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SPOJENA SKOLA, SLANCIKOVEJ 2, NITRA

KOLEKTIVNA ZMLUVA



KOLEKTIVNA ZMLUVA
NA RoK 2022

platná od 01.01.2022 - 31.12.2022

Zmluvnó strany:

ZáHadná organizácia Odborového zvázu Pracovnftov školstva a vedy na Slovensku pri
Spojenej škole, Slaněíkovej 2, 950 50 Nitra,
zastúpená: predsedom OZ PŠaV na Slovensku Mgr. Annou Pivarčiovou (ďalej len ,,odborová
organizácia")

Spojená škola, Slančíkovej 2,950 50 Nitra, IČo: 00161365,
zastúpená: riaditel'om školy Ing. Liborom Kabátom PhD., (ďalej len ,,zamestnávateť")

Uzavreli v súlade s §231 Zákonníka práce, zákonom č, 53312003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 211991 Zb. o kolektivnom
vyjednávaní v znení neskorších predpisov a kolektivnou zmluvou vyššieho stupňa túto:

KOLEKTIVNU ZMLUVU
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PRVA cAsT
zák|adné ustanovenia

článok t
Sp6sobilost' zmluvných strán na uzafvorenie kolektívnej zmluvy

l. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa móže používať na spoločné označenie odborovej
organizácie a zamestnávateťa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna
zmluva skratka,,KZ" namiesto omačenia Zákonník práce skratka ,,ZP" zákona o odmeňovaní
niektoných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skatka "OYZ" .

2. Odborová organizácia má prál,rru subjektivitu podťa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
oběanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvorit' túto KZ vyplýNa z
plnomocenstva, ktorým členská schódza splnomocnila na rokovanie a uzatvorenie KZ Mgr.
Arrnu Pivarčiovú, predsedníčku odborovej organizácie.

3. Zamestnávateť má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 21. 9.

2005. Oprávnenie zástupcu zamestnávateťa rokovat' a uzatvoriť túto KZ vypl/va z funkcie
riaditeťa školy, ako štatutárneho zástupcu zamestnávatel'a.

4. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a

kolektívne vďahy medzi zamestnávateťom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán nad rámec vyšších právnych predpisov.

5. Ciel'om je zabezpeěiť sociálno-ekonomický rozvoj zamestnávatel'a, pracovné a sociálne
potreby a záujmy zamestnancov, zlepšovat' ich pracovné podmienky a životné podmienky, ktoré
sú predpokladom riadneho výkonu práce a smerujú k úspešnému napíňaniu poslania a hlavných
úloh zamestnávateťa. V KZ možno upraviť priaznivejšie pracowé podmienky a podmienky
zamestnávania, ako to pdslušný právny predpis umožňuje.

6. Kolektívna zmluva je záviizná pre obidve zmluvné strany. Je záv'ázná pre všetkých
Zamestnancov, ktod sú u zaínestnávatera v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas a v
pracovnom pomere na katší pracovný čas, bez ohl'adu na ich príslušnosť k odborovej
organiácii. Kolektívna zmluva sa nevďahuje na zamestnancov zamestnávateťa, ktod u neho
pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na bývalých
zamestnancov sa kolektír.na zmluva vďahuje v rozsahu lrymedzenom v tejto zmluve.

'1 , Zmluvné strany sa zavžizujú dodržiavat' a plnit' ustanovenia kolektívnej zrrrluvy s ciel'om
zachov áy ať sociálny mier.

čHnok 2
Uznanie odborovej organizácie a zamestnávatel'a

1. Zamestnávatel' uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na
uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva
zamestnávateťa ako zmluvného parhera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmlulry.
Zmluvné strany sa zavázu}ú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy
spochybňovat' vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluly.



Postavenie odborovej organizácie

1. Odborová orgaruzáciaje právnickou osobou, má právnu subjektivitu podťa zikona ó.

83/1990 Zb. o zdrlůovaní občanov v mení neskorších predpisov a podťa stanov OZ PŠaV na

Slovensku.
2. Odborová organi zácia je v súlade so zikonom é.211991Zb. o kolektívnom vy,jednávaní v

znení neskorších predpisov oprár,nená vystupovať v právnych vzl'ahoch. Yýbot OZ PŠaV je
splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a predseda na uzavíetie kolektíwej zmluly.

čtánok 3
Pósobnost', platnost' a účinnost' kolektívnej zmluvy

l. Táto KZ upravuj e pracovné podmienky a závázky v oblasti zamestnávania,
individuálne a kolektívne vzt'ahy medzi zamestnávateťom ajeho zamestnancami a práva
a povinnosti zmluvných strán.

článok 4
Zmena kolektívnej zmluvy

1. KZ a jej rozsah sa móžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe
písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa oznaěia ako

,,doplnok ku KZ" a číslujú sa v poradí v akom sú uzaťvorené.

2. Zmluvné strany sa zavitzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne)
- ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky a to v závislosti od prideleného rozpočtu

zamestnávateťovi, Zmluvné strany móžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj

iné ustanovenia t elto KZ bez obmedzenia.

článok 5
Archivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú tuto KZ po dobu 5 rokov od skončeniajej účinnosti.

článok 6
oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

1. Zamestnávateť sa zavázuje po podpísani KZ íúto rozmložiť a v štyroch rovnopisoch
ju doručit'predsedovi odborovej organiácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

2. Odborová organizácia sa zavázuje zabezpečiť obomámenie zamestnancov
zamestnávateťa s obsahom íejío KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia
zamestnancov dohodnú zmluvné strany. Z oboznárnenia s obsahom KZ sa vyhotoví
zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová
organizácia sa zavázuje poskytnút' svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto
KZ do 30 dní od požiadania.

3. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávatel' s

touto KZ v rámci plnenia povirrností v zmysle §-u 47 ods.2 ZP, Personálna pósobnosť KZ, ako aj

účinnosť KZ sa móžu vymedzit' odlišne.
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DRuHÁ časŤ
Individuálne vzt'ahy, právne nároky a práva zamestnancov z

kolektívnej zmluvy

Čtánok 7
zákaz diskriminácie

1. Zmluvné strany sa zav'ázljú, že pi realizácii obsahu kolektívnej zmluly a ostatnej svojej
činnosti nebudú obmedzovat' práva zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a
priamo, alebo nepriamo ich diskiminovať a obmedzovať na ich právach z ddvodu pohlavia,
manželského staw a rodinného stavu, sexuálnej orienácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnuti4 genetických vlastností, viery,
náboženstva, politického alebo iného zmýšťania, odborovej činnosti, niirodného alebo sociálneho
póvodu, prislušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s

l".foiimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odóvodnené povahou činností vykonávaných v
zamestnaní alebo okolnost'ami, za ktorycb sa tieto ěinnosti vykonávajú, ak tento dóvod tvod
skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieť je legitímny a
požiadavka primeraná.

SpoIurozhodovanie

1. Spoluroáodovanie je vzájomný vďah medzi zamestnávatel'om a odborovou
organizáciou, pri ktorom na realizáciu urěitého právneho úkonu alebo na prijatie opatrenia
zamestnávateťa sa vyžaduje predchádzajúce stanovisko odborovej otganizácie alebo dohoda s
ňou.

2, Zamestnávatel' po dohode s odborovou organiáciou roáoduje v týchto prípadoch:
a) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomenr s členmi odborového orgiinu, na

ktorých sa vďahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 8 Zrákonníka práce),
b) vydanie pracovného poriadku u zamestnávateťa (§ 12 zákona o výkone práce vo verejnom

záujme),
c) vydanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 39 ods.2

Zákonníka práce),
d) prijatie plrfuu dovoleniek na príslušný rok (§ 1 1 1 ods. 1 Zrákonníka práce),
e) zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods, l Zákonníka práce),
f) nerovnomemé rozvrhnutie pracovného času (87 ods. 1 a 2 Zákonníka práce),
g) určenie začiatku a konca pracovného času a rozwh pracovných zmien (§ 90 ods. 4

Zákonníka práce),

h) určenie podmienok poskytnutia pres!ívky na odpočinok ajedenie wátane jej predÍženia (§
91 ods, 2 Zákonníka práce),

i) určenie rozsahu a podmienok práce nadčas (§ 97 ods. 9 Zakonníka práce),
j) rymedzenie vžůnych prevádzkov,ých dóvodov, pre ktoré zamestnávatel' nemóže

zamestnancovi prideťovať prácu a pri ktorých mu poskytuje 60 % jeho fuŇčného platu (§ 142
ods. 4 Zákonníka práce),

k) tvorbu, výšku a použitie pdspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom a spósob



preukazovania výdavkov zamestnancom.(zákon č, I52lí994 Z. z o sociálnom fonde).

3. Dohoda alebo súhlas odborovej orgutizácíe, resp. zamietnutie v predmetnej veci, rnusia

by'potvrdené zmluvnými stranami alebo písomným vyjadrením do desiatich pracovných dní od

obdížania žiadosti zamestnávatel'a. V odóvodnených prípadoch m6že zamestnávateť s

odborovou organizáciou dohodnúť inú lehotu.

čHnok 8
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovost'

Pdplatok za riadenie

l. Percentuálny podiel pdplatku za riadenie riaditeťovi určí zriaďovateť v rámci rozpátia
uvedeného v prílohe OYZ é.6 (§ 8 OVZ).

2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeť v rámci íozpáíia
percentuálneho podielu z platovej tariťy najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej
je zatadený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbomému zamestnancovi
v rámci rozpátia percentuálneho podielu z platovej tarifo platovej triedy a pracovnej triedy, do
ktorej je zuadený, zt"ýšenej o 14 % s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce av závislosti od
kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených zamestnancov. Rozpátie
percentuálneho podielu podťa stupňa riadenia a pósobnosti zamestnávatel'a je uvedené v pdlohe
č.6 ovz.

Príplatok za zastupovanie

1. Zamestnancovi, ktory zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti
nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho
pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa
zastupovania príplatok za zasllpovarie v sume pdplatku za riadenie zastupovaného vedúceho
zamestnanca.

2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na lyššom stupni riadenia
atoto zastupovanie nie je súčast'ou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok
podťa odseku l príplatok za zastupovanie. Píplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa
zastupovania a zamestnávatel' ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho
zamestnanca, akje to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v
sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; póvodne
určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

Príplatok za zmennosú'

Zamestnávateť vyplatí zamestnancovi pracujúcemu:

- v dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume 6 % platovej tarify
prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platov,ých taríf uvedenej v
prílohe č.3 OVZ (§ 13 OVZ).

6



Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

Zamestrrávatel' vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky
nasledovne:

a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteťa, ak túto činnosť vykonáva
vjednej triede, príplatok v sume 5oZ platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do
ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%o,

b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteťa, ak túto činnost' vykonáva
v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 107o platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaíadený, zvýšenej o 14%,( § 13b OVZ),

c) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto
činnost' vykonáva u jedného začinajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného
začínajúceho odborného zamestnanca, príplatok y sume 40Á platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14Yo,

d) pedagogickému zamestnancovi alebo odbomému zamestnancovi za činnost' uvádzajúceho
pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odbomého zamestnanca, ak túto činnost'
vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo dvoch
alebo u viacer,ých začínajúcich odbomých zamestnancov, príplatok v sume 87o platovej tarifi
platovej triedy a pracor.nej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%o.

Príplatok za prácu v noci, v sobotu, v nedel'u a vo sviatok

Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobofu, v nedeťu alebo vo sviatok, patria
mu aj príplatky podl'a § 16 až 18 zékona ě. 55312003 Z. z.. Tieto príplatky mu patria aj l,tedy, ak
sa mu za prácu nadčas poskytlo niáhradné voťno.

Plat za prácu nadčas

zamestnávateť v}platí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho
ťunkČného plafu zvýšenú o 30%o, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávatel'

ryplatí zamestnancovi za hodinu práce naděas hodinovú sadzbu jeho funkěného platu zv,ýšenú o
60%. Ak Zamestnanec prácu naděas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeťu alebo vo sviatok, pahia
mu aj príplatky podťa ods.6 až 8 tohto článku (§ 19 ovz).

Osobný príplatok

1. Zamestnávateť sa zaviizuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych
osobných schopností, dosahovaných pracovných v,ýsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie
prác zamestnancom nad rá.mec jeho pracovných povinností, O výške osobného príplatku
roáodne riaditel' na základe písomného návrhu pdslušného vedúceho zamestnanca (§ 10
oYZ).

2. Zamestnávateť sa zavllzqe priznaný osobný príplatok podťa predchádzajúcich odsekov
určit' pevnou sumou zaokruhlenou na 50 eurocentov nahor, spravidla na zaěiatku
kalendáLrneho roka na celý kalendámy rok.

3. Zamestnancovi móže zamestnávateť odobrat' priznaný osobný príplatok len z dóvodu



zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú d6vody, pre ktoré mu bol osobný

príplatok priznaný(nespíňa kritéria alebo podmienky).

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca

(l) Pedagogickému zamestnancovi a odbomému zamestnancovi paří pdplatok za profesijný

rozvoj v sume:

a) 6 o/o z platovej tariry platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zNadený, za úspešné

absolvovanie rozširujúceho štúdia podl'a osobitného predpisu,

b) 12% z platovej taťiry platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zuadený, za úspešné

absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podl'a osobitného predpisu,

c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné

absolvovanie špecializačného vzdelávania podťa osobitného predpisu,

d) 3 % z platovej tarifu platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné

absolvovanie inovačného vzdelávania podl'a osobitného predpisu.
(2) Príplatok za profesijný rozvoj podťa odseku l zamestnávateť prizná na dobu siedmich

rokov najviac v sume 12 %o z p|atovej tarifr platovej triedy a pracovrrej triedy, do ktorej je
pedagogický zamestnanec alebo odbomý zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 %o za
profesijný rozvoj podťa odseku 1 písm. d), (inovačné vzdelávanie).

(3) Príplatok za profesijný rozvoj podl'a odseku 1 zamestnávatel' prizná od prvého dňa
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v klorom pedagogický zamestnanec a odbomý
zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj
sa urči pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(4) Riaditeťovi školy prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateť.
(5) Zamestnávateť príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbomému

zamestnancovi odoberie alebo miži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od
jeho priznania.

(6) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému

zamestnancovi, ktor,ý nespÍňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podťa

osobitného predpisu.

(7) Príplatok za profesijný rozvoj nepatd začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a

začínajúcemu odbomému zamestnancovi.
(8) Pri zmene zamestnávateťa postupuje noqý zamestnávateť pri pimávaní pdplatku za

profesijný rozvoj pedagogickému zamestnarrcovi alebo odbomému zamestnancovi podl'a odseku
1 a zohťadňuje dobu podl'a odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateťa,

(9) Ikeditowý pdplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi podťa predpisov úěinných do 3l. augusta 2019 sa považuje za ptíplaíok za
profesijný rozvoj a lypláca sa do 31, augusía2026.

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného
zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbomému zamestnancovi
patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a zčínajúceho odbomého zamestnanca.

Príplatok sa posky.tuje mesačne vo výške 6%o z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy,
do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odbomý zamestnanec zaradený. Pfiplatok sa



posk}tuje po dobu zaradenla pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do

kariérového stupňa zaěínajúci pedagogický zamestnanec a začinqici odbomý zamestnanec.

Priplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Odmcna za pracovnó zásluhy pri dosiahnutí pát'desiat a šcst'desiat rokov vcku

- 1. Zamestnávatel' sa zav'áztlje, že sa vyplatí zamestnancovi odmena za pracovné zásluhy
pri dosiahnutí 50 rokov veku a prizná mu sumu vo výške jeho funkčného platu (§ 20 ods. l
pism. c/ OYZ).

2. Zaírrcsínávateť sa zav'ázuje, že sa vyplatí zamestnancovi odmena za pracovné zásluhy
pri dosiahnutí 60 rokov veku nasledol,rre:

a) 20% z funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateťa menej ako 5 rokov,

b) 40% z funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávatel'a najmenej 5 rokov
a menej ako l0 rokov,

c) 60% z funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávatel'a najmenej 10 rokov
a menej ako 15 rokov,

d) 80% z funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávatel'a najmenej 15 rokov
a menej ako 20 rokov,

e) 100% z funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateťa najmenej 20

rokov a viac rokov.

článok 9
Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

l, Zamestnávateť sa zavázuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskór v 12. deň po

ukončení predchádzajúceho mesiaca.

2. Zamesínávaíe| sa zavázuje plat zasielať na osobné úěty zamestnancom, ktoré si zriadili
v peňažných ústavoch podťa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet
zamestnanca najneskór v deň výplaty podťa predchádzajúceho odseku,

čtánok l0
Odstupné a odchodné

l. Zamestnávatel' vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer dohodou
z dóvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné, a to v zmysle

§ 76 Zákonnikapúrce.
2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dóchodok,

predčasný starobný dóchodok alebo invalidný dóchodok, ak pokles schopnosti vykonávat'
zírobkovú činnost' je viac ako 70%o, zarnestlávateť vyplati zamestnancovi odchodné podťa

odpracovaných rokov v tunajšej škole nasledovne:
a) dvojnrisobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva

roky a menej ako pát'rokov,
b) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej pát'rokov a

menej ako desat' rokov,
c) štvomrásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať

rokov a menej ako dvadsať rokov,



d) páťnásobku jeho funkěného platu, ak pracovný pomeí zame§tnanca trval

rokov.

vlac ako dvadsat'

Zamestnávatel vyplatí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou z ddvodov

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné nad rozsah ustanovený

podťa § 76 ods. 1 Zákonník a práce, a to v sume zvýšenej ojeden funkčný plat zamestnanca voči
podmienkam a nárokom ustanoveným v § 76 ods. 2 ZP ato nasledovne:

a) 2 - 5 rokov - dvojnásobok priememého mesačného zrirobku,

b) 5 * 10 rokov - trojnásobok priemerného mesaěného zárobku,

c) 10 - 20 rokov - štvomásobok priemerného mesačného zárobku,
d) nad 20 rokov 5 násobok priememého mesačného zárobku.

článok 11

Príspevok na doplnkové d6chodkové poistenie a sporenie

l, Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška pdspevku zamestnávateťa na doplnkové
dóchodkové sporenie (ďalej DDS) je najmenej 2 oÁ z objemu zičtovaných miezd zamestnancov
zúčastnených na DDS.

2. Zamestnávaíeí sa zavázťle za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS
mesačne platiť a odvádzaí' do poist'ovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a

spósobom určeným v zamestnávateťskej zmluve, najmenej však 2a/o z objemu zúčtovaných
miezd zamestnancov zúčastnených na DDS. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podl'a
predchádzajúcej vety.

3, Zamesínávateí sa zaviizule, že zmenu dohodnutej sumy píspevku na DDS v
zamestnávateťskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a
zamestnancom.

článok l2
Určenic platu zamestnancom nezár,isle od dlžkl,prare

Zamestnávaleť sa zavázuje určit' tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým
zamestnancom alebo odbomým zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do
ktorej zamestnan ca zandil, nezávisle od dÍZky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat
nesmie byt'nižší, ako by bol tarifný plat určený podl'a zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4
oYZ).

čtánok 13

Pracovný čas zamestnancov

1. V záujme vytviirania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok
zamestnávania a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateť určuje pracovný čas na 37 a pol
hodiny týždenne.

2. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva
prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 3ó
a 1/4 hodiny týždenne:

3. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu
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striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitq prevádzke sa ustanovuje

pracovný čas 35 hodín týždenne.

4, Zamestnávatel umožní pedagogickým zamestnancom lykonávať činnosti súvisiace s
priamou qručovacou ěinnosťou, priamou l"ýchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo
pracoviska v rozsahu najviac 2 hodiny.

článok 1l
Dovolenka na zotavenie

1. V súlade s čl. II ods, 2 KZ vyššieho stupňa je zák|adnávýmera dovolenky pát'

íýždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca
kalendárneho roka dovřši 33 rokov. Dovolenka pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov je v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy deváť týždňov v kalendámom roku.

2. Čerpanie dovolenky (§ ll0-117 ZP) určuje zamestnávatel' po prerokovaní so
zamestnancom podl'a plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom odborovej
organizácie tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca
kalendámeho roka. V mesiacoch júl a august sú učitelia povinní lyčerpať najmenej pát'

týždíov dovolenky a ostatní zamestnanci najmenej dva týždne dovolenty,
3. V odóvodnených prípadoch, ak si zamestnanec nebude mócť vyěerpat' dovolenku

z vážnych dóvodov do konca kalendárneho roka, móže čerpať zostatok dovolenky za
kalendárny rok v nasledujúcom kalendárnom roku.

4. Zamestnanec móže čerpať dva dni dovolenky, alebo náhradného voťna mimo
hlavných prázdnin, bez udania odvóvodnenia.

5. Zamestnanec umožní čerpať zamestnancovi v ěase vyučovanie pracovné vofno jeden

celý deň z tÝchto konkrétnych d6vodov:
a) Sprevádzanie diet'at'a prvý deň v škole (prvý ročník základnej školy)
b) Pohreb blízkeho ěloveka (manžellmanže|ka, rodič, súrodenec, dieťa)

TRETIA ČnsŤ
Kolektívne vzťahy, práva a povinno§ti zmluvných strán

Článok l5
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

l. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru
s výnimkou, ak dójde k postupu podl'a článku 4 ods. l tejto KZ.

2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v ělánku 4 ods. 1 KZ móžu
zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a
výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.ě.2ll99l o kolektívnom

ryjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.
3. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky

a Listinou základných práv a slobód tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani
ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zavžizujú ho nespochybňovať.
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Článot t6
Riešenie kolektívnych sporov

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvoreníe KZ alebo spor
o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie závitzku zKZ / ak nevzniká z neho nárok
priamo zamestnancovi/ v dobe účinnosti KZ, a|ebo v dobe účinnosti jednotlivých záviizkov z
nej.

2. Zmluvné strany sa zavázt4ú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovanim do 30 dní od
predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu

o plnenie závázku z KZ, využiť sprostredkovatel'a na riešenie sporu zapísaného v zozname
sprostredkovatel'ov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej

ministerstvo).
3, Zmlwné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateťom podl'a

predchádzajúceho odseku, zyéůia na ziiklade spoločnej dohody vl,užitie rozhodcu zapísaného
na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

4. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana

odmietne podpísať žiadost' o určenie sprostredkovateťa v zmysle ods.2 tohto článku tak, že

zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovatel'a, zaplatí druhej

zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záviizku v sume 500 eur. Zmluvná pokuta
podl'a predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane.

Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávatel'om použiť len na účel
kolektívneho vyj ednávania.

článok 17

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a lybavovanie ich st'ažností

l. Zmluvné strany sa zaváztljú rešpektovat' právo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych nrlrokov z pracovnoprávnych vá'ahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo na

súde.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať
objektívne, v súlade so všeobecne záváznými predpismi. Za tým účelom sa zavázujú upravit'
podrobnejŠie postup rieŠenia sťažností Zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby kaŽdá
sťažnost'bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13

ods.4 ZP).
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článok 18

Zabezpečenie činnosti odborových orgánov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nelyhnutnej
prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na
splnenie povinnosti vyplývajúcej z §-u 240 ZP sa zamestnávatel zavázuje na dobu
existencie odborovej organizácie poslqrtnúť jej:

a) zaplatiť všetky prevádzkové naklady /energie, spojové poplatky a pod/ na svoj náklad,
b) svoje rokovacie miestnosti na svoj rlák|ad za úěelom vzdelávacích ěinností

odborových funkcionrirov a vedúcich zamestnancov zamestnávateťa v oblasti pracovnoprávnej
a kolektívneho lyjednávania, 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,

c) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom vyjednávaní, o
pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záuj me zabezpečenia riadnej
informovanosti zamestnancov.

2. Zamesínávatel' poskytne zamestnancovi pracovné voťno s náhradou mzdy na výkon
funkcie v orgrfuroch odborovej organizácie podťajeho potreby a tiež umožní úpralu pracovného
času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie
nevyhnutnej činnosti odboroqých orgánov(§- l3 7ZP)
3. Zamestnávatel' sa zaviizuje poskytovat' pracovné voťno (§137 ZP) s náhradou mzdy
funkcionarom orgánov odborovej orgatiácie na školenie v oblasti pracovnoprávnych vďahov a

na zabezpečenie činnosti a poslania odborovej organizácie v nelyhnutnom rozsahu, najmenej
však:
- predseda výboru ZO 3 dni v roku,
- členovia výboru ZO 1 deň v roku.
4. Zamestnávateť umožní pritomnost' zástupcu OZ na rokovaní gremiálnych porád, pokial'sa na
nich prejednávaji otitzky zamestnanosti, hospodárskej a finaněnej situácie na škole.

článok 19

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania a
prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

1. Zamestnávater sa zavžalje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto
KZ,najmá:

a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnút'po dohode
s ňou v nasledovných prípadoch:

. vydarrie pracovného poriadku u zaínestnávateťa (§ 12 ZOYZ),
r výpoveď alebo okamžité zušenie pracovného pomení zástupcom zamestnancov,
. na ktoďch sa vzťahuje zrnýšená ochrana (§ 240 ods. 8 ZP),
. vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods.2 ZP),
. neíovnomemé rozwhnutie pracovného času (§ 87 ods.2 ZP),
. určenie zŇiatku a konca pracovného času a na rozl,rh pracovných zmien (§ 90 ods.4 ZP),
r určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení píáce, ktory sa zamestnancovi

zapoěíta do pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),
. určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie
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vrátane jej predÍženia (§ 9l ods.2 ZP),
. odlišné určenie nepretržitého odpoěinku v týždni (§93 ods.3 ZP),
. určenie rozsahu a podmienok práce naděas (§97 ods.6 a 9 ZP),
. vymedzenie okruhu t'ažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo

d6jst'k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods.9 ZP),
. prijatie plánu dovoleniek na pdslušný rok (§111 ods.l ZP), na určenie hromadného

čerpania dovolenky (§ l 1 1 ods.2 ZP),
. zavádzalie noriem spotreby práce a ich zmien v KZ (§ 133 ods. 3 ZP),
. lymedzenie važnych prevádzkov,ých dóvodoch, pre ktoré zamestnávateť nemóže< zamestnancovi pridel'ovať prácu a pri ktor,ých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§

I42ods,4ZP),
. urěenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku

odborovej organizácii(§ 3, § 7 ods, 3 zik.č. 15211994 Z. z. o sociálnom fonde);

b) písomne informovať odborovú organizáciu najmá :

. ak má dójsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vďahov najneskór 1

mesiac predtlým
. dátume alebo navrhovanom dátume prechodu a o dóvodoch prechodu

pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dósledkoch prechodu na zamestnancov
plánovaných opatreniach prechodu vá'ahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP),
. dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateť a raz za(§ 47 ods.4ZP),
. pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoťnili (§ 48 ods,8 ZP),
. možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týžd,enný

pracovný čas (§ 49 ods. 6 ZP),
. pri hromadnom prepúšt'aní o
a) dóvodoch hromadného prepúšt'ania

b) počte a štrukture zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorych zamestnáva
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepušťanie bude uskutočňovať
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktoqými sa má pracovný pomer rozviazat' (§ 73 ods. 2
. výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšt'aniu (§ 73

ods.2a 4 ZP),
. pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci, ak si to žiada odborový orgrin (§ 98

ods.7 ZP), zrozumiteťným spósobom na začiatku roka, po prijatí rozpočtu, potom štvrt'ročne a
na konci roka za celý rok, o svojej hospodárskej a finaněnej situácii a o predpokladanom vývoji
jeho činnosti; v rrimci toho aj o závaznom limite mzdových prostriedkov na pdslušný rok, ktoré
mu určil zriaďovateť, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových prostriedkov a poskytovať
rozbory hospodátske a štatistické vIkazy (§ 229 ods. 1,2 ZP);

c) vopred prerokovat' s odborovou organizáciou najmá:
. rovnomerné rozvrhnutie pracovného ěasu (§ 86 ods.l ZP), opatrenia zamestnávateťa pri

prechode práv a povirrností z pracovnoprávnych vďahov (§ 29 ods.2 ZP),
. opatrenia, ktoré móžu predísť hromadnému prepúšt'aniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),
. zavedenie pružného pracovného ěasu (§ 88 ods.l ZP),
. nariadenia práce v dňoch prac. pokoja (§ 94 ods.2 ZP),
. organizáciu píáce v noci (§ 98 ods. 6 ZP),
. zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien, ak nie sú dohodnuté v KZ(§133 ods. 3

ZP),
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. dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ Hla ZP),

. rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ |44a ods.6 ZP),

. stanovenie podmienok, za ktoných bude zamestnancom poskltovat' stravovanie poěas

dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej nepdtomnosti zamestnanca v práci (§

152 ods.S, písm. al ZP),
. umožnenie stravovat'sa zamestnancom, ktod pracujú mimo rátnca rozvrhu pracovných

zmien za rcvnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ l52 ods. 8 písm. b/ ZP)
. rozšírenie okruhu osób, ktoným zabezpeči stravovanie (§ 152 ods.8 písm. c/ ZP),
. opatrenia zamerané na starostlivost' o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a

zvyšovanie (§ 153 ZP),
. opatrenia na uťváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou

pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),
. požadovanú náhradu škody a obsah dohody najej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4

ZP),
. rozsah zodpovednosti zamestnávatel'a za škodu zamestnancovi a jej nahrady pri

pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods, 2 ZP),
. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a pliinované opatrenia, najmá, ak je

ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods.2 pism. al ZP),
. zásadné oUázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a

pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b/ ZP),
. rozhodnutia, ktoré móžu viesť k zásadným zmenám v organiácii práce alebo v

zmluvných podmienkach (§ 237 ods.2 pism. cl ZP),
. organizačné zmeny, zaktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti

zamestnávateťa alebo jeho ěasti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy
zamestnávatel'a (§ 237 ods,2 písm. alZP),

. opatrenia na predchádzanie vmiku ,úrazov a chordb z povolania a na ochranu zdravia
zamestnancov (§ 237 ods.2 písm. el ZP);

d) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania
pracovnoprávnych predpisov ýíátane mzdoÝch predpisov a závžlzkov vyplývajúcich z tejto
kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady
(§ 239 ZP).

článok 20
Záv ázky odborovej organizácie

1. Odborová organiácia sa zzviaujepo dobu účinnosti telto KZdodržiavať sociálny mier
so zamestnávateťom v zmysle článku 15 ods. l tejto KZ,

2. Odborová orgarizácia sa zay'íázJje informovať zamestnávatera o situácii vedúcej k
poruŠeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

3. Odborová organizácia sa zavázuje informovať zamestnávatela o kťdej zmene v
odborovom orgáne základnej organizácie, pósobiacej u zamestnávatel'a ( § 230 ZP).

I(ontrolná činnost'

1 . Právo odborovej organizácie na kontrolu znamená, že zamestnávatel' poskYne odborovej
organizárcii všetky podklady potrebné na kontrolu v oblastiach podťa bodu 2, zabezpeéi účasť
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svojho zístupcu, umožní vstup členom odborovej organizácie do všetkých priestorov, v ktoných

je to na uskutočnenie kontroly potrebné.

2. Odborová organizácia má právo na kontrolu(§ |49 ZP): a) v oblasti dodržiavania
pracovnoprávnych predpisov, mzdov,ých predpisov a záv'ázkov vyplývajúcich z kolektivnej
zmluly, b) v oblasti školského stravovania, c) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Odborová organizácia bude o pliinovanej kontrole, jej rozsahu a potrebnej súěinnosti

informovať zamestnávatel'a najmenej páť pracovných dní vopred. Kontrolu móžu vykonat'

členovia odborovej organizácie len na zíklade písomného poverenia odborovej organizácie.
4. Odborová organizácia prerokuje výsledky kontroly so zamestnávateťom v lehote desať

pracovných dní po skončení kontroly. Odborová orguizácia je oprávnená vyžadovať od
zamestnávateťa informácie o tom, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie nedostatkov
zistených pri ,l,ýkone kontroly.

5. O nedostatkoch zistených pri kontrole podl'a bodu 2 písm. c) rrypracuje Odborová
organizácia protokol. Súčasťou protokoluje vyjadrenie zamestnávatera k zisteným nedostatkom.

6. Kontrola dodržiavania mzdových predpisov je spátá s ochranou osobných údajov
zamestnanca, Medzi chránené údaje patd l!ška platu, aj wýška odmien zamestnanca, preto ku
kontrole platol"ých náležitosti musí bl,t' daný súhlas každého zamestnanca.

čHnok 21

Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci

1. Zamestnávaíeť v rozsahu svojej pósobnosti av súlade s ustanoveniami § 147 ZP a § 6 až
l0 zákona NR SR č. 12412006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov sa zaviizuje
sústavne zaisťovat' bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel
vykonávat' potlebné opatrenia wátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a
vhodného systému na riadenie ochrany práce.

2. Zamestnávatel' v záujme toho sa zavžizuje :

a,/ písomne vypracovat' koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa
majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať
najmá postup, prostriedky a spósob jej vykonania (§ 6 ods. l písm. V zákona o BOZP),

b/ zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zretel'om na ich zdravotný stav a schopnosti
(§ 6 ods. 1 písm, o/ zíkona oBOZP),

c/ bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému
orgánu § l7ods. 5 zákona o BOZP),

d/ pravidelne, zrozumiteťne a preukázateťne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zrisadami bezpečnej práce, zásadami
bezpečného správania na pracovisku a s bezpeěnými pracovnými postupmi a overovať ich
znalosť (§7ods.l zákona o BOZP),

e/ odstraňovat' nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),
ť/ vypracolať zoznam poskytovaných OOPP na ziiklade posúdenia rizika a hodnotenia

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods.2 písm,
al zákona oBOZP),

g/ poskytovat' zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia,
bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 pism. b/ zíkona o BOZP),

h,/ poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v
ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu
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zneěisteniu ( 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),
il zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo

zdravía a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpeóenie
telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zrákona o BOZP),

j/ zabezpečíť zástupcom zamestnancov pre bezpečnost' na plnenie ich úloh yzdelávanie,

poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovnó voťno s náhradou mzdy a vytvoriť nelyhnutné
podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zil<ona o BOZP),

k/ kontrolovat' či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9 ods.
1 pism. b/zákona o BOZP),

li kontrolovať včený zákaz fajčenia v píiestoroch zamestnávatera (§ 9 ods.l písm. b/
zákona o BOZP),

m/ umožnit' vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu
a povereným pracovníkom OZ PŠaV (§ t49 ZP a § 29 zíkona o BOZP),

n] znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6 ods.
11zákonaoBOZP).

článok 22

Kontrola odborovým orgánom v oblasti BOZP

1. Odborová organizácia sa zavánlje vykonávat' kontrolu nad stavom BOZP u
zamestnávateťa.

2. Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP
a./ kontrolovat'ako zamestnávateť plní svoj e povinnosti v starostlivosti o Bozp a či sústavne

utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko
a zariadenie zamestnávateťa pre zamestnancov a kontíolovať hospodrárenie zamestnávatel'a
s osobnými ochrannými pracovnými prosřiedkami,

b/ kontrolovat'či zamestnávateť riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovat'sa
na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorób z povolania, pdpadne ich sami vyšetrovat',

cl požadovať od zamestnávateťa odstrrinenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a
zariadeniach, alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a
vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osób zdržiavajúcich sa v
priestoroch alebo pracovisku zamestnávateťa s jeho vedomím,

d/ upozornit' zamestnávateťa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala
bezpečnost' a ochranu zdravia zamestnancov,

e/ zúčastňovat' sa na rokovaniach o otázkach Bozp.

čHnok 23

zdrav otná §tarostlivo§ť

Zamestnávatel' sa zavázuie i

a./ umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca,
b/ vybaviť pracoviská príslušn;y'mi hygienickými pomóckami a stav lekámičiek udržiavať v

zmysle platných noriem,
c/ po dohode s odborovou organizáciou v odóvodnených prípadoch prispievať na kúpeťnú,

lieěebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov,
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d/ poěas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období
- od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 %o demého vymeriavacieho základu zamestnanca,

- od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 %
denného vymeriavacieho zrikladu (§ 8 zak.č.462l2003 Z. z.),

i) zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odbomým zamestnancom v pracovnom čase

preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovat'
tréning zameraný na predchádzuie a mládanie agresivity, na sebapomanie a riešenie
konfliktov.

článok 24

stravovanie

l. Zamestnávateí sa zavázuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých
pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na
pracovisku s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom
pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny,

2. Zamesínávatel' bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného
jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení. Za
pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny,

3, Zamestnávatel' prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateťa sumou vo výške 5 5 %

ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 %o stravného poskytovaného pri pracovnej
ceste v trvaní 5 až 12 hodin podl'a zákona o cestovných náhradách ě.28312002 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

4. Zamestnávatel' v čase vyhlrásenia mimoňadnej sitrracie, núdzového stavu alebo v,_ínimočného

stavu podl'a § 250 b, odsek 2 umožní zamestnancom výkon práce z domácnosti, ak to
dohodnutý druh práce umožňuje a počas tejto doby zabezpečí stravovanie týchto
zamestnancov formou stavovacích poukrážok alebo pdspevku na sřavovanie.

čtánok 25
Starostlivost' o bývanie

Zamestnávatel' sa zavázuje informovať odborovú organizáciu o obsadení služobných bytov
a oprávnenosti ich užívania.

Článok 26
§tarostlivost' o kvalifikáciu

1. Zamestnávateť sa zavázuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov,
prípadne jej zvyšovanie, dodržiavat' § 3 ods.3 a 5 OYZ a aby zamestnanci boli zamestnávani
prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so
zamestnávatel'om, bude poskytovať pracovné úl'avy a ekonomické zabezpečenie podl'a
platných predpisov.

3. Zamestnávateť poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbomému zamestnancovi
pracoYné voťno s náhradou fuŇčného platu v rozsahu

a) pát'pracovných dní v kalendámom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní,
b) ďalších pát'pracovných dní na pdpravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
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4. Pracovné voťno podl'a odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odbomý
zamestnanec po dohode so zamestnávatel'om, spravidla, keď je obmedzená alebo prerušená
prevádzka pracoviska.

článok 27
Tvorba sociálneho fondu, jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku

zame§tnancom a odborovej organizácii na kolektívne vyjednávanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ýška sociálneho fondu sa určuje nasledovne:
Celkový prídel do sociálneho fonduje tvorený:
a) povirurým pddelom vo výške l% a
b) ďalším pddelom vo výške 0,25 %
- zo súhmu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendámy rok.

podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku
zamestnancom a odborovej organizácii, ktoráje súčasťou íejto KZ.

použitie sociálneho fondu

l. O PouŽití socirilneho fondu v súlade s touto smemicou roáoduje zamestnávateť do výšky
podťa vytvorených zdrojov a konkrétneho rozpočtu. Čerpanie jednotlivých položiek je
ohraničené lTýškou určenou v rozpočte na pdslušný rok. zamestnávatel' móže v pdpade
nečerpania niektorej z položiek rozpočtu použit' tieto nelyčerpané prostňedky na krytie inej
položky rozpočtu podl'a dohody s OZ,
2. Finaněné prostriedky SF je možné použit' v súlade s rozpočtom na:

a) príspevok zarnestnancom na regeneráciu pracovnej sily, adekvátne zodpovedajúcemu
pracovnému úv?izku zamestnanca,

b) príspevok na sociálnu l"ýpomoc v mimoriadnych závažných dóvodov:
- sociálna q/Pomoc z dóvodu úmrtia rodirrrrého pdslušníka zamestnanca (manžel,

manželka, dieťa), v sume lO0eur,
- odstraňovanie alebo zmierenie následkov živelnej pohromy, v sume 300 eur,
- pri utrpení t'ažkého urazu v zamestnaní, v sume 500 eur

c) finančný pdspevok zamestnancovi pri narodení diet'aťa, v sume 200 eur,
d) zo sociálneho fondu sa uhradí preventívna a vstupná lekárska prehliadka zdravotného

stavu zamestnanca.
3. príspevok na sociálnu q/pomoc sa móže poskytnúť zamestnancom, kto4ých pracovný

pomer trvá najmenej 5 rokov a budú poskyované iba do výšky schváleného rozpočtu fondu,
pričom opodstatnenosť ich poskytovania v konkrétnom pdpade bude posudzovaná komisiou na
základe písomnej žiadosti zamestnanca .

4. ZÚČtovanie Prostriedkov fondu za kalendáLr:ny rok vykoná zamestnávateť najneskór do
3 l. januára nasledujúceho roka.
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