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D O D A T O K č.3 

ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 

 uzatvorenej dňa 1.1.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dodatok KZ č.3 uzatvorený dňa 1.1.2018 medzi zmluvnými stranami: 

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy  pri 
Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom, Školská 369, 
018 52 Pruské, zastúpenou Evou Benešovou, splnomocnencom na kolektívne 
vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy (ďalej Odborová organizácia) 

 

 

a 

 

 

Základnou školou s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom, Školská 
369, IČO 36124681, 01852 Pruské, zastúpenou PaedDr. Adelou Jureníkovou, 
riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ) 

 

 

 

 

 

nasledovne: 

 

 

 

 



 

Dodatok KZ č.3 bol vypracovaný a schválený podľa článku 4 KZ 2015 ods.1. 
a upravuje nasledovné články KZ na rok 2018: 

Druhá časť 

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 

      KZ Článok 7: 

      Upravuje a dopĺňa sa znenie čl.7 nasledovne: 

Pracovný pomer 

1. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkvi a náboženských spoločností , ktorí 
vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase 
a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (§ 52a ZP). Ich pracovný pomer je 
skrátený na 10 mesiacov od septembra 2017 – do júna 2018 s ich súhlasom. 

 

Kreditový príplatok 
 
Zákonom č. 390/2011 Z.z.., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 
s účinnosťou od 1. januára 2018 sa vypúšťa ustanovenie §46 ods.5 časové obmedzenie 
platnosti priznaných kreditov. Bod č.7 ods7/1,2 KZ na rok 2015 sa týmto ruší 
s platnosťou od 1.januára 2018. 

 

KZ Článok 8 : 

Upravuje a dopĺňa sa znenie čl. 8 nasledovne:  

Výplata platu a zrážky z platu a dôležité osobné prekážky v práci 
 

5. a) ZP §141 ods.2a) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné      
voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní 
v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo 
pracovného času. Doba ošetrenia sa zamestnancovi alikvotne kráti podľa dĺžky 
trvania pracovného pomeru v kalendárnom roku u zamestnávateľa alebo doby 
evidencie (materská dovolenka, rodičovská dovolenka) u zamestnávateľa 
v kalendárnom roku  

b) ZP §141 ods.2c) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné 
voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho    
zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na 
vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou 



mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný 
čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné 
a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Doba ošetrenia 
sa zamestnancovi alikvotne kráti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
v kalendárnom roku u zamestnávateľa alebo doby evidencie (materská dovolenka, 
rodičovská dovolenka) u zamestnávateľa v kalendárnom roku  

 

KZ Článok 12: 

Pracovný čas zamestnancov 
1. V Článku 12 sa dopĺňa ods. 2, ktorý znie: Zamestnávateľ sa na základe svojho 

rozhodnutia zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 
súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou 
a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska. 

 
   
 KZ Článok 25 

Starostlivosť o kvalifikáciu 
V Článku 25 sa dopĺňa: 
 
3. Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou         
    funkčného platu v rozsahu 

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej 

atestácie 
c) ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na 

funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca. 
 

4. Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského    
    vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru  
    nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 3 písm. a). 
 
5. Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec po dohode so  
    zamestnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka  
    pracoviska. 

 
 
 
 
 
 
 

 



1. Prílohy Dodatku č.3 ku KZ na rok 2018 

Prílohu A tvoria Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018 

 

 

2. Záverečné ustanovenia 
 

a) Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto KZ  
a Dodatku KZ č.3 písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia Kolektívnej 
zmluvy a Dodatku KZ č.3 za celý rok do 15. februára v príslušnom roku. 

 
b) Tento Dodatok KZ č.3 je vyhotovený v troch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom podpísanom rovnopise. 
           Jeden rovnopis dostane ekonomický úsek. 

 
c) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok KZ č.3 spoločne prerokovali, súhlasia 

s jeho obsahom a preto ho na znak toho podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
V Pruskom dňa 1. 1. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................................   ......................................................       
 Základná organizácia                          Štatutárny zástupca zamestnávateľa     
 
 
 
 



Príloha A Dodatku KZ č.3 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. V tejto prílohe sa upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet 
a hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 (ďalej len 
„SF“) v znení  neskorších predpisov u zamestnávateľa. 
 

2. Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 26  KZ, zamestnancom 
a ich 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 použitia SF. 

3. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb 
zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a odborovou organizáciou. 

4. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 
 

5. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č.ú. 1644805757/0200 
 

6. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu.  
Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr                 
31. januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, 
vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru. 

 
7. Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu nákladov 

odborovej organizácie vynaložených  na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb 
nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjedávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu 
hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ak sa prostriedky 
podľa  predchádzajúcej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná 
časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom roku. 

 
8. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou organizáciou. 

 
9. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa Ing. Vladimír Gábor a predseda odborovej organizácie Eva Benešová. 
 

 

 

 

 

 



Článok 2 

ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU 

 

1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2018:     
   
a/ povinný prídel vo výške 1,05%     5 826,28     

b/ zostatok sociálneho fondu z predchádzajúceho roka      470,48  

c/ splátky návratných výpomocí poskytnutých zo SF      170,00   

SPOLU:         6 466,76 € 

          

Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2018  : 

 
a/ stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený  

     osob. predpisom                   1  300,00€   

b/ doprava do zamestnania a späť               1 200,00€  

c/ sociálna výpomoc nenávratná     200,00€  

d/zdravotná starostlivosť                                                                                1 020,00€ 

e/ kultúrna, spoločenská a vzdelávacia a športová  činnosť            2 140,00€ 

f/ dary         600,00€   

 g/ rezerva fondu           6,76€      
                               
Spolu:                   6 466,76€ 

          

                        

                                                                          
   

 

 

 

 



Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

I. Stravovanie 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec 
všeobecne platných predpisov (§ 152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok v sume 0,22€ 

 

II. Doprava do zamestnania a späť 

1. Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť 
tým zamestnancom, ktorých funkčný plat  nepresahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej NH SR) zistenej Štatistickým úradom SR 
(ďalej ŠÚ SR) za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí 
fond. 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jednorazový  príspevok na dopravu do zamestnania 
a späť v sume 20-násobku skutočných denných nákladov v hodnote priameho 
neprestupového spoja (prestupové spojenie len v prípade, ak neexistuje priame spojenie) , ak 

 zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace 
 zamestnancovi, ktorý denne dochádza do zamestnania a jeho príjem je vyšší ako 50% 

priemernej nominálnej mesačnej mzdy v NH SR zistenej ŠU SR za kalendárny rok 
predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond a cestovné náklady  
presahujú  15€, poskytne zamestnávateľ  1x ročne príspevok vo výške 20-násobku skutočných 
denných nákladov v hodnote neprestupového spoja (prestupové spojenie ak neexistuje 
priame spojenie). 
 

III. Sociálna výpomoc nenávratná 

Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorazovú sociálnu výpomoc 
zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine: 

1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na 
budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo 
mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy 66 €. 

 

2. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu  výpomoc vo 
výške 1/10 z vyčíslenej škody najviac  do sumy 1 000 €. 

 
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- potvrdenie  poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody 
- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody 
- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti 
- potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti. 

 
 

3. Na špecializované zdravotné úkony -  očné prehliadky (ak ich nehradí alebo len čiastočne 
hradí poisťovňa) zamestnancom, ktorých pracovné zaradenie  vyžaduje denne viac ako tri 



hodiny prácu s počítačom (riaditeľ školy, zástupca, technik PC, ekonomický úsek) 
diferencovane do výšky 30€. 
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 
- potvrdenie o výkone zdravotného úkonu, alebo 
- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške nákladov, ktoré znáša poistenec 

(zamestnanec), kde budú uvedené celkové náklady, náklady poisťovne, náklady 
poistenca. 

 
4. V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, do výšky 30€, výpomoc sa 

poskytne raz za dva kalendárne roky. 
 

IV. Sociálna výpomoc návratná 

1. Zamestnancovi sa poskytne sociálna výpomoc návratná do výšky 500 €. Zamestnanec 
predloží žiadosť predsedovi Odborovej organizácie najneskôr do konca mesiaca jún 2018, 
ktorý ju po prerokovaní vo výbore odborovej organizácie s jeho vyjadrením odstúpi 
zamestnávateľovi. Sociálna výpomoc návratná sa poskytne zamestnancovi 1-krát za dva  
kalendárne roky. 

2. Zamestnanec sa zaviaže sociálnu návratnú výpomoc  splatiť do konca roka 2018  
pravidelnými mesačnými splátkami. 

3. Pri skončení pracovného pomeru sa zamestnanec zaviaže vrátiť sociálnu návratnú výpomoc 
v najbližšom výplatnom termíne. 

4. Odpustenie návratnej sociálnej výpomoci je možné po individuálnom posúdení prípadu 
zamestnávateľom v spolupráci s odborovou organizáciou 
- zo závažných sociálnych dôvodov môže byť odpustený zostatok návratnej sociálnej 

výpomoci najviac do výšky  50 €, 
- zo závažných sociálnych dôvodov môžu byť splátky návratnej sociálnej výpomoci znížené 

po určitú dobu o 30%. 
 

V. Zdravotná starostlivosť 
 

        Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na: 

- preventívnu lekársku prehliadku nariadenú zamestnávateľom 1-krát za dva kalendárne roky 
na základe predloženého pokladničného dokladu 

- rehabilitáciu do výšky 20 € pri návšteve rehabilitačného zdravotného zariadenia, sauny, 
posilňovne alebo plavárne na základe písomnej žiadosti a pokladničného dokladu 1x za 
kalendárny rok (pokladničný doklad musí mať platnosť v tom mesiaci, v ktorom zamestnanec 
žiada o príspevok)  
 

- poukaz na kúpeľnú liečbu – liečebný pobyt v dĺžke najmenej 21 dní vo výške 70 € 1x-krát za 
dva kalendárne roky.  

VI. Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť 

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie spoločenských posedení so 
zamestnancami, s pedagogickými zamestnancami materskej a základnej školy, s nepedagogickými 
zamestnancami školy, školských zariadení a školskej jedálne,  s bývalými zamestnancami školy, 
školení v otázkach BOZP a pracovnoprávnych vzťahoch vo výške 10 € na osobu. 



Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na návštevu kultúrnych, divadelných predstavení 
a športových akcií  organizovaných zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou do výšky 60% 
skutočných nákladov na cestovné a vstupné. Príspevok bude poskytnutý aj rodinným príslušníkom 
zamestnanca (manžel, manželka, nezaopatrené deti). 

Zo sociálneho fondu sa poskytne zamestnancovi jednorazový príspevok na návštevu divadelného, 
filmového alebo kultúrneho predstavenia do výšky 15 €  1-krát za kalendárny rok. 

VII. Dary 

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku: 

- pri uzavretí manželstva zamestnanca do výšky 33 €  
- zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov vianočný dar v hodnote 10 €  na jednu 

osobu 
 

 
 

 

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ na rok 2015 a Dodatku KZ č.3 KZ na rok 2018 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                         ............................................................ 

      Zamestnávateľ                                                                           Odborová organizácia 

 

 

 

 


