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Účinnosť od: 13.6.2013 

  

 

 

 

S M E R N I C A  

S l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i e  
 

č. 2/2013 
 

o poskytovaní mzdových zvýhodnení zamestnancom SPF 
 
 
 

Čl. I 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. K tarifnej mzde zamestnanca v závislosti od pracovného režimu a ďalších pracovných 

podmienok patria nasledovné mzdové zvýhodnenia (príplatky). 
1.1. Mzdové zvýhodnenia, príplatky zaručené zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

v platnom znení (ďalej len Zákonník práce), a to: 
1.1.1. mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas ( § 121 Zákonníka práce), 
1.1.2. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122 Zákonníka práce) a iné vybrané 

dni, 
1.1.3. mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 Zákonníka práce), 
1.1.4. mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 Zákonníka práce). 

1.2. Ďalšie mzdové zvýhodnenia nad rámec Zákonníka práce, a to: 
1.2.1. mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, 
1.2.2. mzdové zvýhodnenie za zastupovanie, 
1.2.3. mzdové zvýhodnenie za zaškoľovanie. 

 

 

Čl. II 
Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas 

 
1. Za nariadenú prácu nadčas alebo prácu nadčas vykonávanú so súhlasom zamestnávateľa 

Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „zamestnávateľ“) patrí za hodinu práce nadčas k 
dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie: 
1.1. vo výške 25% jeho priemerného zárobku, 
1.2. vo výške 35% jeho priemerného zárobku, ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch 

nepretržitého odpočinku v týždni a vo sviatok. 
2. Ak sa zamestnanec dohodne so zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna patrí mu: 
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2.1. za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna, ktoré zamestnanec môže vyčerpať do 
štyroch kalendárnych mesiacov od výkonu nadčasovej práce, za takto dohodnuté 
náhradné voľno patrí zamestnancovi mzda za vykonanú prácu bez mzdového 
zvýhodnenia, 

2.2. ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne na poskytnutí náhradného voľna 
vyplatí mu zamestnávateľ mzdu za vykonanú nadčasovú prácu vrátane mzdového 
zvýhodnenia. 

 
 

Čl. III 
Mzda a náhrada mzdy za sviatok a iné vybrané dni 

 
1. Za dobu práce vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie 

najmenej vo výške: 
1.1. 50% jeho priemerného zárobku,  
1.2. 150% jeho priemerného zárobku za prácu v dňoch 24.12., 25.12.,26.12 a za dobu práce 

dňa 31.12. od 22,00 hod. do 06,00 hod. za Veľkonočný pondelok od 00,00 hod do 22,00 
hod. 

2. Za prácu nadčas vo sviatok zamestnancovi patrí okrem mzdy a mzdového zvýhodnenia za 
prácu vo sviatok aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. 

3. V prípade, že zamestnanec nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný 
deň a v dôsledku toho mu ušla mzda, patrí mu náhrada mzdy vo výške jeho priemerného 
zárobku (§ 122 ods. 3 Zákonníka práce). Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný mesačnou 
mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný 
deň, za ktorý mu patrí mzda. 

4. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracoval a za túto prácu čerpal náhradné voľno patrí mu 
za čas čerpania náhradného voľna za sviatok náhrada mzdy vo výške jeho priemerného 
zárobku; čerpaním náhradného voľna zamestnancovi zaniká na mzdové zvýhodnenie za prácu 
vo sviatok. 

5. Náhrada mzdy za sviatok nepatrí (§ 122 ods. 4 Zákonníka práce): 
5.1. zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal zmenu bezprostredne predchádzajúcu 

sviatku, alebo po ňom nasledujúcu zmenu, alebo zmenu vo sviatok, 
5.2. zamestnancom, ktorí v deň sviatku nepracovali preto, že sviatok im pripadol na deň 

nepretržitého odpočinku v týždni stanoveného harmonogramom striedania zmien, 
nakoľko im mzda v dôsledku sviatku neušla. 

 
 

Čl. IV 
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

 
1. Nočnou prácou je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (§ 98 ods. 1 

Zákonníka práce). 
2. Za nočnú prácu (§ 123 Zákonníka práce) zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 

20% jeho priemerného zárobku.  
3. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí aj za zlomky hodín, pokiaľ nočná práca trvala 

súvisle najmenej 30 minút. 
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Čl. V 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 
 

1. Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných 
činností v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, 
biologické faktory, prach, fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie), ak 
tieto činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia 
napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym 
opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie 
zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky. 

2. Za každú hodinu práce podľa predchádzajúceho odseku patrí zamestnancovi popri dosiahnutej 
mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce vo výške 20% jeho priemerného zárobku. 

3. Mzdovú kompenzáciu možno poskytovať aj: 
3.1. pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi sťažujú prácu alebo zamestnanca 

negatívne ovplyvňujú 
3.2. aj pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených vyššie vo 

výške 10% jeho priemerného zárobku. 
 

 

 
Čl. VI 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu 
 

Za prácu v sobotu a v nedeľu zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie vo výške  25% 
jeho priemerného zárobku. 
 

 

 

Čl. VII 
Mzdové zvýhodnenie za zastupovanie 

 
1. Ak zastupuje zamestnanec na základe poverenia zamestnávateľa v plnom rozsahu zamestnanca 

zaradeného na inú pracovnú funkciu, ktorý dočasne nevykonáva svoju funkciu, prislúcha mu 
príplatok vo výške 20% mzdy príslušného zastupovaného zamestnanca. V prípade, ak 
príslušného zastupovaného zamestnanca zastupuje viac zamestnancov, príplatok sa medzi nich 
rozdelí rovným dielom, prípadne pomerne podľa miery zastupovania toho ktorého 
zastupujúceho zamestnanca.    

2. Mzdové zvýhodnenie za zastupovanie sa priznáva až po štyroch týždňoch nepretržitého 
zastupovania s účinnosťou od prvého dňa zastupovania, najdlhšie však počas 12 mesiacov od 
prvého dňa zastupovania. 

3. Ak zastupovanie trvá dlhšie, patrí zastupujúcemu zamestnancovi od začiatku druhého roka 
základná mzda vo výške 100% mzdy skutočne vykonávanej funkcie. Druhá veta bodu 1 tohto 
článku platí obdobne.  
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Čl. VIII 
Mzdové zvýhodnenie za zaškoľovanie 

 
Ak popri výkone svojej práce je zamestnanec poverený zaškoľovaním novo nastúpených 

zamestnancov a dohľadom nad ich prácou, patrí mu mzdové zvýhodnenie za každú hodinu 
zaškoľovania v závislosti od počtu zaškoľovaných zamestnancov vo výške: 10% mzdy zamestnanca  
pri zaškoľovaní 1 a vo výške 15% pri zaškolovaní 2 zamestnancov. 
 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenie  

 
1. Táto smernica sa nedotýka práva prezidenta SPF alebo Rady SPF rozhodnúť o udelení iných 

mimoriadnych odmien (prémií) zamestnancov nad rámec základnej mzdy. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením Radou SPF.  

 

 
 
Mgr. Irena Adámková 
      Prezident SPF 
               v.r. 

 
 


