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Bude štát dotovať príspevky na rekreácie? 

 

 
 
Školy a školské zariadenia nemajú vo svojich roz-
počtoch finančné prostriedky na príspevky na rek-
reácie pre svojich zamestnancov O riešenie tohto 
problému sme požiadali zástupcov Ministerstva 
financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a predsedu Národnej rady SR.  
Na náš podnet ministerstvo školstva vypracováva 
nápočet finančného dopadu rekreačných príspev-
kov pre zamestnancov školstva v prenesenom 
výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo 
riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu 
financií. V štátnom rozpočte je pre legislatívne 
zmeny v roku 2019 vytvorená rezerva 400 miliónov 
eur.  
Požadujeme, aby školy a školské zariadenia, kto-
rých sa to týka, dostali financie na príspevok na 
rekreácie vo forme nadnormatívneho účelového 
financovania. Predseda NR SR našu požiadavku 
vníma pozitívne a vyjadril sa, že financie pre tento 
účel budú zo štátneho rozpočtu prerozdelené do 
dvoch mesiacov.  
Dotácia má byť určená pre zamestnancov štátnej a 
verejnej správy, kam patria aj zamestnanci škol-
stva. K tomu boli uskutočnené aj rokovania na 
najvyššej úrovni zástupcu vlády SR a KOZ SR.  

Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu?  
Ak si chcete uplatniť nárok na príspevok na rekre-
áciu od svojho zamestnávateľa, musíte spĺňať 
podmienky, ktorými sú:  
•    Váš zamestnávateľ priemerne zamestnával v 
roku 2018 viac ako 49 zamestnancov alebo má 
záväzok poskytovať príspevok na rekreáciu vo 
Vašej kolektívnej zmluve,  
•    odpracovali ste u zamestnávateľa viac ako 24 
mesiacov,  
•    využili ste služby (ubytovanie/ubytovanie + 
strava/ubytovanie + wellness a/alebo iné služby) 
zariadenia na území SR v rozsahu 2 a viac preno-
covaní, alebo Vaše dieťa, ktoré navštevuje ZŠ 
alebo 1.-4. ročník 8-ročného gymnázia bolo na 
viacdennom prázdninovom tábore (den-
ný/pobytový) na území SR.  
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, máte nárok 
na príspevok na rekreáciu a u zamestnávateľa si 
ho uplatníte tak, že:  
•    u poskytovateľa ubytovania si vypýtate účtovný 
doklad na účely príspevku na rekreáciu,  
•    predložíte účtovný doklad do 30-tich dní od 
ukončenia rekreácie zamestnávateľovi.  
Ak všetko vyššie uvedené dodržíte, zamestnávateľ 
Vám vyplatí príspevok na rekreáciu v rozsahu 55% 
z preukázaných výdavkov, najviac však 275 Eur v 
najbližšom výplatnom termíne po predložení úč-
tovných dokladov. O príspevok môžete požiadať aj 
opakovane, ale výška príspevku zamestnávateľa 
za celý kalendárny rok je najviac 275 Eur, pričom 
do tejto sumy môžete zahrnúť aj Vášho manže-
la/ku a deti, ktoré sa rekreácie zúčastnia spolu 
s Vami. Na príspevok máte nárok aj v prípade, ak 
pracujete na kratší pracovný čas, zamestnávateľ 
Vám poskytne pomernú časť zodpovedajúcu Váš-
mu úväzku. Ak ste dodržali podmienky, máte na 
príspevok na rekreáciu právny nárok, zamestnáva-
teľ Vás nemôže s Vaším nárokom odbiť!  
(Právny základ nájdete v §152a Zákonníka práce)  
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12. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov  
 O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku 

 

 

 
 
Príroda zasypaná bielym snehom, vonku príjem-
ných  5 stupňov, ľadový vietor, poletujúce vločky 
a občas aj slniečko. To boli prírodné kulisy 12. roč-   
níka lyžiarskych a  snowboardových pretekov 
O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku v ob-
rovskom slalome.     
Preteky sa už tradične uskutočnili v príjemnom      
prostredí Ski centra Dolinky - Žiar pri Liptovskom 
Mikuláši. V doterajšej histórii pretekov bolo prihlá-
sených najviac účastníkov. Spolu 134 pretekárov 

zo 63 základných organizácií OZ PŠaV na Sloven-
sku a 1 družstvo z Rady ZO OZ.  
Na štart v piatok 1. februára 2019  napokon nastú-
pilo 7 snowboardistov a 115 lyžiarov. Ďalší 12 
lyžiari sa ospravedlnili z rôznych zdravotných či 
rodinných dôvodov.  
Realizačný tím pretekov a jeho zástupcovia p. ria-
diteľ Mgr. Vlastimír Tréger, sekretár Ing. Iveta Ma-
jerová a hospodár  pretekov pani Mária Virgovičo-
vá urobili všetko pre to, aby sa pretekári a pozvaní 
hostia cítili  na pretekoch výborne.  
Preteky prebiehali v priateľskej športovej atmosfé-
re v duchu fair-play. Zvíťazili všetci už len tým, že 
na preteky prišli. Ako povedal na slávnostnom 
vyhodnotení pretekov  predseda zväzu Ing. Pavel 
Ondek, je výborné, že odborári vedia súťažiť a 
zároveň sú jeden veľký priateľský kolektív. Ocenil 
víťazov v kategórii ženy, muži, snowboardisti a 
družstvá. Pred ukončením oficiálnej časti oznámil, 
že 13. ročník sa uskutoční 14. februára 2020.  
V mene organizátorov ďakujeme všetkým účastní-
kom pretekov za korektnú a priateľskú atmosféru a 
blahoželáme víťazným družstvám v zložení:  
1. ZO OZ PŠaV na Slovensku  

     Gymnázium J. Chalupku Brezno  
          (Jaroslav Babic, Peter Kováčik)  
     2.  ZO OZ PŠaV na Slovensku  
          Gymnázium M. Hattalu Trstená 
          (Pavol Palčo, Boris Matušek)  
     3.  ZO OZ PŠaV na Slovensku  
          Základná škola Rožňava, Zlatá 2  
          (Stanislav Székely, Štefan Gerényi) 
      Kompletné výsledkové listiny družstiev a jednotliv-

cov nájdete na web stránke zväzu www.ozpsav.sk 
Ing. Iveta Majerová, sekretár pretekov  

 

2. ročník letného detského tábora 

 
 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku  pripravil  pre  deti svojich členov vo 
veku  8  až  14 rokov 2. letný detský tábor v rekre-
ačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v 
čase letných prázdnin od nedele 30. júna do sobo-
ty 6. júla 2018.  
 
Deti strávia v prostredí Vysokých Tatier úvodnú 
časť leta so zaujímavým programom zameraným 
na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a 
kultúrne aktivity. Počas tábora  absolvujú nenároč-
né túry v okolí rekreačného zariadenia, prehliadku 
mesta Vysoké Tatry, múzea TANAP-u a Štrbského 
Plesa.  
 
Prihlášku,  organizačné pokyny  a program nájdete 
na web stránke zväzu www.ozpsav.sk 
                                                    

https://www.ozpsav.sk/files/prihlaska_2ldt.docx
https://www.ozpsav.sk/files/organizacne_pokyny_rodicom_2ldt.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/program_%202ldt.pdf
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Je dôvod odoberať osobné príplatky? 

 

 

 

 
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku a ostatné odborové zväzy zastupujúce 
zamestnancov v štátnej a verejnej správe s vládou 
SR a zástupcami zamestnávateľov dohodli v KZVS 
na roky 2019 a 2020 zvýšenie tarifných platov.  
Niektorí zástupcovia samosprávy (starostovia obcí, 
primátori miest, predsedovia VÚC) znižujú za-
mestnancom platy tak, že im priznajú iba tarifný 
plat a odoberú nadtarifnú zložku platu - osobný 
príplatok, aj keď na odobratie osobného príplatku 
dôvod nie je. Je to nemorálne. OZ PŠaV na Slo-
vensku takéto konanie odsudzuje. Ako sa má cítiť 
zamestnanec, keď ho zamestnávateľ, zriaďovateľ 
takýmto spôsobom šikanuje.  
Poukazujeme na problém, ktorý umelo spôsobujú 
niektorí zamestnávatelia a zriaďovatelia najmä v 
tzv. originálnych kompetenciách, kde platy za-
mestnancov sú realizované z podielových daní. 
Týka sa to zamestnancov úradov, ale aj zamest-
nancov materských škôl, základných umeleckých 
škôl, školských klubov detí, centier voľného času a 
školských internátov.                                                    
 

 
Pre zaujímavosť uvádzame:  
 
Rok 2019:podielové dane celkom 3 113 472 000 €  
(v porovnaní s rokom 2018 sú vyššie o 13,3 %)  
z toho:   

1. Obce a mestá 70% z podielových daní = 
 2 179 532 000 eur   
z toho pre školstvo 40 % (MŠ, ZUŠ, ŠKD, 
CVČ, ŠJ) = 871 812 800 eur  

2. VÚC 30 % z podielových daní = 
933 940 000 eur   
z toho pre školstvo 15 % (ŠI, ŠH, Školské 
stravovanie, ŠkvP, CVČ)  
= 140 091 000 eur  

 
Pre porovnanie:   
 
Rok 2018:podielové dane celkom 2 748 114 000 €   
z toho:  

1. Obce a mestá 70% z podielových daní  
= 1 923 735 eur   
z toho pre školstvo 40 % (MŠ, ZUŠ, ŠKD, 
CVŠ, ŠI) = 769 494 000 eur  

2. VÚC 30 % z podielových daní  
= 824 379 000 eur   
z toho pre školstvo 15 % (ŠI, ŠH, Školské 
stravovanie, ŠkvP, CVČ) 
= 123 656 850 eur  

 
Poznámka: Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve viď §2 a §3 nariadenia vlády 
SR 668/2004 Z.z.  
 
Zdroj: Ministerstvo financií SR  
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Rokovania OZ PŠaV 
so zástupcami ministerstva školstva 

 
 
Dňa 21. 2. 2019 sa zástupcovia OZ PŠaV v zlože-
ní Pavel Ondek, Ingrid Gamčíková a Eva Klikáčo-
vá stretli na pracovnom rokovaní k vládnemu ná-
vrhu zákona o pedagogických a odborných za-
mestnancoch so zástupcami MŠVVŠ SR. Rokova-
nie sa uskutočnilo pod vedením Mariána Galana, 
generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva 
a Žanety Surmajovej, generálnej riaditeľky sekcie 
legislatívno-právnej. Zo strany ministerstva sa 
zúčastnili aj Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru ZŠ 
a Ján Sitarčík, riaditeľ odboru pedagogických a 
odborných zamestnancov.  
Zástupcovia OZ PŠaV predložili pozmeňujúce 
návrhy k danému zákonu, ktorých cieľom je zabrá-
niť negatívnemu dopadu na platy pedagogických a 
odborných zamestnancov.  
OZ PŠaV na Slovensku požiadal o možnosť parti-
cipovať na príprave vykonávacích predpisov k 
zákonu. Zástupcovia ministerstva súhlasili s účas-
ťou našich zástupcov v pracovných skupinách k 
pripravovaným zmenám.  
Marián Galan prisľúbil účasť zástupcov sekcie 
regionálneho školstva na stretnutí celoslovenských 
sekcii združenia základného školstva a združenia 
stredného školstva. Počas rokovania prítomní 
diskutovali aj o možnosti zaradiť umeleckú a tvori-
vú činnosť ako súčasť profesijného rozvoja peda-
gogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov.  
Zástupcovia ministerstva a OZ PŠaV rokovali aj o 
pripravovanej zmene odmeňovania s cieľom moti-
vovať začínajúcich pedagogických a odborných 
zamestnancov v regionálnom školstve a začínajú-
cich učiteľov vysokých škôl. Pavel Ondek zástup-
com ministerstva predstavil alternatívny návrh OZ 
PŠaV k návrhu, ktorý vypracoval odbor analýz 
vzdelávacej politiky. Návrh MŠVVŠ SR počíta s 
9,5% zvýšením základnej platovej tarify s násled-
ným 0,25% zvyšovaním tarifných stupňov podľa        

odpracovaných rokov (0-8) a 0,5% od 9 - 40 od-
pracovaných rokov praxe, načo je potrebné ročne 
viac ako 30 miliónov eur. Návrh OZ PŠaV je kom-
promisný, aby zvyšovanie za každý rok praxe bolo 
rovnaké minimálne 0,5 %. K uvedenej zmene by 
malo dôjsť od 1. 9. 2019.  
V závere rokovania sa obe strany dohodli na ďal-
ších stretnutiach k diskutovaným témam.  
 
Dňa 13. 2. 2019 sa vedenie zväzu (v zložení P. 
Ondek, I. Gamčíková a I. Šóš) stretlo na pracov-
nom rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR pod 
vedením Adriany Bartókovej - generálnej riaditeľky 
sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva k 
výške normatívov pre rok 2019 a k možnému fi-
nancovaniu príspevkov na rekreácie pre zamest-
nancov školstva.  
Zástupcovia OZ PŠaV upozornili na nízky mzdový 
normatív, ktorý v porovnaní s rokom 2018 stúpol 
iba o 7 %. Zástupcovia ministerstva predložili roz-
pis rozpočtu na osobné náklady so zohľadnením 
kvalifikácie a dĺžky praxe zamestnancov (účinné 
od 1. 1. 2019), ktorý v porovnaní s rokom 2018 
vzrástol o 12,19 %. Výsledkom rokovania je, že 
pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho 
školstva a učitelia vysokých škôl majú zohľadnené 
navýšenie tarifných platov o 10 %. Celkový objem 
finančných prostriedkov podľa vyjadrenia MŠVVaŠ 
SR postačuje na zachovanie osobných príplatkov 
v pôvodnej výške a nie je dôvod znižovať zo strany 
zamestnávateľov ich výšku.  
K otázke financovania príspevku na rekreácie pre 
zamestnancov školstva generálna riaditeľka uvied-
la, že príspevok sa týka viac ako 770 škôl a škol-
ských zariadení v regionálnom školstve a 20 ve-
rejných vysokých škôl. Informovala, že finančné 
prostriedky potrebné na poskytnutie príspevku pre 
tieto školy a školské zariadenia budú žiadať od MF 
SR.  
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