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Rekreačné poukazy - príspevky na rekreáciu

 

 
 
Dostávame mnoho otázok, ako sa majú riešiť a 
financovať príspevky na rekreácie zamestnancov 
od zamestnávateľov.  
Zákon o cestovnom ruchu, ktorý ukladá túto povin-
nosť zamestnávateľom, zriaďovateľom bol schvá-

lený NR SR dňa 27. 11. 2018 pod číslom 347/2018 
Z. z.  
Vieme, že školy nedisponujú finančnými prostried-
kami pre tento účel. Preto sme oslovili príslušné 
ministerstvá a predsedu NR SR za účelom zabez-
pečenia finančných prostriedkov pre príspevok 
zamestnancov na rekreácie.  
Minister financií už na Hospodárskej a sociálnej 
rade SR, kedy sa rokovalo o štátnom rozpočte dňa 
8. 10. 2018 potvrdil, že na legislatívne zmeny v 
roku 2019 je v rezerve štátneho rozpočtu 400 mi-
liónov Eur. Za legislatívnu zmenu považujeme aj 
financovanie príspevku zamestnancov na rekreá-
cie.  
Vynaložíme maximálne úsilie aby školy a školské 
zariadenia, ktorých sa to týka príspevok dostali vo 
forme nadnormatívneho účelového financovania.  

 

Rokovanie zástupcov zväzu s ministerkou školstva 

 

 
 
15. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie zástup-
cov zväzu a ministerky školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Martiny Lubyovej. Témou pracovného 
stretnutia bol vládny návrh zákona o pedagogic-
kých a odborných zamestnancoch, ktorý je predlo-
žený na rokovanie NR SR. V súlade s dohodou po 
rokovaní HSR, prítomní diskutovali o systéme 
vzdelávania pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov s akcentom na aktuali-
začné a špecializačné vzdelávanie, s cieľom opti-
malizovať procesy v aplikačnej praxi.  
Počas rokovania sa obe strany zhodli na tom, že 
by vedeli podporiť, aby počet hodín aktualizačného 
vzdelávania podľa potrieb školy určoval riaditeľ 
školy. Vzhľadom na obsah činnosti triedneho uči-
teľa by mal mať učiteľ možnosť, nie povinnosť, 
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absolvovať špecializačné vzdelávanie. Komuniko-
val sa tiež príplatok za profesijný rozvoj a pre-
chodné ustanovenie o vyplácaní kreditového prí-
platku.  
Zúčastnení sa dohodli na ďalšom rokovaní ohľa-
dom   pripravovaných  vykonávacích  predpisov  k  
predmetnému zákonu.  
V závere stretnutia s p. ministerkou sme preberali 
témy týkajúce sa aktuálneho stavu nepedagogic-

kých zamestnancov na verejných vysokých ško-
lách a možnostiach ich financovania vyplývajúceho 
z návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu ve-
rejným vysokým školám na rok 2019.  
Zástupcovia zväzu sa s p. ministerkou dohodli na 
ďalšom stretnutí, na ktorom budú hovoriť o návrhu 
na zvýšenie tarifných platov začínajúcich pedago-
gických a odborných zamestnancov a učiteľov vy-
sokých škôl od 1.9.2019.  

 

Rokovanie OZ PŠaV s predsedom Výboru NR SR  
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

 

17. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie vedenia 
zväzu (Pavel Ondek, Ingrid Gamčíková, Ivan Šóš, 
Miroslav Habán) s predsedom Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomírom 
Petrákom.  
Na stretnutí predseda zväzu upozornil na pripo-
mienky OZ PŠaV na Slovensku k vládnemu návr-
hu zákona o pedagogických a odborných zamest-
nancoch, ktorý je predložený na rokovanie NR SR. 
Vedenie zväzu uviedlo argumenty na obhájenie 
oprávnených požiadaviek zväzu súvisiacich s pre-
chodným obdobím, vzdelávaním, príplatkom za 
profesijný rozvoj. Zástupcovia zväzu a predseda 
výboru sa zhodli na tom, že je potrebné skvalitňo-
vať poskytované vzdelávanie, odstrániť formálnosť 
a zefektívniť kontrolu organizácií poskytujúcich 
vzdelávanie.  
Predseda výboru upozornil na nutnosť zvýšenej 
pozornosti deťom a žiakom so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami s akcentom na 
vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti a na 
podporné tímy s odbornými zamestnancami.  

V ďalšej časti rokovania predseda zväzu hovoril o 
problémoch, ktoré priniesol schválený príspevok 
na rekreácie. Upozornil, že nás oslovujú riaditelia 
škôl a predsedovia ZO so žiadosťou o pomoc, 
nakoľko na poskytnutie príspevku nemajú finančné 
prostriedky.  
Treťou témou spoločného stretnutia bola pripravo-
vaná zmena v odmeňovaní plánovaná od 1. 9. 
2019, ktorá má za cieľ zvýšiť mzdové ohodnotenie 
začínajúcich pedagogických a odborných zamest-
nancov.  
 
Predseda zväzu požiadal Ľubomíra Petráka o 
predloženie poslaneckého návrhu na zmenu ná-
vrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch s cieľom skvalitniť po-
skytované vzdelávanie a zlepšiť postavenie uve-
dených zamestnancov. Predseda výboru súhlasil a 
vyjadril podporu našim požiadavkám.  
V závere rokovania predseda výboru otvoril tému 
výberových konaní riaditeľov škôl a zloženia rád 
škôl.  
                                                    

 
Rokovanie na Ministerstve financií SR k rozpočtu  
na rok 2019 a aktuálnym legislatívnym zmenám 

 

 
V piatok 18. januára 2019 sa na Ministerstve fi-
nancií SR v Bratislave vedenie zväzu zastúpené 
Pavlom Ondekom, Ingrid Gamčíkovou, Ivanom 
Šóšom a Miroslavom Habánom stretlo s generál-
nym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky Rado-
vanom Majerským.  
Predmetom rokovania bolo financovanie regionál-
neho a vysokého školstva v roku 2019, stanovisko 
OZ PŠaV k návrhu zákona o pedagogických za-
mestnancoch a odborových zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a predpo-
kladaný finančný dopad zmien navrhovaných zvä-
zom.  
Ďalším bodom rokovania  bolo finančné krytie prís- 

pevkov na rekreácie zamestnancov od zamestná-
vateľa v zmysle zákona č. 347/2018 Z. z. o ces-
tovnom ruchu. Vedenie zväzu poukázalo na to, že 
štátne a verejné organizácie, vrátane jednotlivých 
škôl, školských zariadení a univerzít nedisponujú 
finančnými prostriedkami na realizáciu tejto legisla-
tívnej zmeny. Pre účel legislatívnych zmien je pre 
tento rok rezerva v štátnom rozpočte v objeme 400 
mil. eur, čo potvrdil aj minister financií. V závere 
bolo prerokované prerozdelenie dotácie na valori-
záciu platov zamestnancov školstva, účinné od 1. 
januára 2019.  
 
Zapísal: Miroslav Habán, podpredseda zväzu.  

 

 



Rokovanie na ministerstve školstva 

 
 

 
 

Dňa 22. 1. 2019 sa vedenie zväzu stretlo na pra-
covnom rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR pod 
vedením Adriany Bertókovej - generálnej riaditeľky 
sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva, aby 
na návrh Pavla Ondeka - predsedu zväzu predis-
kutovali tri aktuálne témy: prerozdeľovanie finan-
čných prostriedkov na vysoké školy, priamo ria-
dené organizácie a regionálne školstvo pre rok 
2019, financovanie príspevkov na rekreácie pre 
zamestnancov školstva a  navýšenie tarifných pla-
tov začínajúcich pedagogických a odborných za-
mestnancov  všetkých  typov  škôl  navrhované od 
1. 9. 2019.  
K prvej téme vystúpil predseda združenia VŠaP-
RO M. Habán, ktorý informoval o aktuálnej situácii 
na vysokých školách a priamo riadených orga-
nizáciách ohľadom financovania. Generálny ria-
diteľ sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič a vedúca 
oddelenia financovania vysokých škôl Beá-
ta Gondárová informovali, že návrh rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
z úrovne ministerstva školstva zatiaľ pre rok 2019 
nepokrýva 10% valorizáciu platov z dôvodu, že Mi-
nisterstvo financií SR nezrealizovalo prevod finan-
čných prostriedkov pre daný účel na ministerstvo 
školstva. Má sa tak uskutočniť v najbližších dňoch. 
Daný problém sa týka aj regionálneho škol-
stva.  Preddavkové zmluvy  na jednotlivé univerzity  

sú na schválenie u ministerky a v nasledujúcich 
dňoch im budú doručené. Finančné prostriedky 
určené na valorizáciu platov od 1. 1. 2019 budú 
prevedené na jednotlivé univerzity vo forme dodat-
ku k Dotačnej zmluve. Finančné prostriedky na 
valorizáciu platov zamestnancov priamo riadených 
organizácií budú riešené ministerstvom školstva 
osobitným postupom.  
Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková 
vystúpila k téme zvýšenia tarifných platov začína-
júcich pedagogických a odborných zamestnancov 
a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2019. Pracovný 
návrh Michala Rehúša povereného riadením od-
boru analýz vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR po-
číta s približne 9,5% zvýšením základnej platovej 
tarify v nultom platovom stupni a následným 0,25% 
zvyšovaním tarifných stupňov podľa odpracova-
ných rokov (0-8) a 0,5% za 9-40 odpracovaných 
rokov praxe, načo je potrebné viac ako 30 miliónov 
EUR. Zväz presadzuje, aby dané zvýše-
nie začínajúcim pedagogickým a odborným za-
mestnancom a učiteľom vysokých škôl nebolo na 
úkor starších pedagógov t.z., aby bol zachovaný 
rozdiel za odpracované roky minimálne 0,5% už 
od prvého roku praxe. Jednotlivé strany sa do-
hodli, že sa k tejto téme ešte stretnú.  
Predseda zväzu Pavel Ondek na záver upozornil 
na pretrvávajúce problémy s realizáciou financo-
vania príspevkov na rekreácie zamestnancov škol-
stva. Pripomenul kritiku zväzu pre stanovenie mi-
nimálneho počtu zamestnancov u zamestnávateľa 
na vznik nároku na príspevok, ako aj nejednoz-
načný systém financovania tohto príspevku v re-
zorte školstva. Informoval, že odborový zväz pre-
sadzuje nadtarifné financovanie daného príspevku 
z rezervy štátneho rozpočtu určenej na legislatívne 
zmeny. Generálna riaditeľka sekcie Adriana Bertó-
ková reagovala, že ministerstvo zisťuje, aký maxi-
málny objem finančných prostriedkov by rezort 
školstva na pokrytie tohto nároku potreboval, čo by 
vytvorilo základ pre rokovanie s Ministerstvom 
financií SR pre túto dotáciu.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
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