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Dodatok ku  Kolektívnej zmluve 2017 č.1 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, 

IČO: 42300002 , zastúpenou Pavlom Hovorkom, splnomocnencom na kolektívne 

vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 6 stanov základnej organizácie a 

na základe  splnomocnenia zo dňa 16.12. 2016 

a 

Základnou školou, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, IČO: 37888421, zastúpenou Mgr. 

Ondrejom Kankom, riaditeľom školy 

 

Zmluvné strany zastúpené riaditeľom Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. 

Ondrejom Kankom a predsedom Základnej organizácie OZ PŠaV pri Základnej škole, M. 

Rázusa 1672/3, Zvolen  uzatvárajú tento Dodatok č.1 nasledovne: 

 

Článok 1 

1. Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledovných článkov Kolektívnej zmluvy pre 

rok 2017 (ďalej len KZ) Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen: 

 

Článok 10  Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

Odsek (2) sa upravuje a dopĺňa takto:  

Suma „26 eur“ sa nahrádza novou sumou „30 eur“.  

 

Článok 24 Stravovanie 

Odsek (4) sa upravuje a dopĺňa takto: 

Suma „ 0,68 € “ sa nahrádza novou sumou „ 0,78 € “. 

  

Článok 27  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Upravuje sa  príloha č.2 uvedená v odseku (3) tohto článku (článok 27), ktorá je prílohou KZ 

na rok 2017, nasledovne: 
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Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) V tejto prílohe sa  upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, 

rozpočet a 

(2) Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej 

len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa. 

(3) Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 27 tejto 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.  

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

potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou. 

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

(6) Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. ú: 

SK9102000000001633586755 

(7) 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. 

(8) 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 vyjednávania 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. 

(9) Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou 

organizáciou. 

(10)Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení zo SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa Helena Zbončáková a predseda odborovej organizácie. 
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Článok 2 

Rozpočet sociálneho fondu 

 

 

1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2018         

                                                                                           

 a ) povinný prídel vo výške 1 , 50 %             .................       12 400 € 

 b ) zostatok SF z predchádzajúcich rokov    .................                   3 350 €        

                                                                  

                                                                          Spolu :       15 750 € 

 

 

(1) Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2018 

 

I. STRAVOVANIE 8  500 € 

 

      II.  

SOCIÁLNA VÝPOMOC NENÁVRATNÁ 690 € a viac 

III.   DARY 

a) jubileum 

b) veniec 

 

a) 200 € 

b) 50 € 

IV.  LIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ 

a) regenerácia 

b) zdravotná starostlivosť 

c) okuliare 

 

            a) 2 100  € 

 b) 2 100  € 

            c) 1 000 € 
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V.  KULTÚRNA, SPOLOČENSKÁ, ŠPORTOVÁ A  

 INÁ ČINNOSŤ 

a) kultúrne podujatia 

b) slávnostné oceňovanie zamestnancov/jubilantov 

c) služby za zabezpečenie poukážok – stravné,      

regeneračné 

 

 

 

a) 1 050 € 

             b)   30 € 

             c)   30 € 

 

 

 

 

Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 

I. Stravovanie  

a) Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na stravovanie v školskej jedálni nad rámec 

všeobecne platných predpisov ( § 152 ZP )  zo SF na jeden odobratý obed príspevok vo 

výške 0,78 €. Rovnakou sumou prispeje na 1 stravný lístok. 

 

Obdobie Finančná 

norma 

Režijné 

náklady 

Spolu 55 % hradí 

zamestnávateľ 

Príspevok 

 zo SF 

Stravník 

hradí 

od 1.1.2018 1,26 € 1,14 € 2,40 € 1,32 € 0,78 € 0,30 € 

   

  II. Sociálna výpomoc nenávratná 

Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorazovú finančnú 

výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine : 

 

1 . a) pri úmrtí zamestnanca ................................................        166,- € 

     b) pri úmrtí rodinného príslušníka .................................         133,- € 
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     c) pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine 

      

2. V mimoriadne  ťaživej  finančnej  situácii:  

                a)  z dôvodu  dlhodobej  PN- nad 6 mesiacov (výpomoc sa poskytne 1 x  za dva  

                     roky vo výške       166,- €) 

          3 . Výpomoc zamestnancovi, ak je odkázaný na dávku v hmotnej núdzi  

                zo sociálnej poisťovne, zamestnávateľ prispeje 1 x v kalendárnom  

                roku .............................................................. ................ 100,-€ 

 

Prílohy : potvrdenie ošetrujúceho lekára o začatí, ukončení alebo trvaní PN,     

               potvrdenie o strate zárobku počas PN 

               potvrdenie od zamestnávateľa o každom príjme 

    potvrdenie o hmotnej núdzi zo SP 

     Pri požiadaní o sociálnu výpomoc nenávratnú zamestnanec predloží zdôvodnenie žiadosti  

potvrdenú ZO OZ. 

 

III. Dary  

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku  

a ) Finančný dar -   pri životných jubileách ( 50 rokov )                 ...............        á   100 € 

 

b) Zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní   

     zástupca  zamestnávateľa alebo odborovej organizácie                     ..............  á    50 €  

 

  IV. Liečebná starostlivosť -  zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na :  

a ) Regeneráciu   – formou poukážok na konci kalendárneho roka 

1- krát ročne ...................................................................................... á 30 € a viac  

(podľa zostatku na účte sociálneho fondu) 
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b ) zdravotnú starostlivosť- vyšetrenie u lekára, stomatológa, objednanie u lekára     

     1- krát ročne ...................................................................................... á 30 € 

 

c ) Príspevok na dioptrické okuliare, dioptrické šošovky, rámy 

     raz za 3 roky ....................................................................................... á  50 € 

     Prílohy: potvrdenie z očnej optiky 

 

V. Kultúrna, spoločenská, športová , vzdelávacia  a sprostredkovateľská činnosť 

 

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok: 

a) na návštevu divadelného predstavenia, kina, iného kultúrneho  a športového podujatia  

    najviac do výšky 15 € za osobu, 

b) na slávnostné ocenenie zamestnancov a prijatie jubilantov (náklady na kvety a slávnostný   

    obed v hodnote 15 € na osobu) na jedného zamestnanca alebo jubilanta podľa návrhu  

   Výboru Rady predsedov ZO OZ pracovníkov školstva a vedy vo Zvolene, 

c) poplatok za zabezpečenie poukážok na stravu a regeneráciu  do výšky  30 €. 

 

 

Článok 2 

 

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou KZ na rok 2017. 

2. Zmenami a doplnkami uvedenými v Článku 1 tohto dodatku sa menia a dopĺňajú príslušné 

ustanovenia KZ. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom podpísanom rovnopise. 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť od 1.1.2018. 

 

Vo Zvolene, dňa 22. 12. 2017 

 

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

   predseda odborovej organizácie    štatutárny zástupca zamestnávateľa 


