
K O L E K T Í V N A    Z M L U V A 

pre rok 2019 
 

ZMLUVNÉ STRANY: 

 
1. Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ v Hontianskych Nemciach  

v zastúpení: Mgr. Miroslava Benediková predseda ZO OZ (ďalej len OZ ) 

2. Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77 

     v zastúpení: Mgr.Milan Štievko - riaditeľ školy (ďalej len zamestnávateľ) 
 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Zmluvné  strany  uzatvárajú   túto  Kolektívnu  zmluvu  (ďalej len „KZ“)  v  zmysle 

zákona č. 2/1991 Zb.o kolektívnom vyjednávaní § 3 písm. a/, b/. 

2. KZ upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami, práva a povinnosti zamestnávateľa, 

zamestnancov a odborovej organizácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, poskytovania 

platu a odmeny, sociálnej starostlivosti o zamestnancov, v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, v zmysle § 2 ods. 1 zák.č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 231 

ZP. 

3. KZ je záväzná pre obidve zmluvné strany, ako aj právnych zástupcov zmluvných strán, a 

jej osobná pôsobnosť sa  vzťahuje  na  všetkých  zamestnancov  podľa § 5 ods. 1, 2, 3 

zákona č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní. 

4. KZ sa uzatvára v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní na 

dobu kalendárneho roka 2019 a jej účinnosť nadobúda platnosť dňom 1.3. 2019 a končí 

dňom ustanovenia platnosti novej KZ. 

5. KZ a jej rozsah sa môžu meniť predložením písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo 

zmluvných strán v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. 

Zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené. 

 

 

Článok 2 

Vzájomné vzťahy a záväzky 
 

1. Zmluvné strany akceptujú právo účasti na rokovaní o zabezpečení realizácie práv a právom 

chránených záujmov zamestnancov, a zlepšovaní starostlivosti o zamestnancov v oblasti 

pracovnej a sociálnej. 

2. Zmluvné strany budú vysielať svojich zástupcov na rokovania tak, aby sa mohli vyjadriť k 

prerokovaným otázkam, na ktorých sa majú podieľať. V konkrétnych prípadoch sa 

dohodnú na postupe riešenia. 

3. Zmluvné strany budú vzájomne konzultovať o nasledovných otázkach: 

- zámery a zásadné otázky rozvoja 

- ekonomické, organizačné a racionalizačné opatrenia 

- plány a rozpočty 

- výsledky hospodárenia 

            - ostatné závažné otázky spoločného záujmu podľa konkrétnych podmienok. 

4.  Zmluvné  strany  si  budú  vzájomne vymieňať všetky dôležité informácie, ktoré vyplývajú     



     zo sociálneho partnerstva v zmysle platnej legislatívy a tejto KZ. 

5.  Zmluvné  strany  v  rámci normotvorného procesu budú spolupracovať pri tvorbe noriem a  

     predpisov, ktoré majú bezprostredný vplyv na sociálne a pracovné podmienky zamestnan-  

     cov. Návrhy zásadných dokumentov budú prekonzultované ešte pred ich uplatnením. 

6.  Zamestnávateľ rešpektuje  požiadavku realizácie spoločenskej kontroly v zmysle Metodic-  

     kého  usmernenia  MPSVaR  SR, MŠ SR a OZ PŠaV na Slovensku č. j.  3790/97- III/11 zo  

     dňa 1. 12. 1997. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre výkon kontroly. 

7. Pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborového orgánu v zmysle § 230  ZP poskytuje 

zamestnávateľ miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s údržbou 

     a prevádzkou miestnosti. Na rokovanie výboru ZOOZ poskytne miestnosť podľa dohody. 

 

 

Článok 3 

Zamestnanosť 
 

1. V oblasti zamestnávania, zachovania zamestnania, alebo vytvárania podmienok 

zamestnanosti rešpektovať zásadu rovnakej príležitosti a rovnakého zaobchádzania, 

zamedziť diskriminácii z dôvodu rasy, pohlavia, náboženského vyznania, politických 

názorov, národnosti alebo sociálneho pôvodu. 

2. Zmluvné strany rokujú: 

- o opatreniach na vytváranie podmienok zachovania zamestnanosti zamestnancov,       

  matiek a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,  

- o organizačných alebo racionalizačných zmenách, ktoré súvisia s rozviazaním   

  pracovného pomeru s viacerými zamestnancami (hromadné prepúšťanie), 

- o opatreniach, ak zamestnávateľ výnimočne prevádza zamestnanca na inú prácu 

podľa § 55, 56 ZP a tento s takýmto opatrením nesúhlasí 

3.   Na reálne  pracovné  miesta  bude  zamestnávateľ prednostne prijímať pracovníkov s     

      požadovanou kvalifikáciou. 

4.  Zamestnávateľ  poskytne  informácie   odborovému  orgánu  o  rozhodnutiach  vo  

všetkých prípadoch rozviazania  pracovného  pomeru  zo strany  organizácie, v  sporných  

prípadoch tieto prerokuje v zmysle § 74 ZP, pri prepúšťaní pracovníka z org. dôvodov sa bude 

prihliadať na dĺžku odrobených rokov v organizácii a prínos a pracovné výsledky  počas 

pôsobenia  v organizácii. 

5. Pri uvoľnení zamestnanca výpoveďou v dôsledku organizačných zmien z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ ZP poskytne zamestnávateľ odstupné vo výške 

dvojnásobku funkčného mesačného zárobku zamestnanca, u zamestnanca ktorý 

pracoval menej ako 5 rokov v organizácii a  trojnásobku funkčného mesačného 

zárobku zamestnanca, u zamestnanca ktorý pracoval viac ako 5 rokov v organizácii. 
6. Zamestnanci majú zaručenú ochranu proti akýmkoľvek prejavom diskriminácie v 

súvislosti s členstvom a činnosťou v odborovej organizácii, výkonom funkcie, taktiež v 

prípade účasti na odborových aktivitách mimo pracovného času alebo so súhlasom 

nadriadeného v pracovnom čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Pracovnoprávne vzťahy 

 
1. Odborový orgán je kompetentný pre výkon kontroly dodržiavania ZP, pracovnoprávnych 

predpisov, vnútorných mzdových predpisov, predpisov BOZP, zamestnanosti a záväzkov 

KZ, v ktorých vznikajú nároky zamestnancom. 

2. Výkonom kontroly je poverená komisia určená odborovým orgánom a zamestnávateľ 

vytvorí podmienky pre jej realizáciu. Poznatky a zistenia spoločenskej kontroly využije 

zamestnávateľ pri odstraňovaní závad v činnosti organizácie, resp. pri zlepšovaní 

podmienok na zachovávanie zákonných práv zamestnancov. 

3. Zamestnávateľ pred uzavretím PZ oboznámi zamestnanca s právami a povinnosťami, 

pracovnými a platovými podmienkami výkonu práce. Pracovník obdrží jedno písomné 

vyhotovenie zmluvy. 

4. Zamestnanci sú pri nástupe do práce riadne oboznamovaní s pracovným poriadkom 

platným v organizácii, s platnými právnymi a ostatnými predpismi bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ktoré sú povinní pri svojej práci dodržiavať. 

5. Zamestnávateľ zabezpečí dodržiavanie dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve a 

nesmie do nej jednostranne zasahovať.  

6. V prípade zistenia závažného porušenia pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca, 

prerokuje zamestnávateľ s odborovým orgánom opatrenia, resp. postih pracovníka. 

7. Odborový orgán má právo účasti svojho povereného zástupcu na rokovaní o dislokačných 

opatreniach zamestnávateľa.  

8. V prípade, že zamestnanec školy alebo školského zariadenia bude uvoľnený pre výkon 

funkcie v odborovom zväze alebo v riadiacej funkcii,  príslušná škola alebo školské 

zariadenie po uplynutí funkčného obdobia mu zabezpečí primerané zamestnanie 

zodpovedajúce jeho vzdelaniu. 

9. Zamestnávateľ bude uvoľňovať zamestnancov na výkon funkcií v odboroch na nevyhnutne 

nutný čas zo zamestnania. Za potrebný čas výkonu funkcie nebude zamestnávateľ 

vyžadovať od odborového orgánu refundáciu mzdy. Za týmto účelom zabezpečí vedenie 

školy alebo školského zariadenia úpravu rozvrhu hodín, resp. rozvrh pracovnej činnosti.  

 

 

Článok 5 

Odmeňovanie zamestnancov 

 
1. Pre odmeňovanie zamestnancov školy uplatňovať zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  č.552 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z..z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov. 

2. Miera vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných 

pedagogických pracovníkov sa stanovuje podľa nariadenia vlády SR č.162/2002 Z..z. o 

miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných 

pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov. 

3. Výplata mzdy sa uskutočňuje 1x mesačne k výplatnému termínu najneskôr 15-teho dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným vkladom na účet, ktorý si nahlási 

pracovník zamestnávateľovi.  

4. Podmienky pre uplatnenie mzdových zložiek, foriem mzdy a ich zmeny, stanovenie 

pravidiel a podmienok poskytovania príslušných mzdových zložiek, opatrenia na použitie 



prostriedkov na mzdy prerokuje zamestnávateľ s odborovým orgánom. Pri realizácii zásad 

odmeňovania vychádza  z vyššej KZ a vykonávacích predpisov. 

5. Zaraďovanie zamestnancov do platových tried sa uskutočňuje na základe vnútorného 

mzdového predpisu . 

6. Organizácia je povinná predložiť zamestnancovi na jeho žiadosť k nahliadnutiu doklady, 

na základe ktorých sa mzda vypočítala, pri zistení nesprávnosti výpočtu mzdy vykoná 

nápravu. V tomto smere nárok pracovníka na nápravu nesprávne vypočítanej mzdy a jej 

výplaty sa premlčí v lehote 3 rokov od príslušného výplatného termínu, ak ho pracovník 

neuplatnil súdnou cestou. 

7. Pre priznávanie osobných príplatkov (prípadne mimoriadnych odmien) zamestnávateľ 

môže použiť objem mzdových prostriedkov v rámci stanovených limitov mzdových 

prostriedkov pre rok 2019 pracovníkom pedagogických činností v priemere vo výške  5 % 

z objemu skutočných priznaných tarifných platov pre pedagogických pracovníkov 

v prípade vyšších pracovných aktivít aj viac, do 3 % z objemu skutočných priznaných 

tarifných platov pre nepedagogických pracovníkov v rámci možností rozpočtu mzdových 

prostriedkov. Osobné príplatky prideľuje podľa vnútorného mzdového predpisu,  pričom 

limit pre vyčlenenie na osobné príplatky je disponibilný v rámci stanoveného rozpočtu 

mzdových prostriedkov. Ak to rozpočet dovoľuje môže byť percento osobných príplatkov 

aj vyššie.  

8. Odmeny v zmysle § 20 pís. c zákona č. 553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytuje zamestnávateľ nasledovne: 

- za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jedného funkčného 

platu 

- pri prvom ukončení zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný  

  dôchodok, prípadne v súvislosti s uvoľnením zamestnanca zo zamestnania, ak splní   

  podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného  

  predpisu vo výške dvoch funkčných platov. 

9. Príplatky za riadenie podľa § 8 zákona č. 553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

poskytne zamestnávateľ v závislosti od náročnosti riadiacej práce a stupňa riadenia vo 

vymedzenom rozpätí v zmysle vnútorného mzdového predpisu. 

10.Odborový orgán podľa príslušného zariadenia má možnosť vyjadrovať sa vo veci 

prideľovania výšky osobného príplatku, najmä za účelom prevencie a odstraňovania 

prípadných sporov, v závislosti od plnenia kritérií pre priznanie osobných príplatkov 

vypracovaných riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

11.Príplatok za zmennosť poskytne zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ rozvrhol 

pracovný čas tak, že vykonáva prácu striedavo v dvojzmennej prevádzke vo výške 

stanovenej vnútorným mzdovým predpisom. 

12.Plat a náhradné voľno za prácu nadčas prislúcha zamestnancovi podľa § 19 zákona č. 553 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, pričom za prácu nadčas sa považuje vyučovacia a výchovná práca 

prevyšujúca určenú mieru vyučovacej, resp. výchovnej povinnosti podľa nariadenia vlády 

SR č.162/2002 Z.z. Po dohode so zamestnávateľom si môže pracovník čerpať náhradné 

voľno za prácu nadčas do 5 mesiacov  len počas hlavných a vedľajších prázdnin prípadne 

v deň keď neučí resp.  za pedagogického  pracovníka nie je potrebná náhrada. 

13.V prípade nutného prerušenia prevádzky školy alebo školského zariadenia z objektívnych 

príčin (karanténa, živelná pohroma, „uhoľné prázdniny“) po dohode so zamestnávateľom 

bude zamestnancovi vyplatená mzda vo výške 90% priemerného mesačného zárobku, 

v rámci možností rozpočtu mzdových prostriedkov, po posúdení situácie 



zamestnávateľom. Zamestnávateľ sa zároveň zaväzuje využiť všetky svoje kompetencie na 

zamedzenie vzniku prerušenia prevádzky ako prekážky z jeho strany. 

 

 

Článok 6 

Riešenie sporov a sťažností 

 
1. Každý zamestnanec, resp. zamestnanci, domnievajúci sa, že majú dôvod k sťažnosti, majú 

nárok na jej prešetrenie v zmysle platných právnych predpisov. Predmetom sťažnosti môžu 

byť akékoľvek opatrenia alebo zásahy, ktoré sa pracovníkom javia v rozpore s kolektívnou 

zmluvou, zákonmi a predpismi. Tieto budú prešetrené kompetentnými orgánmi. 

2. Zmluvné strany tejto KZ v prípade potreby ustanovia spoločnú komisiu, ktorej úlohou 

bude vypracovať a sledovať postup pre urovnanie sporov, ktoré vyplynú z výkladov 

ustanovení tejto KZ. 

3. Právo zamestnanca na riešenie sporu o nároky vyplývajúce z pracovného pomeru medzi 

ním a organizáciou súdnou cestou nie je dotknuté. 

4. Zamestnanec z titulu podania sťažnosti, a to aj neodôvodneného, nebude žiadnym 

nezákonným spôsobom postihovaný, šikanovaný, či diskriminovaný. 

 

 

 

 

 

 

Článok 7 

Starostlivosť o zamestnancov 
 

 

A.  Bezpečnosť zdravia pri práci 

 

1. V súlade s ustanovením § 47 ZP a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci bude zamestnávateľ vytvárať podmienky pre bezpečnú a 

zdravotne nezávadnú prácu v určenom rozsahu. 

2. Zamestnávateľ zabezpečí v rámci možností rozpočtu zamestnancom osobné ochranné 

pracovné prostriedky v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 395/2006 Z. z. o poskytovaní 

ochranných prostriedkov. V tomto zmysle vypracuje vnútorný predpis na poskytovanie 

ochranných prostriedkov na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z 

pracovných procesov a špecifikuje v ňom konkrétne druhy (typy) ochranných prostriedkov 

poskytovaných pri jednotlivých prácach. 

3. Zamestnancom sprístupní zoznam poskytovaných ochranných prostriedkov a návody na 

ich používanie na pracoviskách a v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení 

zabezpečí jeho realizáciu. 

4. Zamestnávateľ vytvorí podmienky pre výkon kontroly BOZP odborovým orgánom v 

zmysle § 146 a § 149 ZP a prerokuje s nimi prijaté závery a návrhy opatrení s osobitným 

zreteľom na urýchlené odstraňovanie zistených nedostatkov. 

5. Zmluvné strany zabezpečia účasť zamestnancov na zaisťovaní bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v rozsahu stanovenom  § 149 ZP. Odborové organizácie navrhnú 

zástupcov pre BOZP na pracoviskách na základe dohody zamestnávateľa a zamestnancov. 



6. Oboznámenie a poučenie zamestnanca s predpismi BOZP a ich zmenami je konkretizáciou 

základnej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 9  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

7. Zamestnávateľ umožní účasť povereným inšpektorom BOZP odborového orgánu na 

školeniach organizovaných OZ PŠaV a bude ich prizývať na rokovanie o problematike 

BOZP. 

 

B. Pracovné podmienky 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečuje vytváranie optimálnych podmienok zdravotne a hygienicky 

nezávadných so zameraním na zachovanie a zlepšenie pracovného prostredia v rámci 

možností. 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno v zmysle platných predpisov, 

dovolenku na zotavenie podľa dohody s riaditeľom školy alebo školského zariadenia a 

umožní čerpanie náhradného voľna  v dohodnutej dobe podľa tejto KZ. 

3. Pri rokovaní s príslušným odborovým orgánom o rozvrhnutí pracovného času bude riaditeľ 

školy a venovať osobitnú starostlivosť ženám tehotným a matkám starajúcim sa o maloleté 

deti. 

4. Pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne . Pedagogickí zamestnanci sú viazaní 

pôsobením na pracovisku svojim úväzkom resp. rozvrhom hodín . Ich príprava na 

vyučovanie v rámci stanoveného pracovného času sa neviaže na pobyt v škole alebo v 

školskom zariadení. 

5. KZ rieši dovolenku zamestnancov podľa KZ vyššieho stupňa na rok 2019. 

 

C. Zdravotnícka starostlivosť 

 

1. Školy a školské zariadenia v rámci zdravotníckej starostlivosti zabezpečia dodržiavanie 

intervalu povinných lekárskych prehliadok zamestnancov. 

2. Účasť na lekárskom vyšetrení a lekárskom vyšetrení dieťaťa umožní zamestnávateľ 

s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak vyšetrenie nie je možné vykonať 

mimo pracovného času  podľa Zákonníka práce 7 dní na lekárske ošetrenie + 7 dní na 

doprovod rodinného príslušníka žijúceho v jednej domácnosti, prípadne iného rodinného 

príslušníka  ak rodinný príslušník nemá inú možnosť sprievodu. 

 

 

D. Stravovanie zamestnancov 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom  stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej 

výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, keď to podmienky dovoľujú. 

2. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov z rozpočtu organizácie vo výške 

55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri 

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hod. podľa zákona o cestovných náhradách č. 

119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, v znení zákona č. 280/1995 Z. z. a v znení zákona č. 

375/1998 Z. z. v dohodnutej výške. 

 

E. Starostlivosť o bývanie a DDP 
 

1. Zamestnávateľ zodpovedá za využívanie služobného bytu pre potreby vlastných 

zamestnancov a zaručuje oprávnenosť ich užívania. 



2. Pri prideľovaní služobného bytu zohľadňuje zamestnávateľ potreby organizácie a 

príslušného regiónu. Spôsob riešenia konkrétneho problému dohodne v spolupráci s 

príslušným odborovým orgánom. 

3. Zamestnávateľ prispieva na DDP alebo životné poistenie zamestnancovi vo výške 7 €  

    súhrnne. 

F. Starostlivosť o kvalifikáciu 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečuje všetky podmienky na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov 

najmenej v rozsahu stanovenom §140 ZP.  

2. Pre zabezpečenie rekvalifikácie zamestnancov bude zamestnávateľ vytvárať pracovné a 

hmotné podmienky v zmysle zákona č. 387/1996 Z. z. po dohode s riaditeľom školy alebo 

školského zariadenia a v súlade s ich potrebami. 

3. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní a majú uzatvorené 

so zamestnávateľom dohody v zmysle § 140 ZP, budú poskytované pracovné úľavy. 

4. Pedagogickým pracovníkom umožní zamestnávateľ v rámci určeného pracovného času 

tvorivú pedagogickú činnosť a ďalšie vzdelávanie aj mimo pracoviska v čase vedľajších 

prázdnin. 

 

 

S O C I Á L N Y    F O N D 

  

A. Tvorba sociálneho fondu 

 

1. Sociálny fond pre rok 2019 tvorí: 

a) povinný prídel zamestnávateľa vo výške 1,0 % zo základu a 0,25 % ktorým je 

súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok v zmysle 

zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 

b) zostatok sociálneho fondu z predchádzajúcich rokov a splátky pôžičiek. 

2.  Prostriedky  SF  sa  vedú  na  samostatnom  účte  zamestnávateľa,  ktorý  je  zodpovedný  

za dodržiavanie pravidiel  hospodárenia  so SF, pričom akékoľvek úhrady ZO SF vykonáva so  

súhlasom ZO OZ pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce 77. 

1. Zo sociálneho fondu sa poskytuje:  

a) príspevok zamestnancom na závodné stravovanie v školských jedálňach nad rámec 

všeobecne platných predpisov na jeden odobratý obed vo výške 0,1 -€ 

b) Príspevky zamestnancom zo sociálneho fondu podľa nasledovných zásad: 

- zamestnanec je povinný predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku zo SF, ktorú 

dokladuje príslušnými potvrdeniami. 

 

B. Zásady pre poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu 

 

1.  Sociálna výpomoc nenávratná 

Zamestnávateľ poskytne príspevok zo SF zamestnancovi z dôvodov: 

a) úmrtie zamestnanca  200€ 

b) úmrtie priameho rodinného príslušníka a to manžela, manželky a nezaopatreného 

dieťaťa    100 € 

 

c) z mimoriadne závažných dôvodov (napr. živelná pohroma, požiar)      200 € 

 



d) v mimoriadnej ťaživej finančnej situácii v rodine (napr. dlhodobej 

práceneschopnosti zamestnanca min.však 6 mesiacov), ktorú žiadateľ 

zdokumentuje príslušnými potvrdeniami (1x ročne)     70 € 

                                                                                    

2.  Regenerácia pracovnej sily: 

a) pri návšteve kultúrneho podujatia, ktoré organizuje Rada ZO alebo ZO PŠaV 

poskytne zamestnávateľ len svojmu zamestnancovi príspevok vstupné do výšky 30 

€. Individuálne pri predložení vstupenky v prípade , že sa nezúčastní akcie, ktoré 

organizuje zamestnávateľ do výšky 20 € jedenkrát ročne. 

 

b) pri výlete resp. exkurzii organizovanej ZO a školou poskytne zamestnancovi 

príspevok  na dopravu a ubytovanie v plnej výške do 30 € 

 

c) príspevok na slávnostný aktív jubilantov , dôchodcov a pri príležitosti Dňa 

učiteľov, Dňa žien  na jedného účastníka  do 20€ 

d) zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreačné pobyty organizované 

zamestnávateľom a Radou ZO, EXODU a VAREA a doplnkové rekreácie 

zverejnené v UN a AZ (1x za 3 roky, dvom pracovníkom)   20€ 

3.  Finančné odmeny zo sociálneho fondu: 

a) príspevok zamestnancovi, ktorý dosiahol vek 50 rokov   35 % funkčného platu/ak 

pracoval v organizácii viac ako 20 rokov/ , 20 % ak pracoval v organizácii od 10 do 

20 rokov, 15 % ak pracoval v organizácii menej ako 10 rokov. 

b) príspevok zamestnancovi pri prvom ukončení zamestnania   je percentuálna výška  

funkčného platu podľa bodu a. 

4.  Telovýchova a šport: 

zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na športové a telovýchovné akcie 

organizované OZ alebo školou podľa dohody. 

 

5. Zo SF zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom finančný dar ku koncu 

kalendárneho roka v alikvotnej výške, v ktorej zamestnanec počas roka mesačne 

prispieval alebo peňažnými poukážkami rovnakej hodnoty resp.  v hodnote určitou 

pevne stanovenou čiastkou 

 

6. Zo SF zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na zakúpenie venca alebo kvetov pri 

úmrtí zamestnanca alebo jeho rodičov, manžela/manželky a ich detí, ak sa poslednej 

rozlúčky zúčastní zástupca zamestnávateľa alebo odborového orgánu  vo výške 30€. 

 

7. Zo SF zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri dovŕšení 50-teho roku života 30€ 

a pri dovŕšení 60-teho roku života 50€. 
 

8.  Pri odchode do prvého dôchodku vecné dary /kvety+ dar/ vo výške 60 € 

 

9. Pri odchode zamestnanca/na nové pracovné miesto/ sa poskytne zamestnancovi vecný 

dar /kvety+dar/ nasledovne: ak odpracoval v škole menej ako 2 roky v sume 20€ 

      od 2 do 5 rokov v sume 20€ 

    - a viac ako 5 rokov v sume 30€ 

 

10.Zo SF zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri sobáši finančný alebo vecný dar vo 

výške 30 € 

- pri narodení dieťaťa finančný alebo vecný dar vo výške  20€ 



 

11.Na zakúpenie daru pri návšteve práceneschopného zamestnanca (dlhšie ako 3 mesiace) 

príspevok vo výške 20 €. 

 

12. Na zakúpenie darčekových predmetov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 

v hodnote do 7€ 

 

 

 

Žiadosti o poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu schvaľuje ZO OZ v Hont. 

Nemciach v zmysle týchto zásad, uznesením na svojom zasadnutí. Výpis z uznesenia 

odovzdá účtovníčke školy, ktorá  zabezpečí realizáciu. 

 

 

 

V Hontianskych Nemciach , dňa 1.3.2019 

 

 

    

 

  

 

                                                                                   

 

Zamestnávateľ:                                                                                 Odborový orgán:  

Mgr.Milan Štievko                                                                   Mgr. Miroslava Benediková, v.r. 

riaditeľ ZŠ s MŠ H.Nemce                                               predsedníčka ZO OZ pri ZŠ H.Nemce 

 
 


