Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

Spojená škola Tvrdošín
Kolektívna zmluva na roky 2021 - 2022

Kolektívna zmluva
uzatvorená dňa 18. 12. 2020 medzi zmluvnými stranami:
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Spojenej škole,
Medvedzie 133/1, Tvrdošín zastúpenou Mgr. Katarínou Valekovou, predsedom odborovej organizácie,
splnomocnencom pre kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa uznesenia členskej
schôdze zo dňa 14. 01. 2014
a
Spojenou školou, so sídlom Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 00161519, zastúpenou Ing. Ľudmilou
Uhlíkovou riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ).

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 a podľa článku 5 ods.6, prvá veta, stanov Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku.
(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 09. 2007 a dodatkov
č. 1, 2, 3, 4 a 5. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu
vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, ako štatutárneho zástupcu 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“ a namiesto kolektívnej dohody skratka „KD“, zákona
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“, zákon
o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“.

Článok 2
Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa
(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1. ZP ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto
KZ odborovú organizáciu.
(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy
spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

Článok 3
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, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom
pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu
o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov.
(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína
dňom 1. januára 2021. Účinnosť článkov KZ končí dňom 31. decembra 2022.

Článok 4
Zmena kolektívnej zmluvy
(1) KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na
zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok ku KZ“ a číslujú sa
v poradí, v akom sú uzatvorené.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, a to v závislosti od
schváleného rozpočtu zamestnávateľa. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dodatkom k tejto
KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

Článok 5
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ
do 15 dní od jej uzatvorenia. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude
prezenčná listina oboznámených zamestnancov.
(2) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s touto KZ v rámci
plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods. 2 ZP.
(3) Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia obdobia, na ktoré bola kolektívna
zmluva uzavretá.

Druhá časť
Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov
z kolektívnej zmluvy
Článok 6
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť
Príplatok za riadenie
(1) Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ v rámci rozpätia uvedeného
v prílohe OVZ č.6 (§ 8 OVZ).
(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z
platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu
pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho
podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %
s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného
organizačného útvaru a podriadených zamestnancov. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa
riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 OVZ.
Príplatok za zastupovanie
(1) Zamestnancovi, ktorý 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 zastupovanie v sume príplatku za
riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca (§ 9 OVZ).

(2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto
zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa odseku
1, príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania
a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak
je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za
riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za
riadenie mu počas zastupovania nepatrí.
Príplatok za zmennosť
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je
rozvrhnutý nerovnomerne, príplatok mesačne v sume 1,3 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej
platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ).
Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:
a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede,
príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej
o 14%,

b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo
viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy,
do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, (§ 13 b OVZ),
c) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho
pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon
špecializovanej činnosti v sume 4%, platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je
zaradený, zvýšenej o 14% alebo v sume 8% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej
je zaradený, zvýšenej o 14%, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich
pedagogických zamestnancov, alebo začínajúcich odborných zamestnancov.
Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30%
hodinovej sadzby jeho funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa §
122a ods. 1 a § 122b ods. 1 ZP, (§ 17 OVZ).
Príplatok za prácu vo sviatok
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby
jeho funkčného platu (§ 18 OVZ).
Plat za prácu nadčas

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného
platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zamestnávateľ vyplatí
zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak
zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj
príplatky za prácu v noci, príplatok za sobotu alebo v nedeľu a príplatok za prácu vo sviatok (§ 19
OVZ).
Príplatok za prácu v noci
Zamestnávateľ vyplatí za hodinu práce v noci (práca vykonávaná v čase medzi 22. hod. a 6. hod.), príplatok
v sume 25% hodinovej sadzby jeho funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej
podľa § 123 ods. 1 ZP (§ 16 OVZ).

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
(1) Ak zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo s ním dohodne pracovnú pohotovosť na pracovisku,
patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, a ak ide o deň
pracovného pokoja 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu.
(2) Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancovi nepatrí príplatok podľa
§ 16 až 18 a plat za prácu nadčas podľa § 19 OVZ, (§ 16 – príplatok za prácu v noci, §17 – príplatok za
prácu v sobotu/nedeľu a § 18-príplatok za prácu vo sviatok).
(3) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť
pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi plat podľa prvej vety tohto odseku a za
hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna
zamestnancovi nepatrí funkčný plat (§19a OVZ).
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 riaditeľ
na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ).
(2) Na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky podľa prísunu
financií zriaďovateľom.
(3) Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho
priznaní kritériá, ktoré tvoria prílohu mzdového predpisu.
(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov určiť pevnou
sumou.
(5) Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať priznaný osobný príplatok z dôvodu zhoršenia
pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody, pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa
kritériá alebo podmienky).

(6) Výška osobného príplatku sa stanovuje podľa možností rozpočtu zamestnávateľa. Usporené mzdové
prostriedky budú vyplatené vo forme odmien podľa rozhodnutia zamestnávateľa.
Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca
(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume:
a) 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné
absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,
b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné
absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,
c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné
absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu,
d) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné
absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.
(2) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v
sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec
alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 % za profesijný rozvoj podľa odseku 1
písm. d), (inovačné vzdelávanie).
(3) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec
požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(4) Riaditeľovi školy prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.
(5) Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému
zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho
priznania.
(6) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi,
ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.
(7) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu
odbornému zamestnancovi.
(8) Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj
pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu
podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.
(9) Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa
predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do
31. augusta 2026.
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
(1) Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok
začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa
poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu
zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci
pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
Odmeny
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer ku dňu dovŕšenia 50
rokov veku trvá najmenej 5 rokov, odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške
jeho funkčného platu (§ 20 ods.1 písm. c, OVZ).
(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30.11.2021 a ku dňu
31.11.2022 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume
100,00 €; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba.
Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021 a v mesiaci
december vo výplate za mesiac november 2022.

Článok 7
Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr posledný deň po ukončení
predchádzajúceho mesiaca.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje výplatu zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných
ústavoch podľa vlastného výberu.
(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.8 ZP) .

Článok 8
Odstupné a odchodné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v §
63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného
pomeru odstupné najmenej v sume
a) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a
menej ako päť rokov,
b) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a
menej ako desať rokov,
c) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a
menej ako dvadsať rokov,
d) päťnásobku 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. l
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) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a
menej ako päť rokov,
c) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a
menej ako desať rokov,
d) päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a
menej ako dvadsať rokov,
e) šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(3) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ
poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a ods. 1, 2 Zákonníka práce v sume
jedného funkčného platu zamestnanca, t.j. dvojnásobku jeho funkčného platu, ak požiada o poskytnutie
uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(4) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť
zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

Článok 9
Pracovný čas zamestnancov
(1) V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 v záujme vytvárania priaznivejších
pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, sa u zamestnávateľa v rokoch 2021 - 2022
ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má pracovný
čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke
na 36 a ½ hodiny.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace
s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo
pracoviska.

Článok 10
Pracovný pomer na určitú dobu
(1) Na základe § 48 ZP ods.4 d/ je možnosť na opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu nad
dva roky z týchto dôvodov:
a) Vzhľadom ku každoročne sa meniacim podmienkam pri voliteľnom predmete náboženská výchova,
má zamestnávateľ možnosť pri predmete náboženská výchova zamestnať vyučujúcich
(„duchovných“, katechétov) na skrátený úväzok v rozsahu do 6 vyučovacích hodín týždenne, a to
aj opakovane na viac ako jeden školský rok.

Článok 11
Dovolenka na zotavenie
(1) V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021, v záujme vytvárania priaznivejších
pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa u zamestnávateľa, zamestnancom predlžuje
výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 ods.1 až 3 ZP o jeden týždeň.
(2) Zamestnanec má v rokoch 2021 – 2022 právny nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky o jeden
týždeň.
(3) Zamestnanec má nárok čerpať dovolenku aj počas školského roka v čase vyučovania, a to v trvaní
najviac dva celé dni a maximálne dvaja zamestnanci v tom istom pracovnom dni po vyčerpaní
pracovného voľna (podľa čl.11, bod 4).
(4) Zamestnávateľ poskytne v kalendárnom roku 2021 a 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141
ods.3 písm. c) ZP jeden deň pracovného voľna. V čase vyučovania môžu o voľno požiadať maximálne
dvaja pedagogickí zamestnanci. Za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.
(5) Zamestnávateľ umožní čerpať zamestnancovi v čase vyučovania pracovné voľno jeden celý deň
z týchto konkrétnych dôvodov: sprevádzanie dieťaťa prvý deň v škole (prvý ročník základnej školy) a
pohreb blízkeho člena rodiny (manžel/ka, rodič, súrodenec, dieťa), za čas pracovného voľna patrí
zamestnancovi náhrada funkčného platu. Zastupovanie za zamestnanca počas týchto dní určí
zodpovedný zástupca školy.

Článok 12
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
sporenie (ďalej DDS) v rokoch 2021 - 2022 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných miezd
zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS mesačne platiť a
odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom určeným v
zamestnávateľskej zmluve, najmenej však 2 % z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov
zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa
predchádzajúcej vety.

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

Článok 13
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe
Zamestnávateľ môže určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo
odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle
od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa
zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4 OVZ).

Článok 14
Tvorba sociálneho fondu
Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje nasledovne:
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený
- povinným prídelom vo výške 1 %
- ďalším prídelom vo výške 0,25 %
zo súhrnu zúčtovaných miezd zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasť tejto KZ a sú uvedené v prílohe.

Tretia časť
Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán
Článok 15
Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie
(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) priestor na zverejňovanie svojich informácií,
b) používanie kopírovacieho zariadenia,
c) použiť telefónnu linku za účelom telefonického alebo počítačového spojenia na odosielanie správ e mailom a využívanie internetu,
d) zaplatiť všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod.) na svoj náklad.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno (§137 ZP) s náhradou mzdy funkcionárom
orgánov odborovej organizácie na školenie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a na zabezpečenie
činnosti a poslania odborovej organizácie v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však:
- predseda výboru ZO 3 dni v roku,
- členovia výboru ZO 1 deň v roku.
(3) Zamestnávateľ umožní prítomnosť zástupcu OZ na rokovaní gremiálnych porád, pokiaľ sa na nich
prejednávajú otázky zamestnanosti, hospodárskej a finančnej situácie na škole.

Článok 16
Starostlivosť o kvalifikáciu
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie
a dbať na to, 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
náhradou funkčného platu v rozsahu:
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní,
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

Článok 17
Záväzky odborovej organizácie
(1) Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto kolektívnej zmluvy dodržiavať sociálny mier
so zamestnávateľom.
(2) Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s výnimkou, ak
dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

(3) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho
mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

Článok 18
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(1) Zástupcom ZO OZ v otázkach BOZP budú počas platnosti tejto KZ PaedDr. Peter
Spišský a p. Oľga Duchoňová.
(2) BOZP sa riadi vnútorným predpisom o BOZP prerokovaným s OZ našej školy.
(3) Zamestnávateľ zabezpečí upratovačkám a údržbárom nákup teplejších pracovných odevov a obuvi.

Článok 19
Zdravotná starostlivosť
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje:
a) umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnancov na náklady
zamestnávateľa podľa špecifických podmienok pri výkone práce.
b) Lekárske kontroly podľa ZP sa uskutočňujú v súlade s § 141 ZP a zamestnanci ich bez
výhrad vykonávajú v nevyhnutnom čase, ak je to možné v mimopracovnom čase.
c) Výška náhrady mzdy počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa riadi platnými právnymi predpismi.
d) Zamestnávateľ môže zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom
v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať
tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.

Článok 20
Stravovanie
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce
zásadám správnej výživy priamo na pracovisku vo vlastnej školskej jedálni s výnimkou zamestnancov
vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.
(2) Zamestnávateľ v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
podľa § 250 b, odsek 2 umožní zamestnanom výkon práce z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce
umožňuje a počas tejto doby zabezpečí stravovanie týchto zamestnancov formou stravovacích
poukážok, alebo príspevku na stravovanie.
(3) Zamestnávateľ v čase, keď školská jedáleň nezabezpečuje stravovanie (napr. v čase školských prázdnin,
v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 250 b,
odsek 2 a pod.) zabezpečí stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo príspevku na
stravovanie.
(4) 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.
(5) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,40 € na jedno hlavné jedlo.
(6) Zamestnávateľ umožní stravovanie zamestnancovi aj počas prekážok v práci na strane zamestnanca
a tiež svojim bývalým zamestnancom – dôchodcom, a to bez príspevku so SF a bez príspevku
zamestnávateľa zo štátneho rozpočtu.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia
(1) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch
podpísaných exemplároch. Táto kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Kolektívna zmluva sa uzatvára na roky 2021 - 2022, nadobúda účinnosť 1. januára 2021 a končí
31. decembra 2022.
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, a preto ju
na znak toho podpisujú.
Tvrdošín 18. 12. 2020

.......................................
Mgr. Katarína Valeková, v. r.
ZO OZ PŠaV

....................................
Ing. Ľudmila Uhlíková, v. r.
riaditeľka školy

