Dodatok č. 02/2020 ku KZ

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

Stravovanie
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie zo sociálneho fondu v zmysle
zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,10 Eur na
jedno hlavné jedlo.

Sociálna výpomoc nenávratná
1. Zamestnávateľ po schválení odborovou organizáciou poskytne jednorazovú sociálnu
výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine.
2. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na
budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov) vo výške 300 €.
3. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) vo výške 150 €.

Regenerácia pracovných síl
(1) Kultúrna, spoločenská činnosť
Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na návštevu divadelných predstavení, na
spoločenské posedenia s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy
z príležitosti Dňa učiteľov na základe predložených dokladov (vstupenka, prezenčná listina,
faktúra).
(2)Vzdelávacia činnosť
Na kontinuálne vzdelávanie a priebežné vzdelávanie zamestnancov /konferencie, odborný
seminár, školenie/, ktoré súvisia s činnosťou zamestnávateľa sa prispieva podľa charakteru a
obsahu doškoľovania ( 100% účastníckeho poplatku, ubytovanie, stravné, cestovné)
(3)Relaxpasy na regeneráciu pracovných síl ( na každý odpracovaný mesiac v kalendárnom
roku v hodnote 2,00 €). V prípade zamestnancov, ktorí pracujú na nižší ako 50% úväzok sa
táto suma znižuje o polovicu.
(4) Na športovú činnosť, 1krát ročne, tzv. športový deň prispeje zamestnávateľ
občerstvenie a dopravu.

na

(5)Rekreácie
Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu zamestnancom, ktorých určí ZO OZ
žrebovaním, v súlade s § 152 a ZP, najviac do výšky 825,00 €.

Ocenenie pracovných zásluh zamestnancov
Pri dosiahnutí odpracovaných 25 rokov v školstve a v organizácii
- vecný dar v hodnote 40 €
Pri dosiahnutí odpracovaných 30 rokov v školstve a organizácii
- vecný dar v hodnote 50 €
Pri dosiahnutí odpracovaných 35 rokov v školstve a v organizácii
- vecný dar v hodnote 60 €

Pri dosiahnutí odpracovaných 40 rokov v školstve a v organizácii
- vecný dar v hodnote 70 €
Pri morálnom ocenení mestom alebo iným rezortným orgánom v školstve z príležitosti Dňa
učiteľov
- vecný dar v hodnote 20 €.

V Medzeve
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..................................
predseda ZO OZ
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Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka ZUŠ

