- doklad slúži na overenie oprávnenosti 
použitia rekreačného poukazu, ktorá 
podlieha zákonným ustanoveniam 

 
 
 

 

Evidencia príspevku 
- požiadavka na preplatenie príspevku 

na rekreáciu 
- príspevok na rekreáciu je príspevok 

zamestnávateľa, ktorý sa, na rozdiel 
od rekreačného poukazu, vypláca až 
po dokladovaní oprávnených 
nákladov na rekreáciu 
zamestnancom  

- obsahuje dátum a sumu rekreácie 
a funkciu na odfotenie dokladu o 
zaplatení 

- obsahuje funkciu zaškrtnutia 
čestného prehlásenia používateľa k 
rekreácii o splnení podmienok podľa 
platných právnych predpisov 
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Prevádzky 
- zoznam prevádzok podľa aktuálnej 

polohy 
- adresy a vzdialenosti prevádzok 

s ubytovaním na Slovensku 
- detail prevádzky s navigáciou 

 

 
 
 
 
 
 
 Portál prevádzok 

- vyhľadávanie a zakúpenie 
rekreačných pobytov  

- recenzie a hodnotenia 
- rezervácie a platby za služby priamo 

v aplikácii 
- podpora rekreačných poukazov 

a príspevku na rekreáciu 
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