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Kolektívna zmluva 

 uzatvorená dňa 2. januára 2018 medzi zmluvnými stranami: 

   

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 

Základnej škole, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, IČO: 37873164 zastúpenou  Mgr. Beátou 

Korekáčovou,  predsedníčkou základnej organizácie odborového zväzu pri Základnej škole na 

Hrnčiarskej ulici v Stropkove (ďalej odborová organizácia) 

a 

Základnou školou so sídlom v Stropkove, Hrnčiarska ul. č. 795/61, zastúpenou Mgr. 

Mariánom Vasilkom, riaditeľom školy (ďalej zamestnávateľ), 

nasledovne: 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

Článok 1 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy 

  

(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1. 7. 2002. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho 

funkcie riaditeľa školy, ako štatutárneho zástupcu zamestnávateľa. 

 

(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej 

organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva 

skratka "KZ",  namiesto označenia Zákonník práce skratka  "ZP", zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", zákon o výkone práce  

vo verejnom záujme „ZOVZ“. 

Článok 2 

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa 

 (1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera  

na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu.  

 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej 

zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy. 
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Článok 3 

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy 

(1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne  

a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných 

strán. 

(2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa  

v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú  

na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej 

činnosti.  

(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom 

2. januára 2018 a končí dňom 31. decembra 2018. 

  

Článok 4 

Zmena kolektívnej zmluvy 

  

1)  KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného 

návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok ku KZ“  

a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 

  

(2)  Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne)  

ustanovenia KZ, ak to ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré 

zakladajú finančné nároky, a to  v závislosti od prideleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu  

po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez  obmedzenia.  

  

Článok 5 

Archivovanie kolektívnej zmluvy 

  

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti. 

Článok 6 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

  

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v troch rovnopisoch  

ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania. 

  

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 

s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. KZ  bude zverejnená na internetovej stránke školy 

po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

  

(3) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s touto 

KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods. 2 ZP. 
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Druhá časť 
Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 

  

Článok 7 
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 

  
Príplatok za triednictvo 

  

1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorý je triednym učiteľom:  
a) za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% 

jeho tarifného platu, 
b) za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, 

príplatok v sume 10% jeho tarifného platu (§ 14 OVZ). 
  

Osobný príplatok  

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na  ocenenie mimoriadnych 

osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác 

zamestnancom  nad rámec jeho pracovných povinností. O výške osobného príplatku rozhodne 

riaditeľ na základe návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ).  

 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov  

určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

(3) Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok z dôvodu 

zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody, pre ktoré mu bol osobný príplatok 

priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky). 

Kreditový príplatok 

 

             (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa osobitného predpisu patrí 

kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej  

je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným 

predpisom,  najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným 

predpisom. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

             (2) Kreditový príplatok podľa odseku 2 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec 

získal potrebný počet kreditov a preukázal ich získanie. 

 

             (3) Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní 
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požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie. 

  

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat rokov veku 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 100% funkčného platu ak odpracoval v organizácii viac ako 15 

rokov. 

Odmena za pracovné zásluhy 

 

(1) Zamestnávateľ vyplatí oceneným učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov odmenu vo výške 

100 €. 
Článok 8 

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu 
  

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne vo výplatnom termíne 

najneskôr v 15. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 
  

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili 

v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu.  
 

Článok 9 

Odstupné a odchodné 

 

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom  

na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 

patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume: 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca  trval 

najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer 

zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  

d) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov. 

 

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 

63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný 

stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej 

v sume: 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej 

ako dva roky, 
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b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer 

zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov. 

 

(3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku  

na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

je viac ako 70 %, odchodné v sume jedného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného 

dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

(4) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 

(5) Zamestnávateľ neposkytne odchodné zamestnancovi, ak sa jeho pracovný pomer 

skončí podľa § 68 ods. 1.  

Článok 10 
Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu 

 Obe zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zamestnávateľ je oprávnený ďalej predĺžiť alebo 

opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu 2 rokov alebo aj nad 2 roky pre zamestnancov 

zamestnávateľa vykonávajúcich tieto pozície: 

 asistent učiteľa, 

 učiteľ náboženskej výchovy, 

 pomocný kuchár, kuchár, 

 školník, 

 soc. pedagóg,  

 soc. pracovník, 

 špeciálny pedagóg. 

Článok 11 
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové 

dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2017 sú 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS 

mesačne  platiť a odvádzať  do DDS príspevok na DDP alebo DDS  za podmienok, v sume  

a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 2% z jeho funkčného platu.  

Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety. 
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(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy  príspevku na DDS 

v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so 

zamestnancom.   

Článok 12 
Pracovný čas zamestnancov 

  
 (1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania   

a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ určuje  pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne;  

u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo  

v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne;   

u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo  

vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 35 

hodín týždenne.  

 

 (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 

súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním  

aj mimo pracoviska.    

 

(3) V čase vedľajších prázdnin umožní zamestnávateľ preukázateľnú samovzdelávaciu  

a tvorivú pedagogickú činnosť pedagogickým zamestnancom a zamestnancom ekonomického 

úseku aj mimo pracoviska v počte 5 dní za kalendárny rok.  

 

(4) Pri príležitosti Rezortného dňa poskytne zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou 

mzdy pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa zúčastnia osláv pri príležitosti Dňa 

učiteľov. 

Článok 13 
Dovolenka na zotavenie 

  
  V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania  

sa  predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103  ZP o 5 pracovných dní. 

Tretia časť 

Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán 

  

Článok 14 

Obdobie sociálneho zmieru a jeho prerušenie 

  

(1)  Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie  sociálneho zmieru  

s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ. 

  

(2)  V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu 

zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku,  
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pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní  

a podmienok uvedených v tejto časti KZ. 

  

(3)  Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky  

a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím 

iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať. 

  

Článok 15 

Riešenie kolektívnych sporov 

  

(1) Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor  

o uzatvorenie dodatku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo 

zamestnancovi)  v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej. 

  

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní  

od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie 

záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov 

na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo). 

  

(3) Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa 

predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného  

na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor. 

 

Článok 16 

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností 

  

  (1) Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich 

individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.  

 

 (2) Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať 

objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť 

podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť 

bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods. 5 ZP). 

 

Článok 17 

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 

  

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej 

činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti 

vyplývajúcej z §-u 240 ods. 4 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  odborovej organizácie 

poskytnúť jej:  

a) telefónnu linku za účelom telefonického spojenia alebo počítačového spojenia  

na odosielanie správ e -mailom a využívanie internetu, 
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b) zaplatiť všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod.) na svoj náklad, 
c) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích činností  odborových 

funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti    pracovnoprávnej  

a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou 

zmluvou, na kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia 

odborových orgánov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov, 
d) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom vyjednávaní,  

o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej 

informovanosti zamestnancov. 

(2) Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času predsedovi odborového orgánu,  

na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.  
 

Článok 18 

Záväzky odborovej organizácie  

(1) Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny zmier so 

zamestnávateľom v zmysle článku 13 ods. 1 tejto KZ. 

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu 

sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov. 

  

Článok 19 
Stravovanie 

  

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých 

pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách 

alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,  ktorí na svojom 

pravidelnom  pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. 

(2)  Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, 

vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom 

zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa  pre 

tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. 

(3) Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % 

hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 

12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

(4) Zamestnávateľ sa  zaväzuje  prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona 

č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,50 € na jedno hlavné 

jedlo. 

(5) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť stravovanie svojím bývalým zamestnancom, ktorí sú na 

dôchodku. 
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Článok 20 
Starostlivosť o kvalifikáciu 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej 

zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami 

zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. 

(2) V čase vedľajších prázdnin, resp. vzniku nepredvídaných situácii, keď je obmedzená 

prevádzka školy, môže zamestnávateľ umožniť zamestnancom v nevyhnutných prípadoch čerpať 

dovolenku, náhradné voľno, resp. pracovné voľno s možnosťou nadpracovania. 

(3) Bod číslo 2 písm. neplatí pre pracujúcich dôchodcov a zamestnancov, ktorí čerpajú starú 

dovolenku, alebo zamestnancov, ktorí sú prijatí na dobu určitú a čerpajú v čase vedľajších prázdnin 

dovolenku, alebo náhradné voľno. 

 

Článok 21 
Tvorba sociálneho fondu,  jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku  zamestnancom  

a odborovej  organizácii na kolektívne vyjednávanie 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne: 
a) povinným prídelom vo výške 1%, 
b) ďalším prídelom vo výške 0,25 % zo súhrnu funkčných platov  zamestnancov, zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za bežný rok. 

Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasť tejto KZ a sú uvedené v prílohe. 

Štvrtá časť 
 

Článok 22  
Záverečné ustanovenia 

(1) Účinnosť KZ sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa zmluva uzavrela a končí  

sa uplynutím tohto obdobia. 

(2) Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom 

podpísanom exemplári. 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a 

preto ju na znak toho podpisujú.  

   
V Stropkove dňa 2. januára 2018. 
   
  
 

základná organizácia  štatutárny zástupca zamestnávateľa 
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 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

 

Čl.1 

Všeobecné ustanovenia 

  

(1)     Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady 

hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF")  

v pôsobnosti zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje rodinným príslušníkom a bývalým 

zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca  zamestnával ku dňu odchodu 

do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu 

a použití SF.  
  

(2)     V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb 

zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  Odborovou organizáciou. 
  

(3)     Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 
  

(4)     Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. ú 1642193857.  Na tento 

účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 15 dní kalendárneho mesiaca vo forme preddavkov  

z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie povinného prídelu 

vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca druhého mesiaca v nasledujúcom kalendárnom roku. 
  

          (5)   Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou 

organizáciou. 

  
(6)     Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa p. Stoláriková 
 

Čl.2. 

Rozpočet sociálneho fondu 

  

(1)     Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2017 

a) povinný prídel vo výške 1%                                                                     4 500 € 

b) zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                                1 370 € 
    

                                                                                                     Spolu:   5 870 € 
 
(2)     Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2016 

a) stravovanie         3 870 € 

b) sociálna výpomoc          200 € 

c) dary                                                                                                                      200 € 

d) regenerácia pracovnej sily      1 600 € 
                                                                                                      

                                                                                                          Spolu:  5 870 €  
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Stravovanie 

(1)  Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad 
rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok vo výške 0,50 €, na 
jedno hlavné jedlo. 
 

Sociálna nenávratná výpomoc 

  

(1) Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti a deti ak sa sústavne pripravujú  

na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo 

mentálne postihnuté) zo sociálneho fondu bude poskytnutá sociálna výpomoc v sume 100 €. 

(2) Pre zamestnancov, ktorí sa starajú o telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté dieťa do 

18. roku veku, bude poskytnutá sociálna výpomoc v sume 100 € vo výplatnom termíne za prvý mesiac 

kalendárneho roku. 

  

Dary 

(1) Zo sociálneho fondu budú zamestnancom poskytne dary: 

Zamestnávateľ vyplatí odmenu oceneným učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov vo výške   

100 €. 

 

Regenerácia pracovnej sily 

 Zamestnávateľ poskytne zamestnancom zo SF príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo 

výške 50,00 € na jedného zamestnanca v alikvotnej časti podľa odpracovaných dní. 

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 2. 1. 2018, ich účinnosť končí 31. 12. 

2018. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

základná organizácia  štatutárny zástupca zamestnávateľa 
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Dodatok ku kolektívnej zmluve 

 

V článku 8 Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu sa odsek  

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne vo výplatnom 

termíne najneskôr v 15. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca  

mení na:  

(1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne vo výplatnom 

termíne najneskôr v 20. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 

 

 

V Stropkove dňa 26. januára 2018. 
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