
 

 

ZO OZ PŠaV pri ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 

 

Dodatok ku KZ č.5 

 

 

Z článku 3 Použitie a čerpanie sociálneho fondu sa vypúšťa  na rok 2016  bod 5 

Schválené na členskej schôdzi dňa: 26. 01. 2016 

 

Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 
1. Stravovanie 

 

 Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na  stravovanie v školskej jedálni nad rámec 

všeobecne platných predpisov (§ 152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok vo výške                  0,17 

euro. 

 

2.         Stretnutie zamestnancov  pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 

 Termín: marec 2013 

 Zodpovedá: riaditeľ a školy 

          Predseda ZO OZ PŠaV 

 

3. Regenerácia pracovnej sily – príspevok na regeneráciu pracovnej sily bude poskytnutý 

zamestnancovi, ktorý sa zúčastní  spoločného pobytu v rekondičnom zariadení alebo rekreačného 

pobytu . 

 Termín: v mesiaci apríl - máj 

 Zodpovedá: riaditeľ školy 

 

4. Kultúra a šport 

 Príspevok na kultúrne a športové podujatie v hodnote 20 euro bude vyplatený po predložení 

vstupenky na základe zoznamu potvrdeného ZO OZ. 

 Termín: marec -apríl 2013 

 Zodpovedá: PaM školstvo 

 

5. Liečebná starostlivosť 

 Príspevok na nákup liekov, vitamínov alebo príspevok na dioptrické okuliare pre všetkých 

zamestnancov vo výške 20 euro jedenkrát ročne na základe potvrdenia o nákupe. 

 Termín: priebežne 

 Zodpovedá: PaM 

 

6. Sociálne výpomoci a dary 

 (1) Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorazovú sociálnu 

výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine: 

 

a) Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka) do sumy 70 euro, 

b) V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytne sociálnu výpomoc 

diferencovane, vo výške 40 euro. 

 

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody: 

- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody 

- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti 

 

c) V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine, ktorá vznikla v dôsledku  dlhodobej PN, 

zdravotného postihu, zníženia príjmov rodiny z dôvodu zvýšených výdavkov na liečenie , 

diferencovane, do výšky 40 euro -  výpomoc sa poskytne raz za  rok . 

 

 d) Zamestnancovi v ťaživej situácii (osamelo sa starajúci rodič) po preukázaní priemerného 

mesačného príjmu rodiny môže byť poskytnutá sociálna výpomoc: 

- na dieťa do ukončenia  povinnej školskej dochádzky do 40 euro, 

- na dieťa do ukončenia stredoškolského, prípadne VŠ štúdia do 50 euro, 



 

 

 

 

Dodatok je súčasťou KZ a  nadobúda účinnosť dňom 1.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––                        ––––––––––-––––––––––––––––– 

        Mgr. Jana Mlynarčíková             Mgr. Dana GAJDOŠOVÁ 

     Predsedníčka Výboru ZO OZ PŠaV   Riaditeľka ZŠ Nábrežie 

     pri ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu                                               Dr. A. Stodolu                              

             Liptovský Mikuláš                                                        Liptovský Mikuláš 

 

 
 

 


