
Dohoda 
 

 
uzatvorená dňa 31.01.2023 medzi 

 
Zamestnaneckou dôverníčkou pri Strednej priemyselnej škole 

Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica, 
MgA. Mariannou Rievaj, 

 (ďalej zamestnanecká dôverníčka) 
 

a 
 

Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovíniho, 
Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica, 

IČO: 00161667, 
zastúpenou Ing. Miroslavom Jauschom, riaditeľom školy 

(ďalej zamestnávateľ) 
 

na rok 2023 
 

nasledovne: 
 

Prvá časť 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Článok 1 
Pôsobnosť, platnosť a účinnosť dohody 

 
(1) Dohoda je uzavretá medzi zamestnaneckou dôverníčkou a zamestnávateľom 

v zmysle § 233 zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 
(2) Táto Dohoda upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 

individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami 
a práva a povinnosti zmluvných strán. 

(3) Táto Dohoda je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú 
u zamestnávateľa v pracovnom pomere. Dohoda 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.  

 (4) Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto 
Dohody sa začína dňom 1. januára 2023 a skončí 31. decembra 2023. 

 
 

Článok 2 
Zmena dohody 

 
(1)  Dohoda a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na 

základe písomného návrhu na zmenu Dohody jednou zo zmluvných strán. 
Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok k Dohode“ a číslujú sa v poradí 
v akom sú uzatvorené.  



Článok 3 
Archivovanie dohody 

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

Článok 4 
Oboznámenie zamestnancov s dohodou 

 
(1) Zamestnanecká dôverníčka sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov 

zamestnávateľa s obsahom tejto Dohody do 15 dní od jej uzatvorenia. 
Z oboznámenia sa vyhotoví prezenčná listina oboznámených zamestnancov. 
Zamestnanecká dôverníčka sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi na základe 
jeho písomnej žiadosti kópiu tejto Dohody  do 3 dní od požiadania. 

(2) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  
zamestnávateľ  s touto Dohodou v rámci plnenia povinností. 

 
 

Druhá časť 
Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z Dohody 

 
 

Článok 5 
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 

Príplatok za riadenie 
(1) Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí  v rámci rozpätia 

uvedeného v prílohe č. 6 Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme (ďalej OVZ) zriaďovateľ. 

(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia 
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej 
triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi 
v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a 
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, s prihliadnutím na 
náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného 
organizačného útvaru a podriadených zamestnancov. Rozpätie percentuálneho 
podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe 
č. 6 OVZ.  

Príplatok za zastupovanie 
(1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti 

nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou 
jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého 
dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie 
zastupovaného vedúceho zamestnanca. 

(2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni 
riadenia a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí 
mu za podmienok podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za 



zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume 
príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre 
zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume 
príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; 
pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí. 

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti 
 
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za výkon špecializovanej činnosti príplatky 
nasledovne:  
 
a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť 
vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, 
b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť 
vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify 
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, 
c) pedagogickému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického 
zamestnanca, príplatok v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, 
do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, 
d) pedagogickému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých  začínajúcich 
pedagogických zamestnancov, príplatok v sume 8% platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, 
 
Plat za prácu nadčas 
 
Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu 
zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % 
hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli 
na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného 
platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa 
prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi 
náhradné voľno počas dvoch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase 
po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.  
 

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 
písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ).  

(2) 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). 

(3) Riaditeľ je povinný vopred prerokovať so zamestnaneckou dôverníčkou návrh na 
zníženie alebo odobratie osobného príplatku. 

 
Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca  



 
(1) Pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume 

a) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 64 ods. 2 písm. a) prvý 
bod zákona č. 138/2019 Z. z.,  
b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa § 64 ods. 2 písm. a) 
druhý bod zákona č. 138/2019 Z. z., 
c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za 
úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa § 64 ods. 2 písm. a) 
tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z., 
d) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za 
úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý 
bod zákona č. 138/2019 Z. z..  

 
(2) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu 

siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej 
triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. 

 
(3) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický 
zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za 
profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 
(4) Riaditeľovi školy prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ. 
 
(5) Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi 

odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od 
jeho priznania. 

 
(6) Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi podľa predpisov 

účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj 
a vypláca sa do 31. augusta 2026. 

 
 
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca  
Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho 
pedagogického zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% 
z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický 
zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického 
zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Príplatok 
sa  určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.  
 
 
Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat a šesťdesiat rokov veku 
 
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že sa vyplatí zamestnancovi  odmena  za pracovné 

zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku,  priznať  mu sumu vo výške jeho funkčného 
platu.  

 



(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vyplatí zamestnancovi  odmenu  za pracovné 
zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku,  priznať  mu sumu vo výške 500 Eur pri 
plnom pracovnom úväzku. Pri práci na kratší pracovný úväzok bude výška 
odmeny alikvótna výške pracovného úväzku.  Podmienkou vyplatenia tejto 
odmeny je odpracovanie minimálne 10 rokov u zamestnávateľa. 

 
Článok 6 

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu 
 
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne 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 tak, aby bol plat pripísaný 
na účet zamestnanca najneskôr v deň výplaty podľa predchádzajúceho odseku.  

 
(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  

dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na 
viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods.7 ZP a § 131 ods. 7 
ZP).   

 
Článok 7 

Odstupné a odchodné 
 

(1) V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné pri skončení pracovného 
pomeru z dôvodov uvedených v  § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka 
práce nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce v sume jeho 
funkčného platu.  

(2) V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na  obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 
pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný 
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad 
rozsah ustanovený v § 76 ods. 1 Zákonníka práce v sume jedného funkčného 
platu zamestnanca. 

(3) V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 
pri skončení pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného 
dôchodku zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah § 76a 
ods. 2 Zákonníka práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca. 
 

 
Článok 8 

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie 
 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na 
doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2023 je 2 % z objemu 
zúčtovaných platov zamestnancov. 

 
Článok 9 

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe 



 
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je 

pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej 
platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky 
započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný 
plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods. 4 OVZ). 

 
Článok 10 

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. 

 
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať 

činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším 
vzdelávaním aj mimo pracoviska. 

 
Článok 11 

Dovolenka na zotavenie 
 
(1)  V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024  

a v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok 
zamestnávania sa predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah 
ustanovený v § 103  ZP o jeden týždeň.  

 
Tretia časť 

Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Článok 12 
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.  
 

Článok 13 
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, 

prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto 
oblasti 

 
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych 
predpisov a tejto Dohody, najmä: 
 

a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas zamestnaneckého dôverníka alebo 
rozhodnúť po dohode s ním v nasledovných prípadoch: 
-   vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa, 



- výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom 
zamestnancov,  na ktorých sa vzťahuje zvýšená  ochrana, 

- vydanie predpisov a pravidiel o BOZP, 
- určenie začiatku a konca pracovného času, 
- určenie rozsahu a podmienok práce nadčas,  
- prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok, 
- na určenie hromadného čerpania dovolenky, 
- určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití. 
 

   b)   vopred prerokovať so zamestnaneckým dôverníkom najmä: 
- výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, 
- zavedenie pružného pracovného času. 

 
 

Článok 14 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
(1) Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP 

a § 6 až 10 zákona  NR SR  č.  124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane 
zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na 
riadenie ochrany práce. 

 
(2) Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje: 

a/ písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, 
ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, 
ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 
ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP), 

      b/ zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav    
          a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP), 

c/ bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu 
zamestnaneckému dôverníkovi (§ 17 ods. 5 písm. a bod 1 zákona o BOZP), 

d/ pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého 
zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 
so zásadami bezpečnej práce, zásadami  bezpečného správania na 
pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 
ods.1 zákona o BOZP), 

e/  odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona   
    o BOZP), 
f/ vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika 

a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu 
a pracovného prostredia (§ 6 ods. 2 písm. a/ zákona o BOZP), 

g/ poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo 
zdravia, bezplatne OOPP a viesť ich evidenciu (§ 6 ods. 2 písm. b/ zákona 
o BOZP), 

h/ poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú 
v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu 
alebo mimoriadnemu znečisteniu (6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP), 



i/ zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života 
alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na 
zabezpečenie telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP), 

j/ zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh 
vzdelávanie, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou 
mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka 
práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP), 

k/ kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 
9 ods. 1 písm. b/ zákona o BOZP), 

l/ kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods.1 
písm. b/ zákona o BOZP), 

m/ znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na 
zamestnancov (§ 6 ods.11 zákona o BOZP). 

 
Článok 15 

Zdravotná starostlivosť 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje : 
a/   umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na 

svoj náklad, 
b/ vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  

udržiavať v zmysle platných noriem, 
c/  počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je 

v období 
- od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu 

zamestnanca, 
- od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 55 % denného vymeriavacieho základu (§ 8 zákona č. 462/2003 
Z. z.). 

 d/ Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým 
zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo 
a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie 
agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.  

 
Článok 16 

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

stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku, 
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. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce 
dlhší ako štyri hodiny. 

 
(3) Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo 

výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 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. 

 
(2) 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. 
 

(3) Pokiaľ zamestnávateľ nemá možnosť zabezpečiť zamestnancovi výdaj stravy vo 
výdajnej školskej jedálni a situáciu rieši zakúpením stravných lístkov, alebo 
poskytnutím finančného príspevku na stravovanie podľa rozhodnutia 
zamestnancov, čo nastáva v čase prázdnin, alebo pri výpadku stravy v školskej 
jedálni. 

 
 

Článok 17 
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) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so 

zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie 
podľa platných predpisov.  

(3) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi pracovné voľno    
s náhradou funkčného platu v rozsahu  
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 138/2019 Z. z., 
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo  
druhej atestácie. 
c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 
vzdelávania, ak ide o riaditeľa a vedúceho pedagogického zamestnanca. 

 

 

Článok 18 
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu   

 
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne: 

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený: 
a) povinným prídelom je vo výške 1% a 
b) ďalším prídelom vo výške 0,05 % 

zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 
kalendárny  rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn 
hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný 
kalendárny mesiac.  

(2) Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie 
príspevku zamestnancom v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto dohody. 

 
 
Štvrtá časť 



 
Článok 19 

                                           Záverečné ustanovenia 
 
(1) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Dohoda sa 

uzatvára na rok 2023, nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a končí 31. decembra 
2023. 

 
(2) Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane 

po jednom podpísanom rovnopise. 
 
(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom 

a preto ju na znak toho podpisujú. 
 
V Banskej Štiavnici dňa 31.01.2023 
 
 
 
 
 
---------------------------------          ------------------------------- 
    Zamestnanecká dôverníčka pri            Stredná priemyselná škola 
      Strednej priemyselnej škole                  Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 
 Samuela Mikovíniho, Akademická 13,             969 15  Banská Štiavnica, 
      969 15  Banská Štiavnica,      v zastúpení Ing. Miroslav Jausch, 
         MgA. Marianna Rievaj                                riaditeľ školy 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 

Zásady   
 



upravujúce tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet 
a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu 

(„ďalej len Zásady“) 

 
 
 

Čl.1 
Všeobecné ustanovenia 

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

a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu (ďalej len SF) 
v zmysle zákona 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  
v pôsobnosti zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje zamestnancom 
školy na: 

- stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými 
predpismi (§ 152 ZP), 

- účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 
- ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti 

o zamestnancov, 
- regeneráciu pracovnej sily, 
- akcie pri príležitosti školy.  
- zabezpečenie pitného režimu zamestnancom. 

 
2) Zamestnanecký dôverník aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe   
    rozpočtu a použití SF. 

 
3) Príspevok zo SF sa poskytuje zamestnancom školy. 

 
4) Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania 

za prácu. 
 
5) V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upraviť podľa 

potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a zamestnaneckou 
dôverníčkou.  
 

6) Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 
 
7) Prostriedky SF sa vedú na osobitnom bankovom účte zamestnávateľa, číslo 

účtu: SK87 8180 0000 0070 0039 4910. Na tento účet sa prostriedky 
prevádzajú v zmysle zákona o SF.  
 

8) Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF so 
zamestnaneckou dôverníčkou. Všetky peňažné plnenia poskytnuté 
zamestnancom budú zdanené spolu so mzdou zamestnanca. 

 



9) Za dodržanie pravidiel o hospodárení zo SF je zodpovedný poverený 
zamestnanec zamestnávateľa MgA. Marianna Rievaj, zamestnanecká 
dôverníčka a Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy. 

 

 
 
 

Čl.2 
Tvorba sociálneho fondu 

 
1) Zamestnávateľ tvorí sociálny fond v rozsahu a za podmienok ustanovených  
    zákonom o SF.  
 
2) Zamestnávateľ vytvára sociálny fond:   

a) povinným prídelom vo výške 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 Zákona 
č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde,  

b) ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 Zákona 
č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, 

 
3) Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa predchádzajúceho bodu je 

súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 
Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

 
 
 

Čl.3 

 
ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2023 

 
  Predpokladané príjmy: 
 
 
1. Zostatok na účte k 31.12.2023:                   €   1 964,68 
 
2. Predpokladaný príjem za rok 2023:             €   4 200,00   
                                                                       ––––––––––– 
  
    Predpokladaný príjem SF       :                    €   6 164,68 
 
 
3. Predpokladaný výdaj v roku 2023: 
 
- na závodné stravovanie                                 €  1 800,00 
- regeneráciu pracovnej sily                             €  1 550,00 
- akcie pri  príležitostiach školy                        €  1 100,00 
- kultúrne podujatia                                          €     680,00 
- pitný režim                                                     €     550,00 
- rezerva               €     484,68  
                                                                        ––––––––––– 



                                                                                                         
     Predpokladaný výdaj SF:                            €  6 164,68    
 
 
 
     Jednotlivé finančné položky rozpočtu SF je možné podľa potreby organizácie 
presunúť po dohode medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou dôverníčkou.    
 
 

Čl. 4 
Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 
     Čerpanie jednotlivých položiek je ohraničené výškou určenou v rozpočte na 
príslušný rok. Zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. 
o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov 
pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov. 
Vyplatenie príspevkov zo sociálneho fondu sa zabezpečí na osobný účet 
zamestnanca, a to najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy po preukázaní 
nároku zamestnanca na príspevok.  
 
     Zamestnávateľ rozhodol na nasledovnom čerpaní sociálneho fondu: 
 
1.)  Príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými 

predpismi (§ 152 ZP)  
 

Výška stravného zamestnanca na jedno hlavné jedlo pozostáva: 
 

Hodnota obeda 
Príspevok 

zamestnávateľa 
Doplatok zo 

sociálneho fondu 
Platba 

zamestnanca 

4,11 € 2,26 €  0,65 € 1,20 € 

   
 

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov vo výdajnej školskej 
jedálni. Doplatok zo Sociálneho fondu sa poskytne zamestnancom na jedno 
hlavné jedlo v hlavnom pracovnom pomere vo výške 0,65 €. 
Počas zastavenia prevádzky výdajne školskej jedálne zamestnávateľ poskytuje 
podľa výberu všetkým zamestnancom finančný  príspevok na stravovanie. Suma 
finančného príspevku na stravovanie vychádza z aktuálneho Opatrenia 
MPSVaR č. 432/2022 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023. Od 01.02.2023 je 
finančný príspevok na stravovanie vo výške 3,46 €. Suma pozostáva zo 
sumy 2,81 € (príspevok zamestnávateľa 55 % zo sumy 5,10 €) a príspevku 
zo sociálneho fondu 0,65 €. Zamestnancovi sa poskytne finančný príspevok na 
stravovanie, ktorý vychádza z počtu pracovných dní po odpočítaní služobných 
ciest trvajúcich dlhšie ako 5 hodín, dovolenky, OČR, PN, plateného a 
neplateného voľna. 
 

2.)  Účasť na kultúrnych a športových podujatiach 
Preplatenie max. 20,- € z cien lístkov z návštev kultúrnych a športových podujatí 
- divadlo, kino, koncert a pod. za kalendárny rok. V prípade, že sa podujatie koná 



mimo Banskej Štiavnice a záujem oň prejaví viac ako 15 zamestnancov, 
z prostriedkov sociálneho fondu sa môže poskytnúť príspevok na dopravu 
objednaným autobusom pre všetkých zúčastnených zamestnancov spolu max. 
do výšky 400,- €. Prepravu autobusom môžu využiť aj rodinný príslušníci, 
vstupenky si hradia sami.  
Prílohy:  
- potvrdenie o zaplatení dopravy  
- prezenčná listina  
- potvrdenie o vstupe (vstupenky) 
 
 

3) Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti   
      o zamestnancov 

a) Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zamestnáva na základe pracovnej 
zmluvy k 30.11. bežného roka sa poskytne vianočná benefitná (darčeková) 
poukážka v hodnote 10 € - 50 €. Skutočnú výšku hodnoty vianočnej benefitnej 
(darčekovej) poukážky prehodnotí zamestnávateľ každoročne na základe 
zostatku finančných prostriedkov na sociálnom fonde k 31.10. bežného roka. 
 
Prílohy:  
- potvrdenie o kúpe poukážok 
- prezenčná listina (prevzatie poukážok) 
 
b)V rámci pitného režimu, na prípravu teplých nápojov sa poskytne 
zamestnancom zo sociálneho fondu čaj a káva. Čaj a káva spolu s kávovarom 
a varnou kanvicou je zamestnancom k dispozícii v zborovni a na sekretariáte 
školy. Za dopĺňanie čaju a kávy zodpovedá správca zborovne. Celková úhrada 
za čaj a kávu je odsúhlasená zamestnávateľom  vo výške 550,- € ročne. 
Prílohy:  
- potvrdenie o zakúpení čaju a kávy 
- potvrdenie o prevzatí čaju a kávy 
 

      
c) Zorganizovanie spoločných posedení zamestnancov pri príležitosti ukončenia 
školského roka, záveru kalendárneho roka, dňa učiteľov, príp. inej akcie, najviac 
40€/zamestnanec. Príspevok sa použije na zakúpenie občerstvenia bez 
alkoholických nápojov. 
Prílohy:  
 - potvrdenie o zakúpení občerstvenia 
 - prezenčná listina 

 
4.) Finančné prostriedky naplánované v položke rezerva budú použité podľa dohody 

medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou dôverníčkou.  
 
5.) Jednotlivé finančné položky rozpočtu SF je možné podľa potreby organizácie 

presunúť po dohode medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou dôverníčkou.    
 

  

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 



 
1.) Príspevky zo sociálneho fondu sa zdaňujú podľa zákona o dani z príjmov. 

Z príspevkov sa odvádzajú odvody poistného v súlade s platnou legislatívou.   
2.) Zásady sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na tvorbe 

sociálneho fondu.   
3.) Zásady môže zamestnávateľ meniť iba po prerokovaní so zamestnaneckou 

dôverníčkou. Každá zmena sa musí vykonať písomne. 
4.) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023 a sú súčasťou Dohody 

zamestnaneckej dôverníčky so zamestnávateľom na rok 2023.  
 
 
V Banskej Štiavnici dňa 31.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------          ------------------------------- 
    Zamestnanecká dôverníčka pri            Stredná priemyselná škola 
      Strednej priemyselnej škole                  Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 
 Samuela Mikovíniho, Akademická 13,             969 15  Banská Štiavnica, 
      969 15  Banská Štiavnica,      v zastúpení Ing. Miroslav Jausch, 
         MgA. Marianna Rievaj                                  riaditeľ školy 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 

  
Zásady pre používanie priestorov jedálne 



 
     Organizácia po rekonštrukcii priestorov v súpisnom čísle 3571/1  vedené ako 
jedáleň a služobné byty zriadila priestor výdajne stravy. Tento priestor slúži na 
zabezpečenie stravy pre zamestnancov a žiakov školy. V roku 2023 sa strava pre 
zamestnancov zabezpečuje  zo školskej kuchyne pri školskom internátnom zariadení 
Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, ktorá sa sem denne dopravuje. 
 

Vedenie SPŠ Samuela Mikovíniho rozhodlo, že v rámci výhod poskytovaných  
vlastným zamestnancom môže zamestnanec požiadať o prenájom priestorov výdajne 
stravy na súkromné účely (súkromné posedenia,  svadba, kar, oslavy výročí). 
        
     Výška poplatkov za použitie priestorov pre vlastných zamestnancov je 
v nasledovnej výške: 
 
Používanie priestorov v nasledovnom časovom pásme:  
 

Od 1 – do 5 hodín          10,- € 

Od 5 – do 10 hodín   20,- € 

 
     Poplatok za prenájom bude odvedený na príjmový účet organizácie ako náhodný 
príjem. 
 
     Poplatok za prenájom bude odvedený na príjmový účet organizácie ako náhodný 
príjem. 
 
    Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023 a sú súčasťou Dohody 
zamestnaneckej dôverníčky so zamestnávateľom na rok 2023.  
 
V Banskej Štiavnici dňa 31.01.2023 

 
 
 
 

---------------------------------          ------------------------------- 
    Zamestnanecká dôverníčka pri            Stredná priemyselná škola 
      Strednej priemyselnej škole                  Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 
 Samuela Mikovíniho, Akademická 13,             969 15  Banská Štiavnica, 
      969 15  Banská Štiavnica,      v zastúpení Ing. Miroslav Jausch, 
         MgA. Marianna Rievaj                                    riaditeľ školy 


