
Kolektívna zmluva 

 

 

uzatvorená dňa   9.2.2021    medzi zmluvnými stranami 
 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, 052 05 
Spišská Nová Ves , IČO: 45784973, zastúpenou Mgr. Radoslavom Sirkom, 
splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa 
článku 2: ,,Ciel' činnosti  základnej organizácie, jej orgány a ich právomoc“, stanov 
základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa 5.2.2021, (ďalej odborová 
organizácia) 
a Základnou školou , Z. Nejedlého 2, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, IČO: 35546069, 
zastúpenou Mgr. Miroslavom Nováčekom, riaditeľom školy, (ďalej zamestnávateľ)   
následovne: 
 
 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy 

 

          (1)  Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a 
uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 2 stanov odborovej organizácie a 
z plnomocenstva zo dňa 5.2.2021, ktorým  výbor odborovej organizácie, jej štatutárny 
orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Radoslava 
Sirka, predsedu odborovej organizácie.   
          (2)  Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo 
dňa 6.6.2002.  Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto 
kolektívnu zmluvu vyplýva z  jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu 
zamestnávateľa. 
          (3)   Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné 
označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", 
namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ",  namiesto označenia Zákonník 
práce skratka  „ZP“,  zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", zákon o výkone práce vo verejnom záujme 
„ZOVZ“. 
 
 

Článok 2 

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy 

 

         (1)   Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 
individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a 
práva a povinnosti zmluvných strán. 



(2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov zamestnávateľa. 
(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ 

sa začína dňom 1.januára 2021 a skončí 31. decembra 2021, pokiaľ doba účinnosti 
niektorých záväzkov nie je dohodnutá inak. 

 
 

Článok 3 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

 

        (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch 
rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej 
podpísania. 
        (2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov 
zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia 
zamestnancov dohodnú zmluvné strany. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví 
zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. 
Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho 
písomnej žiadosti kópiu tejto KZ  do 30 dní od požiadania. 
        (3)  Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi 
zamestnávateľ s touto KZ v rámci plnenia povinnosti v zmysle §-u 47 ods.2 ZP. 
 
 

 

Druhá časť 

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej 

zmluvy 

 

Článok 4 

Príplatky, odmeny a náhradné voľno 

 

1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom príplatky v zmysle ZP a OVZ. 
2) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi  odmenu  za pracovné 

zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku vo výške jeho funkčného platu. 
3) Zamestnávateľ a odborová organizácia sa dohodli, že náhradné voľno za prácu 

v škole v prírode (ŠvP), na lyžiarskom výcvikovom kurze (LVK) bude 
zamestnávateľ poskytovať nasledovne: 
a)  ŠvP, LVK  sedemdňové – 3 dni NV 
b)  ŠvP, LVK päťdňové  – 2 dni NV, 

ak sa so zamestnancom nedohodne inak. 
 
 

Článok 5 

Osobný príplatok 
 

           (1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku 
na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných 
výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho 



pracovných povinností. O výške osobného príplatku rozhodne štatutárny orgán 
zamestnávateľa na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca 
(§ 10 OVZ). 
           (2)  Na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné 
prostriedky vo výške 6% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov  zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za kalendárny  rok. 
           (3)  Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ 
bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria, ktoré tvoria prílohu tejto KZ. 
        (4) Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa 
predchádzajúcich odsekov  určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na celé  eurá nahor. 
           (5)  Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok 
len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré 
mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky). 

 

 

 

Článok 6 

Plat, výplata platu a zrážky z platu 

 

            (1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu jedenkrát mesačne. 
Splatnosť platu je  15. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 
            (2)  Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, 
ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat 
pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň splatnosti platu  podľa 
predchádzajúceho odseku. 
            (3) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na 
základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať 
aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods.8 ZP ). 
 
 

 
 
Článok 7 

Odstupné a odchodné 
 

            (1)  Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z 
dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho 
posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení 
pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:  
a) jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva 
roky a menej ako päť rokov,  

b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  

c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  
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d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej dvadsať rokov.  

            (2)  Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z 
dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že 
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume:  
a) jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva 
roky,  

b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  

c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  

d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

e)  päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 
najmenej dvadsať rokov.  

            (3)  Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, tiež v 
prípade ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, 
zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v sume trojnásobku jeho funkčného 
platu, ak zamestnanec požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením pracovného 
pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.“  

            (4)  Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné v sume 
jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe 
žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho 
skončení. 
            (5) Zamestnanec musí požiadať o odchodné do 10 pracovných dní od 
skončenia prac. pomeru, inak nemá na odchodné nárok § 76 ZP.  
            (6)  Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa 
pracovný pomer skončil podľa § 68, ods.1 ZP  

 (7)  Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 

 

  

 
 

Článok 8 
Pracovný čas zamestnancov 

 
(1)  V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok 

zamestnávania  a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ určuje  pracovný čas na 37 
a ½ hodiny týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce 
nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. 
        (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom 
vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou 
činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska. 
        (3)  Ak povaha práce, alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa 
pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po 
dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé 
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týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac 
štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. 
 

 

 

 
Tretia časť 

Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Článok 9 
Zabezpečenie činnosti odborových  organov 

 

          (1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie 
nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne 
vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z §-u 240 ZP sa 
zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  odborovej organizácie poskytnúť 
jej          
            a) jednu miestnosť č.208, v ktorej bude pôsobiť výbor odborovej organizácie, 
ktorý je jej štatutárny orgán,   
            b) telefónnu /faxovú/ linku: 053 444 06 90,  mobilnú linku: 0903 650 587 za 
účelom telefonického spojenia, faxového spojenia alebo počítačového spojenia na 
odosielanie správ e -mailom a využívanie internetu, 
            c)  vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. b) tohto odseku, 
            d) zaplatiť všetky prevádzkové náklady /energie, spojové poplatky a pod/ na 
svoj náklad, 
           e) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích 
činností  odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa 
v oblasti    pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia 
zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjednávanie a 
riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov a na slávnostné 
podujatia    súvisiace s ocenením práce zamestnancov. 
             f) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom 
vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme 
zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov. 
            (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno s náhradou mzdy 
funkcionárom, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej organizácie a do orgánov 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej Odborový zväz) 
na zabezpečenie ich činnosti a poslania v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však: 
            - predseda výboru  odborovej organizácie 5 dní v roku. 
   
 
 

Článok 10 
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, 

prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto 
oblasti 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a 



tejto KZ, najmä: 
            (a)  vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť 
po dohode s ňou v nasledovných prípadoch: 
      -   vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ), 
       - výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom 
zamestnancov,  na ktorých   sa  vzťahuje zvýšená  ochrana (§ 240 ods.9  ZP), 
       -   vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods.2 ZP), 
       -   zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods. 1 ZP), 
       -   určenie rozsahu a podmienok práce nadčas (§97 ods.6 a 9 ZP), 
       -   prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods.1 ZP), 
       -   na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods.2 ZP), 
       -   vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ    
nemôže.  Zamestnancovi  prideľovať prácu  a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho     
funkčného platu (§ 142 ods.4 ZP), 
       - určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí 
príspevku odborovej organizácii(§ 3, § 7 ods. 3 zák.č.152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde); 
           (b)   informovať odborovú organizáciu najmä : 
      - ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 
najneskôr 1 mesiac predtým, o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu a jeho 
dôvodoch 
      -  o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 
ZP), 

         - o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený 
týždenný pracovný čas (§   49 ods. 6 ZP), 
      -    pri hromadnom prepúšťaní o dôvodoch hromadného prepúšťania, 
      -    počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať 
      -    celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva 
      -    dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať 

                   -  kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 
73 ods. 2 ZP), 
      -   o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu 
(§ 73 ods.2 a 4 ZP), 
          c) zrozumiteľným spôsobom informovať na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, 
potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej 
situácii a o predpokladanom  vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových 
prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o 
použití mzdových  prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory  a štatistické 
výkazy (§ 229 ods.1,2 ZP); 
          d) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä: 
      -    rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP), 
      -    opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnopráv- 
nych vzťahov (§     29 ods.2 ZP), 
      -   opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 
ods. 2 ZP), 
      -    výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP), 
      -    zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP), 

            -   nariadenia práce v dňoch prac. pokoja (§ 94 ods.2 ZP), 
      -    dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP), 
      -    rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods.6 ZP), 



          e) stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať 
stravovanie počas  prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti 
zamestnanca v práci   (§ 152 ods.8,  písm. a/ ZP), 
      -  umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu 
pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 
ods. 8 písm. b/ ZP,    
      -   rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods.8 písm. c/ 
ZP), 
      - opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej 
prehlbovanie a zvyšovanie  (§   153 ZP), 
      -  opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP), 
      -     požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca 
(§  191 ods. 4 ZP), 
      -    rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady 
pri   pracovnom  úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP), 
      -    stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, 
najmä, ak je  ohrozená  zamestnanosť (§ 237 ods.2 písm. a/ ZP), 
      -     zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny 
pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b/ ZP), 
      -     rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo 
v zmluvných podmienkach (§ 237 ods.2 písm. c/ ZP ), 
      -   organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie 
činnosti  zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena 
právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods.2 písm. d/ ZP), 
      -     opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na 
ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods.2 písm. e/ ZP); 
            f)  pracovný pomer na určitú dobu: 
obe zúčastnené strany sa dohodli v zmysle § 48 ods. 4 písm. d Zákonníka práce  
o ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu 
do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné aj u asistentov učiteľa, sociálnych 
pedagógov, vychovávateliek školského klubu a informatika a správcu PC. 
           g) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v 
oblasti   dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a 
záväzkov    vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať 
potrebné   informácie, konzultácie a doklady (§ 239 ZP). 
 
 

 

Článok 11 
Ochrana práce 

1) Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti sa zaväzuje sústavne zaisťovať 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  a na ten účel vykonávať potrebné 
opatrenia. 

2) Zamestnávateľ vypracuje zoznam poskytovaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 

 
 



Článok 12 
Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP 

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť 
minimálne raz ročne rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP 
vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu a jedenkrát ročne 
rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 

2) Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP 
u zamestnávateľa. 

 
 
 
 
 

Článok 13 
Zdravotnícka starostlivosť 

Zamestnávateľ sa zaväzuje : 
 a) umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca 

na svoj náklad (§30e ods. 18 zákona NR SR č.355/2007 Z.z ), 
                  b) vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav 

lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem. 
             c) zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 
v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne 
a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, 
na sebapoznanie a riešenie konfliktov 
 
 
 

Článok 14 

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov 
 
(1) Základná organizácia informuje, v prípade viac ako 50 % záujmu zo strany 
zamestnancov školy zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom v rámci využívania 
vlastných i prenajatých rekreačných zariadení organizovanie doplnkovej rekreácie 
v čase hlavných i vedľajších prázdnin. 

(2) Zamestnávateľ poskytne matkám a  zamestnancom s deťmi do10  rokov 
a zamestnancom, ktorých rodinní príslušníci alebo osoby žijúce v ich spoločnej 
domácnosti vyžadujúcimi nadmernú opateru,  okrem dovolenky neplatené voľno na 
ich žiadosť  na ďalšiu starostlivosť,  pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody 
v dĺžke najmenej 5 dní.  Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie 
dovolenky. 



Článok 15 
Stravovanie 

            (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať 
zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce 
zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou 
zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,  ktorí na svojom pravidelnom  
pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. 
           (2) Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého 
hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom 
zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom 
právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší 
ako štyri hodiny. 
           (3) Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa 
sumou vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % 
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o 
cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
           (4) Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho 
fondu č. ú.: SK 27 5600 0000 0075 2483 6003 v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o 
sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,40 € na jedno hlavné jedlo. 
 
 

Článok 16 
Starostlivosť o kvalifikáciu 

  
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, 

prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a dbať, aby zamestnanci 
boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. 

(2) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so 
zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie 
podľa platných predpisov.  

(3) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému 
zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa §40 ods. 3 

písm. a) a b), 
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo 

druhej atestácie,  
c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 

vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a 
vedúceho odborného zamestnanca. 

(4) Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného 
zamestnanca kratšie ako jeden kalendárny rok, vzniká mu za každý kalendárny 
mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa 
odseku 3 písm. a). 

(5) Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný 
zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo 
prerušená prevádzka pracoviska. 

 
 

 



                                                                   
Článok 17 

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové sporenie 
 

 

           (1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje 
nasledovne: 
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený: 
        a) povinným prídelom je vo výške 1% a 
        b) ďalším prídelom vo výške 0,25% 
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov  zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 
kalendárny  rok. 
 (2)Zásady na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu tvoria súčasť tejto KZ a sú 
uvedené v prílohe. 

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje mesačne platiť a odvádzať doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca 
vo výške 2 % jeho funkčného platu. 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy príspevku na 
doplnkové dôchodkové sporenie v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov 
prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so zamestnancom. 

  
 

Štvrtá časť 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv 
tejto KZ polročne na hodnotiacej porade. 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 
Z. z. bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise kolektívnej 
zmluvy, kolektívnu zmluvu zverejniť na svojej internetovej stránke. 

(3)Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán 
dostane po jednom  podpísanom rovnopise.  

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto  KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a 
preto ju na znak toho podpisujú. 
. 
 

 

 

V .....................................................               dňa ............................ 

 

 

                   -------------------------------------                 -------------------------------------------- 

            v zastúpení za  základnú organizáciu       štatutárny zástupca zamestnávateľ 
 
 


