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Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy 
 

v  Dolnom Kubíne 
 

Výbor Základnej organizácie OZ PŠaV pri SZŠ v Dolnom Kubíne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KOLEKTÍVNA ZMLUVA 

 
                                          pre rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnosť :  od  01.01.2018 
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Kolektívna zmluva na rok 2018 
 

uzavretá medzi 
 

Zamestnávateľom Strednou zdravotníckou školou M.Hattalu 2149 Dolný Kubín 
                     
zastúpeným PaedDr. Petrom Takáčom, riaditeľom /ďalej len „zamestnávateľ“/ 
 

na jednej strane 
a 

                              
Základnou organizáciou  OZPŠaV  pri SZŠ M.Hattalu 2149 Dolný Kubín 
                     
Zastúpenou  Mgr.Katarínou Ružičkovou, predsedom  ZO OZPŠaV 
/ďalej len „odbory“/ 
  

na druhej strane 
 
 
 

Časť I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
                                           

Článok 1 
 
Táto kolektívna zmluva /ďalej len “KZ“/ je uzavretá podľa § 2 ods. 3 písm.a) zákona 
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Bližšie upravuje 
individuálne a kolektívne právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami 
zastúpenými odbormi, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov, č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len 
„zákon o odmeňovaní“/ , zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov,    Zákonníkom 
práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZP“/, kolektívnou 
zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 ( ďalej len  KZ/ a ďalšími všeobecne 
záväznými predpismi. 
 
 

Článok 2 
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie KZ 

 
a/ Odbory majú právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov a podľa Stanov Slovenského odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy /ďalej len „OZ PŠaV“/, z ktorých vyplýva aj 
oprávnenie príslušných odborových orgánov a ich funkcionárov rokovať a uzatvárať 
KZ. 
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  b/ Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 
1.7.2002 v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.08.2006 a Dodatku č. 2. zo dňa 28.08.2008 
a dodatku č. 3 zo dňa 04.09.2009.  Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať 
a uzatvoriť KZ vyplýva z jeho funkcie, riaditeľa školy ako štatutárneho zástupcu 
zamestnávateľa. 
 

Článok 3 
 
Zmluva je záväzná pre: 
 
a/ zmluvne strany a ich prípadných právnych nástupcov, 
 
b/ všetkých členov odborov a všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom 

pomere u zamestnávateľa, 
 
c/ ďalších členov odborov, ak to vyplýva zo znenia príslušného článku KZ /, 

dôchodcovia, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke a podobne/. 
 
 

Časť II. 
Vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a odbormi 

 
Článok 4 

 
 a/ Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborov na pracovisku 
a uznáva odborovú organizáciu za oprávneného zástupcu zamestnancov pri 
kolektívnom vyjednávaní. 
 
  
 b/ Pre činnosť odborov bude zamestnávateľ vytvárať priaznivé podmienky, 
rešpektovať ich práva, vrátane práva slobodného združovania sa, kolektívneho 
vyjednávania a odborovej kontroly v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 

Článok 5 
 
 a/ Zamestnávateľ poskytne na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborovej 
organizácii bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením 
a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. 
 
 b/ Zamestnávateľ poskytne odborom bezplatne bežné kancelárske zariadenie 
a kancelárske potreby a v dohodnutom rozsahu tiež telefónnu, resp. aj faxovú linku, 
internetové spojenie a uhradí s tým súvisiace náklady. V primeranom rozsahu a na 
základe svojich možností umožní tlačenie a distribúciu písomných materiálov,  
prípadne aj použitie elektronickej pošty. 
 

Článok 6 
 
 Zamestnávateľ sa bude podľa potreby, minimálne raz štvrťročne stretávať s 
výborom základnej odborovej organizácie /ďalej len „Výbor ZO“/ s cieľom 
prerokovania záležitosti a riešenia problémov týkajúcich sa oboch strán. 
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Článok 7 
 
 Zamestnávateľ sa zaväzuje pravidelne prizývať povereného zástupcu odborov 
na porady vedenia organizácie. 
 

Článok 8 
 
 Na vykonávanie odborárskych funkcií, na účasť na odborových akciách, 
schôdzach, konferenciách zjazdoch a odborárskom vzdelávaní poskytne 
zamestnávateľ v nevyhnutnom rozsahu zamestnancom pracovné voľno s náhradou 
mzdy. Rovnako poskytne voľno na vykonávanie administratívnych a technických 
prác, spojených s výkonom odborárskych činnosti, ak ich nie je možné vykonávať 
mimo pracovného času v súlade s § 136 ods. 1 ZP. Zamestnávateľ pri takomto 
uvoľnení poskytne zamestnancovi náhradu mzdy bez spätnej refundácie, minimálne 
v prípadoch zasadnutí Výboru ZO, konferencií alebo členských schôdzi základnej 
odborovej organizácie, porád predsedov základných odborových organizácií 
organizovaných ZO PŠaV, zasadnutí Výkonného výboru alebo Revíznej komisie ZO 
PŠaV , účasti na zjazde alebo konferencii ZO PŠaV  a pri činnosti bezprostredne 
súvisiacej s plnením úloh organizácie. Za činnosti súvisiace s plnením úloh 
organizácie sú považované najmä kolektívne vyjednávanie, prípady 
spolurozhodovania prerokovania, informovania, kontroly, dohľad nad ochranou práce 
podľa ustanovení § 229 ods. 4, 231 ods. 1 ZP. 
 

Článok 9 
 
      Zamestnávateľ umožní, aby odbory na pracoviskách zamestnávateľa mohli 
zverejňovať informácie, výzvy a iné údaje o svojej činnosti, ktoré pokladajú za 
potrebné. 
 

Článok 10 
 

      Zamestnávateľ sa zaväzuje, na základe písomného súhlasu  zamestnancov 
v dohode o zrážkach zo mzdy, vykonávať mesačne zrážky členom odborovej 
organizácie vo výške 1 % z ich čistého mesačného zárobku, alebo peňažného 
plnenia nahrádzajúceho mzdu. Zamestnávateľ zrazené finančné čiastky poukáže v 
prospech účtu ZO OZ PŠaV pri SZŠ v Dolnom Kubíne, na základe písomných dohôd  
o zrážkach, ktoré budú poskytnuté zamestnávateľovi. 
Súhlas zamestnancov so zrážkami zo mzdy v súlade s § 131 ods.3 ZP, zabezpečia 
odbory. 
Členovia ZO ktorí sú na MD, RD a dôchodcovia budú platiť udržiavací príspevok vo 
výške 1,00 EUR /mesiac. 
 
 

Článok 11 
 
 Odboroví funkcionári nebudú zo strany zamestnávateľa diskriminovaní za ich 
námety a kritické pripomienky; nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu ich 
funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní. / § 13 ZP/ 
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Článok 12 
 

Odboroví funkcionári sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach 
o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej funkcie, ktoré boli zamestnávateľom 
označené za dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas piatich rokov po skončení výkonu 
funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak. 

 
1/   Právo na spolurozhodovanie 
 
Pre účely tejto KZ a uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov medzi 

zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, sa spolurozhodovaním rozumie taká 
forma vzájomných právnych vzťahov, keď na vykonanie určitého právneho úkonu 
alebo prijatia opatrenia zamestnávateľa, sa vyžaduje vecne aj časovo daný súhlas 
alebo predchádzajúci súhlas alebo dohoda s ním. 
 
 Zamestnávateľ s odbormi spolurozhoduje na základe príslušných ustanovení 
Zákonníka práce najmä v týchto prípadoch: 
 

 § 240 ods. 3, 6, 7, 8, 9, 10 skončenie pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa výpoveďou alebo okamžitým skončením, s odborovým 
funkcionárom na ktorého sa vzťahuje zvýšená ochrana; 

 § 39 ods. 2, vydávanie predpisov a pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci; / na základe určenia dôvodu/ 

 § 86 ods. 1, rovnomerné rozvrhnutie pracovného času; 
 § 87 ods. 2, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času; 
 § 90 ods. 4, 6 a 10, začiatok a koniec pracovného času; 
 § 91 ods. 2, podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie; 
 § 93 ods. 3, skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni; 
 § 97 ods. 6 a 9, práca nadčas 
 § 98 ods. 1 a 3, poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy na výkon 

funkcie v odborovom orgáne a vytvorenie podmienok na výkon tejto funkcie; 
 § 142 ods. 4, vymedzenie prekážok v práci na strane zamestnávateľa so 60 % 

náhradou mzdy /platu/ zamestnancom; 
 § 144 ods. 6, rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce; 
 § 152, ods. 5, stanovenie podmienok za ktorých bude zamestnancom 

poskytované stravovanie počas prekážok v práci; rozšírenie okruhu osôb, 
ktorým zamestnávateľ zabezpečí stravovanie. 

 
 

 
2/  Právo na prerokovanie 

 
Prerokovanie je bližšie upravené v § 237 ZP. 
Pre účely tejto KZ a uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov medzi 

zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov sa prerokovanie vzťahuje na okruh 
opatrení, pri ktorých právne predpisy ukladajú zamestnávateľovi povinnosť 
prerokovať alebo vopred prerokovať zamýšľané opatrenie alebo právny úkon so 
zástupcami zamestnancov. Prerokovanie sa má uskutočniť pred rozhodnutím 
zamestnávateľa v predmetnej veci, s dostatočným predstihom, aby sa mohlo 
zohľadniť stanovisko zástupcov zamestnancov. 



 6 

 
 Sú to napríklad tieto ustanovenia ZP, na základe ktorých je zamestnávateľ 
povinný právne úkony alebo opatrenia vopred prerokovať s príslušným odborovým 
orgánom: 
 

 § 29 ods. 2, opatrenia pri prechode práv a povinnosti z pracovnoprávnych 
vzťahov; 

 § 73 ods. 2, 4, opatrenia pri hromadnom prepúšťaní 
 § 74, účasť odborov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom 

výpoveďou alebo okamžitým skončením; 
 § 87 ods. 1, nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času; 
 § 88 ods. 1, zavedenie pružného pracovného času; 
 § 94 ods. 2, nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja; 
 § 98 ods. 6, organizáciu práce v noci; 
 § 141a, dočasné prerušenie výkonu práce; 
 § 153, opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej 

prehlbovanie a zvyšovanie; 
 § 159 ods. 4, podmienky zamestnávania a starostlivosť o zamestnancov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou 
 § 191 ods. 4, náhradu škody a spôsob jej úhrady zamestnancom, ak škoda 

presahuje 50,00 EUR 
 § 198 ods. 2, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze 

a chorobe z povolania 
 

V súlade s § 238 ods. 2 ZP zamestnávateľ bude informovať zrozumiteľným 
spôsobom a vo vhodnom čase príslušný odborový orgán, prípadne ďalších 
zástupcov zamestnancov o svojej hospodárskej a finančnej situácii 
a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. 

 
Sú to napríklad nasledujúce ustanovenia ZP: 

 § 29 ods. 1, prechod práv a povinností z pracovných vzťahov; 
 § 47 ods. 4, lehoty na predkladanie správ odborom o nových dohodnutých 

pracovných pomeroch; 
 § 49 ods. 6, informácia o možnosti pracovných miest na kratší pracovný čas; 
 § 146 ods. 3. informácie potrebné pri plánovaní a vykonávaní opatrení v 

oblasti ochrany práce v nadväznosti na § 148 ods. 1, 2  ZP 
 

 
 
3/  Právo  na kontrolu 

 
 1. Odbory budú o plánovanej kontrole, o požadovaných podkladoch 
a informáciách, ako aj o potrebnej súčinnosti zamestnávateľa informovať príslušného 
zamestnávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, vrátane určenia osôb, ktoré ju 
vykonajú. 
 
 2.  Odbory prerokujú výsledky kontroly v lehote päť dní po skončení kontroly. 
V prípade, že zamestnávateľ neposkytne na prerokovanie výsledkov kontroly 
súčinnosť, doručením zápisu o kontrole sa tento považuje za prerokovaný. 
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                                                            Časť III. 
 
                                 Pracovne – právne a mzdové podmienky 
 

Článok 13 
  
 Zamestnávateľ je povinný pred nástupom zamestnanca do zamestnania 
oboznámiť ho s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, 
s pracovným poriadkom, právnymi predpismi na zaistenie BOZP, s platnou KZ a 
vnútornými predpismi zamestnávateľa. Ďalšie podrobnosti sú upravené v § 41 ZP. 

 
Článok 14 

 
 Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa 
z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a/ a b/, je výpovedná doba v súlade s 
§ 62 odst. 1 až 8.  
 
V súlade s §  62 ods. 8 Zákonníka práce, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia 
výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu, 
ktorá je súčinom  funkčného platu  zamestnanca a dĺžky výpovednej doby , ak sa na 
tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve, dohoda o peňažnej náhrade 
musí byť písomná, inak je neplatná. 
   
 Členovi príslušného odborového orgánu, ktorý je oprávnený spolurozhodovať 
so zamestnávateľom v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roka po jeho 
skončení, môže dať zamestnávateľ výpoveď alebo s ním okamžite skončiť pracovný 
pomer len s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu, inak sú 
neplatné. 
 
 Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak odbory písomne neodmietli udeliť 
zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. 
Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od 
jeho udelenia. 
 Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť predchádzajúci súhlas k výpovedi 
alebo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru, je skončenie pracovného 
pomeru z tohto dôvodu neplatné. Ďalší postup je stanovený v § 240 ZP. 
 

 
Článok 15 

 
 V súlade s ustanovením § 48 ods.  4 písm. d/ Zákonníka práce ďalšie 
predĺženie alebo dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú, do dvoch rokov 
alebo nad dva roky bude možné:   
-  u učiteľov profesijných predmetov a učiteľov akademických  predmetov na skrátený 
pracovný úväzok z dôvodu, že vyučovanie týchto predmetov nie je možné zabezpečiť 
iným spôsobom.  
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Článok 16 
 

      a/  Mzda a náhrada mzdy je splatná mesiac pozadu. Vyúčtovanie za uplynulý 
mesiac bude 11. dňa nasledujúceho mesiaca.  Ak uvedený termín pripadne na deň 
pracovného voľna, tento sa posunie na najbližší pracovný deň pred dňom 
pracovného pokoja. 
V prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte v peňažnom ústave, 
nezavinený zamestnávateľom, presunie sa termín výplaty na najbližší možný termín. 
 
     b/ Zamestnávateľ sa zaväzuje posielať plat na osobné účty zamestnancov, ktoré 
majú zriadené v peňažných ústavoch. 

 
                                                            Článok  17 
 
 a/ Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) 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 v sume podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c), d) a ods. 2 písm. a), b), 
c), d), e). 
 Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených  
v predchádzajúcom odseku podľa § 63, zamestnanec má právo pred začatím 
plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil 
dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť.    
  Zamestnávateľ poskytne odstupné nad uvedený rozsah vo výške 
jedného funkčného platu za predpokladu dostatku finančných prostriedkov.  
 
 
            b/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer 
výpoveďou alebo dohodou z dôvodu uvedeného v § 63 ods.1 písm. a/ ZP, a ktorý 
bude vykonávať práce spojené s likvidáciou až do skončenia likvidácie 
zamestnávateľa alebo jeho časti, odstupné vo výške uvedenej v písm. a/ tejto KZ. 
 

 
 

Článok 18 
 

 Pracovná doba zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne.  
 
V záujme  zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb 
zamestnancov zavádza zamestnávateľ: 
 
pre pedagogických zamestnancov rozdelenie pracovnej zmeny na dve časti podľa  
§ 90 ods. 6 Zákonníka práce: 
    Prvá časť pracovnej zmeny pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamest-    
nanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť podľa Pracovného 
poriadku čl. 13 ods. 1 a 5, 
   Druhá časť pracovnej zmeny pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí 
zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou podľa 
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Pracovného poriadku čl. 13 ods. 2 a 5, náplň a rozvrhnutie pracovného času 
zamestnancov školy je spracovaná vo vnútornom predpise č. 3/2010 
 Pedagogickým zamestnancom bude poskytnuté NV za hodiny na školských 
akciách po 15,00 hodine – exkurzie mimo Dolného Kubína, športové a kultúrne akcie 
so žiakmi a iné súťaže. Oprava písomných maturitných prác bude kompenzovaná 
hodinami NV nasledovne: oprava práce zo SJL 30 minút, ANJ/NEJ 20 minút krát 
počet opravených prác, čerpanie NV je 7,5 hodiny na deň a to v čase letných 
prázdnin. Odborná prax v Dečíne  - každej odbornej učiteľke bude poskytnuté 
náhradné voľno v počte troch dní s podmienkou čerpania  v čase prázdnin. 
 
 

Článok 19 
 

 Výmera dovolenky pedagogických aj nepedagogických zamestnancov sa 
predlžuje touto podnikovou KZ o jeden týždeň nad rozsah ustanovený v § 103 ods. 1 
až 3 ZP a nad rozsah KZ vyššieho stupňa na rok 2018 čl. II odst. 2. Pedagogický 
zamestnanec má právny nárok na 10  kalendárnych  týždňov dovolenky  na 
kalendárny rok  a nepedagogický zamestnanec  do 33 rokov veku  6  týždňov na 
kalendárny rok a po dovŕšení 33 rokov veku  7 týždňov dovolenky na kalendárny rok.   

 
 

Článok 20 
 

a) Za účelom úspešného plnenia svojich úloh, podľa školského poriadku na 
pracovisku a zabezpečenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ, na ktorého sa 
vzťahuje Zákon o výkone práce vo verejnom záujme vydá, resp. aktualizuje pracovný 
poriadok len po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu, resp. 
zástupcov zamestnancov, o čom bude urobený zápis. inak je neplatný. Táto 
povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje aj na každú zmenu pracovného poriadku.  
 
b) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný 
poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný. 

 
 

Článok 21 
 
1/  Na žiadosť zamestnanca, ktorý potrebuje vybaviť dôležité osobné záležitosti, 
ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času môže zamestnávateľ zamestnancovi 
poskytnúť na základe žiadosti pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady 
mzdy podľa §141 odst.3 Z P  
2/  Zamestnávateľ poskytne jeden deň plateného voľna za účelom osláv Dňa učiteľov 
pre všetkých zamestnancov školy.  

 
Článok 22 

 
 V prípadoch, kde sa pracovné miesto alebo funkcia obsadzuje na 
základe výberového konania podľa § 5 ods. 4 zákona  552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme , zamestnávateľ do výberovej  komisie vymenuje tiež zástupcu 
odborov. 
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Článok 23 
 

 Zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať 
preto, že zamestnanec uplatňuje svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych 
vzťahov, vrátane KZ. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom 
pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na 
iného zamestnanca sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 
 

Článok 24 
 

 Zamestnávateľ môže zamestnancovi, okrem pedagogických 
zamestnancov, určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci 
rozpätia najnižšej a najvyššej platovej tarify platovej triedy do ktorej ho zaradil, 
nezávisle od dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona 553/2003 Z.z. § 7 odst. 4,  
                     Okruh pracovných činností podľa zák. 553/2003 Z.z. § 5 sa určuje pre 
profesie: upratovačka, školník-informátor, údržbár,  hospodárka, ekonómka, ekonóm 
práce.  
   

Článok 25 
 

 O priznaní alebo odobratí osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ 
na návrh príslušného vedúceho zamestnanca. Zamestnancovi možno priznať osobný 
príplatok za: 

- ocenenie mimoriadnych osobných schopností a pracovných výsledkov,  
- za  práce nad rámec 
- pedagogickému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie 

a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s požiadavkami 
pedagogickej a odbornej praxe. 

                    Podmienky priznania osobného príplatku má  zamestnávateľ 
spracované vo vnútornom predpise. 
Limit osobného príplatku je v zmysle zákona a v súlade s vnútorným platovým 
poriadkom čl. V. platným pre rok 2015. Zamestnancovi možno priznať, zmeniť 
a odňať osobný príplatok, ak sa zmenia, alebo pominú dôvody, pre ktoré bol 
priznaný. Osobný príplatok môže byť tiež znížený alebo odobratý, ak finančné 
možnosti školy neumožnia jeho vyplatenie.  
  

Článok 26 
 

 Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy 
pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jeho funkčného platu v zmysle zákona 
553/2003 Z. z. § 20 ods. 1 písm. c  zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov  
pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 
Článok 27 

                     Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok, ak 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %,  zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi odchodné vo výške jedného funkčného platu nad rámec 
ustanovený v § 76a ods. 1 ZP a nad rozsah vyššej KZ v čl. 2 ods. 5 podľa finančných 
možností organizácie.  
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Článok 28 
 

 Zamestnávateľ sa zaväzuje najmenej polročne informovať ZOO o 
vyplatení mzdových prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé články tejto KZ. 
      
                                                     

Sociálny fond 
 
 Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon č. 152/1994 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 
 
 Zamestnávateľ tvorí fond ako úhrn: 
 
 a/ povinného prídelu minimálne 1% zo súhrnu hrubých miezd alebo 
platov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na 
určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.  
 b/ ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých miezd 
a platov zamestnancov, zúčtovaných na výplatu za bežný rok. 
  
  ZO OZ umožní účasť  na školou organizovaných kultúrnych 
a športových podujatiach aj rodinným príslušníkom zamestnancov (nezaopatrené 
dieťa, manžel/ka), za podmienky 50% úhrady ceny vstupenky. 
 
 
 
               

Článok 29 
 

Stravovanie zamestnancov 
Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie vo výške najmenej 55 % 
hodnoty jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného 
pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (zákon č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), čo 
predstavuje príspevok zamestnávateľa 1,90 EUR.  Okrem toho zamestnávateľ 
poskytne aj príspevok podľa osobitného predpisu  /zákon č. 152/1994 Z. z. (o 
sociálnom fonde v znení neskorších predpisov)v znení neskorších predpisov vo 
výške 0,60 EUR, bez ohľadu na vybraný spôsob stravovania. 

Stravovanie zamestnancov organizácie je zabezpečené prostredníctvom 
zariadenia školského stravovania v ZŠ M. Hattalu v Dolnom Kubíne a stravných 
lístkov (gastro-lístkov).  

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny 
vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, včítane zamestnancov na skrátený pracovný  
úväzok, ktorí odpracujú v daný deň viac ako 4 hodiny .  Zamestnanec nemá nárok na 
stravu alebo stravný lístok počas čerpania dovolenky, počas PN, OČR, pracovnej 
cesty , náhradného voľna a v čase študijného voľna. 
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Článok 30 
 

Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
 

 Zamestnávateľ pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v súlade s § 8 ods. 2 
zákona č. 462/2003 Z. z., bude zamestnancovi poskytovať  od prvého dňa dočasnej 
pracovnej neschopnosti 80 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa 
osobitného predpisu (§ 55 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)  
 
 
                                                             Časť IV.      

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Článok 31 
 

 Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je povinný 
postupovať v zmysle ZP a Zákona č. 124/2006 Z. z. § 6 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
 

Článok 32 
 

 a/ Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 zamestnancov, vymenúva 
jedného zamestnanca, alebo viac zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa ustanovení § 19 zákona č. 124/2006 Z. 
z. o BOZP v znení neskorších predpisov. 
 
 b/ Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov zabezpečiť na plnenie 
úloh školenie. Poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy 
a vytvoriť podmienky na výkon ich funkcie. 
 
 c/ Zástupca zamestnancov nesmie byť za plnenie úloh vyplývajúcich z jeho 
funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaný ani inak postihovaný. 
 

Článok 33 
 

Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov 
a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, za tým účelom: 
 

- vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku BOZP a pracovného 
prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa, 
u ktorého je ustanovený zástupca zamestnancov, previerku pripravovať 
a vykonávať v spolupráci s príslušným odborovým orgánom, so zástupcom 
zamestnancov a za jeho účasti 

- kontrolovať plnenie opatrení prijatých v rámci vlastnej kontrolnej činnosti 
a v zmysle § § 9 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  o BOZP 
v znení neskorších predpisov. 
a/ Zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom        

na ich zdravotný stav, za tým účelom vykonávať preventívnu zdravotnú starostlivosť 
v zmysle platných právnych predpisov  podľa  § 19 zákona č.126/2006 Z.z . o 
verejnom zdravotníctve. 
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Článok 34 
 

 Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne 
oboznamovať zamestnancov s príslušnými právnymi a ostatnými predpismi na 
zaistenie BOZP, zásadami bezpečného správania sa na pracovisku v rozsahu 
a termínoch uvedených v § 7 zákona 124/2006 Z .z . o BOZP v znení neskorších 
predpisov, tak, aby ku oboznamovaniu došlo najmenej raz za dva roky, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak. Zamestnávateľ spracuje písomný predpis pre 
organizovanie oboznamovania a overovania znalostí z predpisov BOZP. 
 
 

Článok 35 
 

 a/ Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia § 7 zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s vykonávanou prácou v zmysle platných úrazov 
a chorôb z povolania v znení § 17 ods. 4 písm. b/ zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  
 
 b/ Ťažké pracovné úrazy, smrteľné a hromadné pracovné úrazy je potrebné 
nahlásiť ihneď aj na SOZ  PŠaV. 
 

Článok 36 
 

 Náhradu škody spôsobenú pracovnými úrazmi, chorobami z povolania a inými 
poškodeniami zdravia v súvislosti s vykonávaním práce bude zamestnávateľ 
vykonávať v zmysle ôsmej časti ZP, ako aj podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. 
o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. Bude pritom dbať predovšetkým 
o včasné odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

 
Článok 37 

 
 a/ Odborové orgány majú právo kontroly nad stavom BOZP u zamestnávateľa 
upravené v § 149 ZP. 
 
 b/ Pri výkone kontroly sa zamerajú najmä na: 
 

- stav pracovného prostredia a pracovných podmienok, 
- vybavovanie zamestnancov prostriedkami kolektívnej a osobnej ochrany, za 

tým účelom pravidelne v ročných intervaloch hodnotia podmienky 
poskytovania OOPP, 

- zúčastňujú sa vyšetrovania príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania; 
dbajú a požadujú včasnú náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom, 
chorobou z povolania a iným poškodením zdravia v súvislosti s výkonom 
práce, 

- požadujú od zamestnávateľa informácie o plnení opatrení prijatých na 
odstránenie zistených nedostatkov, 

- zástupca výboru ZO sa zúčastňuje na akciách poriadaných ZOOZ PŠaV 
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Článok 38 
 
 Zamestnávateľ aj odbory budú priebežne vykonávať kontrolu plnenia tejto KZ. 
O výsledkoch plnenia KZ sa budú KZ sa budú vzájomne informovať. Najmenej raz 
ročne do 15. septembra sa uskutoční spoločné rokovanie za účelom vyhodnotenia 
plnenia KZ a k stanoveniu personálneho, vecného a časového postupu prípravy KZ 
na ďalšie obdobie. 
 
 Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení 
tejto zmluvy. Na návrh je druhá zmluvná strana povinná písomne odpovedať 
najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú inak a v odpovedi sa vyjadriť k tým častiam 
návrhu ktoré neboli prijaté. 
 
 Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokovať a poskytovať aj 
požadovanú súčinnosť. 
 
 Pri zmene kolektívnej zmluvy sa postupuje ako pri uzatváraní kolektívnej 
zmluvy. Bližší postup je upravený v zákone č. 2/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Ďalšími právnymi predpismi sú najmä Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a medzinárodné dokumenty, ktoré SR ratifikovala 
a stali sa tým súčasťou nášho vnútorného práva. 
 
 Zmeny a dodatky KZ prijaté zmluvnými stranami sú platné a záväzné ak sú 
v písomnej forme a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Označujú 
sa ako „Doplnok ku KZ na rok .... uzatvorenej dňa ....“ a číslujú sa v poradí v akom sú 
uzatvorené. 

 
 

Článok 39 
 

 Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto KZ, aby najmenej 
jeden exemplár tejto zmluvy bol zverejnený následne k dispozícii na každom 
pracovisku zamestnávateľa: to platí obdobne pre odbory v rámci ich pôsobnosti a ich 
organizačnej štruktúry. 

 
 

Článok 40 
 

 Záväzky z tejto KZ prechádzajú na prípadných právnych nástupcov. 
Zamestnávateľ aj odbory sú povinní odovzdať KZ svojim právnym nástupcom. 
 
 Zmluvné strany sú povinné uchovávať KZ, vrátane jej dodatkov, prípadne 
dokladov konania pred sprostredkovateľom alebo rozhodcom po dobu 5 rokov od 
skončenia jej účinnosti. 
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Článok 41 
 

 Zmluvné strany sú povinné najmenej 60 dní pred skončením platnosti 
jestvujúcej kolektívnej zmluvy začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy. 

 
  

 Táto KZ je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. Je záväzná v dobe jej platnosti a účinnosti. 
 

Článok 42 
 

  Táto kolektívna zmluva je účinná od 01.01.2018. 
  
 Doba platnosti a účinnosti tejto KZ sa predlžuje vždy na obdobie ďalšieho 
kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných 
strán nepredloží písomný návrh na uzatvorenie novej KZ. Táto KZ ostáva platná 
a účinná až do uzatvorenia novej KZ a nemôže ju jednostranne vypovedať žiadna zo 
zmluvných strán. 

 
Článok 43 

 
 
 Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovenia KZ.  
 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom, 
zaväzujú sa ju dodržiavať, a preto ju na znak toho podpisujú. 
 
 
V  Dolnom Kubíne dňa   21. decembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                 ......................................................... 
      Štatutárny zástupca zamestnávateľa                                 predseda (alebo iný oprávnený 
                                                                                          zástupca) základnej odborovej organizácie 
       totožný s uvedeným na 1. strane KZ                           totožný s uvedeným na 1. strane KZ 
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Rozpočet  odborovej organizácie na rok 2017 pri SZŠ v Dolnom Kubíne 
 
Zásady pre čerpanie finančných  prostriedkov ZOO: 
 
Stav k 1.1. 2017 na účte v ČSOB  :                              150,87  EUR       
Stav k 1.1.2017 v pokladni :                                            35,51 EUR  
Predpokladaný príjem v roku 2016 :                            2200,00 EUR 
 
Rozpočtujeme na rok  2017: 
Novoročný príspevok pre členov ZOOZ vo výške 10,00 EUR 
Plánované na rok celkom              280,00 EUR 
Pri dosiahnutí životného jubilea členov ZOO a to : 40,45,50,55,60,65  príspevok na 
regeneráciu a zotavenie vo výške 25,00 EUR. 
Plánované na rok  celkom                                             125,00  EUR 
 
Návšteva chorých členov ZOO pri dlhodobej PN nad 1 mesiac  vo výške 10,00 EUR . 
Plánované na rok celkom                                    20,00 EUR 
 
Návšteva pri narodení dieťaťa člena ZOO vo výške 10,00 EUR.  
Plánované na rok celkom                20,00 EUR 
 
Vecný dar pri odchode člena zo zamestnania vo výške      20,00 EUR 
Plánované na rok celkom                                             40,00 EUR 
 
Mikuláš pre deti zamestnancov, členov ZOO do výšky  5,00 EUR na jedno dieťa do 
15 rokov veku. 
Plánované na rok celkom                               100,00 EUR       
        
Odborové školenia celkom                              50,00 EUR 
 
Odmena členom výboru , kancelárske potreby a iné  225,00 EUR 
 
Kultúrne a spoločenské akcie pre členov ZOO         1730,80 EUR 
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne     11.01.2017  Vypracovala: PhDr. Silvia Rovná, PhD 
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Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018: 
 
 
 
1/  Tvorba sociálneho fondu: 
 
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený: 

a) povinným prídelom vo výške 1 % a 
b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých platov 

zamestnancov, zúčtovaných na výplatu za bežný rok.  
 
2/ Čerpanie sociálneho fondu: 
     Zamestnávateľ po dohode so závodným výborom ZOO poskytne finančné 
prostriedky zo SF na :  
 

a) Príspevok na závodné stravovanie vo výške   0,60 EUR na každý obed 
alebo stravovaciu poukážku 

 
 

b) Kultúrne a spoločenské akcie: 
 
 
 
Počiatočný stav  k 1.1. 2018:                         764,93  EUR                  
 
Predpokladaný prídel :                                 4600,00  EUR         
 
Čerpanie : 
======= 
- stravovanie najmenej  75%  povinného prídelu             =   3450,00 EUR 
- kultúrne a spoločenské akcie, na regeneráciu a zotavenie najviac do výšky zostatku 
na účte   

   =  1150,00  EUR 
 
 
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne     11.01.2018   Vypracovala: Ľudmila Hubočanová 


