
Príloha č.1 
Rozpočet a hospodárenie s finančnými prostriedkami ZO OZPŠaV pri Materskej škole, 
Rozkvet 2024, Považská Bystrica, IČO:42274206 
 

Čl.1 
Všeobecné ustanovenia 

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

rozpočet a  hospodárenie s finančnými prostriedkami získanými od členov. 
 

/2/ V priebehu roka sa môže rozpočet v jednotlivých položkách upravovať podľa 
potrieb členov po odsúhlasení na členskej schôdzi.. 
 

/3/ Nevyčerpané finančné prostriedky  prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 
  

/4/ Prostriedky  sa vedú na samostatnom účte ZO č. ú.: 5025171538/0900 
 

          /5/ Prevod finančných prostriedkov zrazených vo výške 1% z čistého príjmu 
zamestnanca sa zrealizuje bezhotovostným prevodom na účet ZO . Zúčtovanie prostriedkov  
za kalendárny rok vykoná pokladník najneskôr  31. januára nasledujúceho roka.  
 
          /6/ Pokladník je povinný odsúhlasiť všetky výdavky  s Výborom ZO. 
 
          /7/ Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení s finančnými prostriedkami je zodpovedný 
poverený člen ZO a predseda odborovej organizácie. 
 

Čl.2. 
Rozpočet finančných prostriedkov ZO 

 
/1/ Predpokladaný príjem  na rok 2016 
 

a/ predpokladaný príjem od členov               . 1440,00 €            
b/ zostatok z roku 2015 na účte                                28,16 € 
                                 v pokladni                                                               4,70  € 
 
                                                                          
 

                           
                                                                                                  Spolu:          1472,86 € 

 
 
 

/2/ Plánované výdavky  v  roku 2016   
          

 
a/ príspevok pri dosiahnutí životného jubilea                                                    50,00 €                                                   
b/ vedenie účtu ,INB                                                                                          70,00 € 
c/ odvedené prostriedky vo výške 0,5% na centrálu OZ PŠ aV                      720,00 €                                    
d/ poukážky  na regeneráciu pracovnej sily                                                     540,00 €                                  

  



                                                                   Plánované výdavky:                    1380,00 €                
                                                                         Rezerva:                                              92,86 €                                                   

 
Spolu:                                          1472,86 € 
 
 
 

Čl. 3 
Použitie a čerpanie finančných prostriedkov ZO 

 
 
  
Poukážky na regeneráciu pracovnej sily 
 
ZO poskytne poukážku každému členovi, ktorý je členom ZO OZ najmenej 1 rok.  
Poukážky budú poskytnuté  v mesiaci december.  
Ich predpokladaná výška je 20,00 €/člen. Hodnota poukážky sa môže  meniť, je závislá od 
aktuálneho zostatku finančných prostriedkov na účte ZO k 30.11.2016.  
 
 
Príspevok pri životnom jubileu 
 
Pri dosiahnutí životného jubilea /50, 60 rokov/ poskytne ZO svojmu členovi, ktorý je členom 
ZO najmenej 1 rok príspevok vo výške 50,00 €. 
Žiadosť o príspevok podáva člen ZO do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, 
kedy člen dosiahne životné jubileum Výboru ZO. 
Výška príspevku sa môže meniť podľa aktuálnej situácie /počet jubilantov v danom roku/ 
a množstva finančných prostriedkov na účte ZO. 
Príspevok bude jubilantovi prevedený bezhotovostne z účtu ZO na účet zadaný členom. 
 
 
 
 
 
 
Tieto zásady sú súčasťou KZ a  nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2016, ich účinnosť  končí 
31.12.2016.  
 
 
 
 
 

                                             ................................................. 
                                                    odborová organizácia 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 
 
 
Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania 
príspevkov z fondu zamestnancov a odborovej organizácií. 
 
 

Čl. 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 . 
 
Príspevok zo SF sa môže poskytnúť zamestnancom , odborovej organizácii v súlade 
s čl. 25 tejto KZ. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na 
tvorbe rozpočtu a použitia 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. účtu: 

IBAN SK 52 5600 0000 0028 9334 9005 
 

5. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 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. 

 
6. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou 

organizáciou. 
 

 
7. Za dodržanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa p. Marta Žuffová a predseda odborovej organizácie. 
 
 

Čl. 2 
Rozpočet sociálneho fondu 

 
Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2016 

 
a/ počiatočný stav                                                          1 253,41 Euro 
b/ ďalší prídel podľa par. 3 ods.1 b vo výške 0,5 %     2 921,04 Euro 
 



Plánované výdavky zo sociálneho fondu v roku 2016 
 
 

a/ príspevok na stravovanie                                     371,50 Euro 
b/ príspevok na regeneráciu pracovnej sily          2 578,00 Euro 
c/ sociálna výpomoc pri dlhodobej PN                      66,38 Euro 
d/ rezerva                                                               1 158,57 Euro 
Spolu:                                                                     4 174,45 Euro 
 
 
 

Čl. 3 
Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 
Stravovanie 
 
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad 
rámec všeobecne platných predpisov /paragraf 152 ZP/ na jeden odobratý obed príspevok 
v sume 0,10 Euro. 
 
Príspevok na rekreáciu 
 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na rekreáciu po odpracovaní aspoň 6 
mesiacov u zamestnávateľa.  
Tento príspevok bude poskytnutý vo výplatnom termíne mesiaca december. 
Jeho predpokladaná výška je 65 Euro. Výška príspevku sa môže meniť, je závislá od 
zostatku finančných prostriedkov sociálneho fondu za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Sociálna výpomoc pri dlhodobej PN 
 
V prípade nepretržitej práceneschopnosti zamestnanca bude zo sociálneho fondu 
poskytovaná sociálna výpomoc nasledovne: 
33,19 Euro pri PN trvajúcej nad 1 mesiac, 
66,38 Euro pri PN trvajúcej nad 3 mesiace, 
maximálne však 66,38 Euro v kalendárnom roku. 
 
Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2016, ich účinnosť 
končí 31. 12. 2016. 
 
 
 
..............................                                                                      .................................. 
zamestnávateľ                                                                            odborová organizácia 
 
 

 
 

 
 

   



Príloha č. 3 
 

 

Návrh na určenie výšky osobného príplatku 
Osobný príplatok 
 

1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných 
pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných 
povinností a pedagogickému zamestnancovi  za sústavné prehlbovanie, 
zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade 
s najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami 
a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe možno priznať osobný príplatok až do 
sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu.   

2. O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ 
na základe písomného návrhu vedúceho zamestnanca. 

3. Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho 
platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify 
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. 

4. Osobný príplatok sa priznáva nepedagogickým zamestnancom na 3 mesiace, pričom 
jeho prehodnotenie sa vykoná vždy k začiatku štvrťroka, pedagogickým 
zamestnancom k 1.9. , 1.1.  príslušného šk. roka.                                     
V odôvodnených prípadoch je možné výšku osobného príplatku zmeniť aj v priebehu 
hodnotiaceho obdobia. Podľa vývoja finančnej situácie môže riaditeľ upraviť výšku 
osobného príplatku aj jednorázovo pre jednotlivcov. 

5. Pri stanovení výšky osobného príplatku sa prihliada k náročnosti práce a dlhodobo 
dosahovaným pracovným výsledkom, iniciatíve zamestnanca, napĺňania miery 
vyučovacej povinnosti a iným závažným okolnostiam, ktoré môže zárobok 
zamestnanca ovplyvniť. Výška osobného príplatku bude určovaná na základe 
hodnotenia určených kritérií pre jednotlivé kategórie zamestnancov.  

6. Novo nastúpenému zamestnancovi počas skúšobnej doby sa osobný príplatok 
nepriznáva.  

7. Kritéria pre priznávanie osobného príplatku sú spracované a vyšpecifikované 
vedúcimi jednotlivých úsekov. Kritéria sú dostupné zamestnancom úseku.  

 
Pri porušení pracovnej disciplíny sa osobný príplatok nepriznáva. 

 

Kritéria na určenie osobného príplatku 
 
A/vedúcemu zamestnancovi /zástupkyňa riaditeľky/ 
Pri určení príplatku vedúceho pedagogického zamestnanca /zástupkyňa riaditeľky/ sa 
postupuje podľa rovnakých kritérií ako u pedagogických zamestnancov. 
Nezohľadňuje sa v ňom riadiaca práca, ktorú má vedúci zamestnanec ohodnotenú v príplatku 
za riadenie / § 8 zákona č. 553/2003 Z. z/. 
 



B/pedagogických zamestnancov /učiteľka MŠ/  
– kvalita výchovno vzdelávacej práce – vedenie dokumentácie   
– príprava detí na súťaže , olympiády  
– vzdelávanie, štúdium   
– spolupráca v kolektíve  
– mimopracovná činnosť – vedenie školskej kroniky, albumov,  knižnice, kabinetov 
/literárny/,  
- písanie zápisníc z porád  
– fond riaditeľa – plnenie rôznych úloh zadaných vedením školy /zastupovanie , tvorba  
rozvrhu krúžkovej činnosti   
- práca v komisiách / inventarizačná, stravovacia, požiarna hliadka, zdravotník 
- práca v RŠ 
- práca s riaditeľkou na triede   
- práca so zástupkyňou na triede  
-účasť v škole v prírode  
-účasť na plaveckom výcviku  
-prezentácia školy na verejnosti  /prispievanie do časopisov, príprava a organizácia tvorivých 
dielní   
-získanie sponzora  
 
Individuálne sumou 10 € /mesiac sú ohodnotené činnosti 
•tvorba internetovej stránky školy 
•vedúca metodického združenia 
 
/k jednotlivým položkám možno prideliť určitý počet bodov, pričom sa prihliada na 
množstvo, kvalitu a výšku zodpovednosti pri vykonávanej činnosti/ 
 
V prípade bodového systému sa použije : 
 
KĽÚČ K PREROZDELENIU FIN. PROSTRIEDKOV PODĽA ZÍSKANÝCH BODOV 
 
suma určená na osob. príplatok učiteľov – suma na ohodnotenie tvorby webstránky, 
činnosťvedúcej MZ : počet získaných bodov všetkých uč. spolu = hodnota jedného bodu. 
Tá sa potom vynásobí počtom bodov u učiteľov jednotlivo. 
 
C/Prevádzkoví  zamestnanci 

- delené smeny 
- hlavná kuchárka 
- bezpečná a bezporuchová prevádzka 
- operatívne a samostatná riešenie naliehavých úloh 
- plnenie úloh nad rámec svojich povinností 
- pohotový a kvalitný výkon práce 
- tvorba vnútorných noriem školy, interných predpisov 
- organizácia práce prevádzkových zamestnancov (vedúca ŠJ, ekonómka) 
- nákup, výdaj čistiacich prostriedkov, dôkladná evidencia zásob 
- zabezpečovanie sponzorskej pomoci pre školu 
- iniciatívny a tvorivý prístup k práci 



-  
-  
- Príloha č.4 
-     P l n o m o c e n s t v o 
-  
-  Základná  organizácia OZPŠaV pri Materskej škole, Rozkvet 2024, 017 01 Považská 

Bystrica, IČO:42274206, na základe uznesenia výboru ZO OZ, č.73 1021 306, 
17.11.2012, ktorý je jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje  týmto Miroslavu 
Vokelovú - predsedu ZO, Lenku Lefíkovú – podpredsedu ZO a Oľgu Drápalovú - 
pokladníčku , aby zastupovali v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v 
rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a splnomocňuje ho na 
podpísanie kolektívnej zmluvy v mene našej základnej organizácie. 

-  
-  
-  
-  
- Považská Bystrica, 17.11.2012 
-  
-                                                          
-     za výbor ZOOZ  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Plnomocenstvo prijímam. 
-  
-  
-    
-  
- Miroslava Vokelová   
-  
-  
-  
-  
-    Lenka Lefíková                             
-  
-  
-  
-  
-   Oľga Drápalová                             
-  
-  
-  
-  
- Považská Bystrica, dňa: 19.12.2011   
-  
-  

 



 


