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KoLEKľÍvľł ZMLIJVA2022 - 2024

uzatvorená dňa 26.01.2022 medzi zmluvnými stranami

Zźlkladnou organizáciou oZPŠaV pri Materskej škole Čajakova 4A, 010 01 Žilina, IČo:
42222141zastupenou Kataľínou Šujanskou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a
uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 1. stanov základnej organizácie a na zák|ade
plnomocenstva zo dňa 10. l.2022 (ďalej odboľová organizácia)

Mateľskou školou Čajakova 4A,OIOOtŻilina, IČo: 37904957 zastÍlpenou Mgr. Máriou
Mihálkovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)
nasledovne:

PRVA CAST
Úvodné ustanovenia

čbnok 1
Spôsobĺlost' zmluvných strán na uzatvoľenie kolektívnej zmluvy

1. odborová otganizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o
združovani oběanov v zneni neskoľších predpisov. oprávnenie ľokovať a uzatvoiť
túto kolektívnu zmluvu vyplýa z článku 1. stanov odborovej organizácie a zo
splnomocnenia zo dňa 10.01 .2022, ktoným výbor odborovej organizácie, jej štatutárny
orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvoręnie kolektívnej zmluvy pani Kataľínu
Sujanskú, predsedu odborovej organizácie. Splnomocnenie zo dňa 10.0l .2022 tvon
Prílohu A tejto kolektívnej zmluvy.

2. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenu zriaďovacou listinou zo dňa
01.01.2004.

3. oprávnenie zástupcu zamestnávatel'a rokovat' a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu
vypl;iva z jeho funkcię riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

4. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môŽe pouŽívat'na spoločné označenie odborovej
organizácie a zamestnávateľa označenie ''zmluvné Strany'', namięsto označęnia
kolektívna zmluva skratka 'KZ", namiesto označenia Zźkornik pľáce skratka ,,ZP",
zákona o odmeňovaní niektoých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
skratka "OvZ", zźtkon o výkone práce vo verejnom ztujme ,,ZOYZ".

Clánok 2
Uznanie odboľovej oľganĺzácĺe a zamestnávatel'a

1. Zamęstnávateľ uznáva v zmysle $ 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na
uzatvorenie tejto KZ odborovú ot ganizáciu.

Zmluylé strąny sa zaubłjĹL, že ĺębudri vbudúcnosti počas účinnostltejÍtKZ

a

2.
spochybňovať vzájomné opľávnenie vysfupovať ako zmluvná strana tejto KZ.
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ČÉnoľ 3
Pôsobnost', platnost' a ričinnost' kolektívnej zmluly

l. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a
kolektívne vzťahy međzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán.

2. Uzatvorením tejto KZ stráca platnosť KZ na ľoky 2018 - 202|, uzatvoľená zmluvnými
stranami día 26. januára 20 1 8.

3. Táto KZ je záväzná pre zmluvné stľany a zamestnancov zamestnávateľa.

4. Táto I{Zje platná dňom jej podpisu zmluvn1imi stranami. Účinnosť tejto I<Z sa začina
dňom 26. januára 2022 a skončí 31. decembra 2024, okrem článkov ktoré sú viazané ĺa
rozpočet akolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, t. j. článkov 7,9, 10, a 26, ktorých
účinnosť sa skončí dňom 31. decęmbra2022'

5. V prípade nepodpísania novej kolektívnej zmluvy na rok 2025, platí táto KZ až do
podpísania kolektívnej zmluvy na rok 2025.

Clánok 4
Zmena kolektívnej z mluvy

l . I(Z a jej rozsah sa môŽu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na zäklađe písomného
návrhu na Zmenu KZ jednou zo zm|uvĺých strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako 

',
Dodatok kuI(iL" a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

2. Zmluvné strany sa zaväzuju dodatkom ku KZ zmeniť do budúcna ustanovenia KZ, ktoré
zaklađaju finančné nároky, t. j. články 7,9, I0 a26 a to v závislosti ođ schváleného
rozpočtu zamestnávateľa. Zmluvné strany môŽu po vzájomnej dohode dodatkom k tejto
KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZbęz obmedzenia.

Clánok 5
Aľchivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú tutoKZ po dobu 5 ľokov od skončenia jej úěinnosti

Clánok 6
oboznámenie zamestnancoY s kolektívnou zmluvou

1. odborová organizácia Sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov
zamestnávateľa s obsahom tejto KZ najneskôr do 15 dní od jej uzavretia. Teľmín
stretnutia určí odborová organizźrcia, keďŽe sa zaviazala oboznámiť zamestnancov.
Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktoľej pľíloha bude prezenčná
listina oboznámených zamestnancov. odborová organizácia sa zaväzuje poskynút'
svojmu členovi nazäk|ađejeho písomnej Žiadosti kópiu tejtoKZ do 3 dní od poŽiadania.

2. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s
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DRUHÁ čłsŤ
Indĺvĺduálnevzťahy, pľávne náľoky a pľáva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

Clánok 7
Pľíplatky' odmeny a náhľady za pohotovost'

7.1 Príplatok za riadenie

1. Percentuálny podiel príplatku za nadenie riaditeľkę určí zńaďovatel' v ľámci rozpátia
uvedeného v pľílohe ovz č,. ó ($ 8 ovz).

2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí ńaditeľka v ľámci rozpätia
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do
ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi V rámci rozpátia
percentuálneho podielu z platovej tarifu platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je
zaradený, zqýšenej o 14 oÁ, s prihliadnutím na náľočnosť riadiacej pľáce a v závislosti od
kvality riadenia jemu zvęreného organizaěného útvaru a podriadených zamestnancov.

7.2 Príplatok za zastupovanie

Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamęstnanca v celom rozsahu činnosti
nepretržite dlhšie ako štyri týždĺe a pre ktorého zastupovanie nie je súčast'ou jeho
pľacovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa
zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného
vędúceho zamestnanca ($ 9 ovz).

2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca fla vyššom stupni riadęnia a
toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok
podľa odseku 1 príplatok zazastupovanie. Príplatokza zastupovanie patrí od prvého dňa
zastupovania a zamestnávateľ ho určí v Sume príplatku za iadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie,
najmenej však v sume príplatku za riadenie uľčeného zastupujúcemu vedúcemu
zamestnancovi; pôvođne uľčený príplatok zanadęnie mu počas zastupovania nepatrí.

7.3 Príplatok za zmennost'

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v dvojzmennej prevádzke príplatok
zaZmęnnosť mesačne v sume 13150 €

7,4 P r íp|atok za výkon špecializovanej čĺnnosti

Zamęstnávatęľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky
nasledovnę:
a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnost'vykonáva' v jednej triede, príplatok v sume 57o platovej tarifu platovej triedy a pracovnej triedy'

do ktoľej je zaradený' zvýšenej o 14o/o,
b) pedagogickému zamestnancovi za ěinnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva

v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 107o platovej taľify platovej triedy
vrrvJ lrrvsJt uv NtvrvJ Jv uqrsvvrrJ, zvJovrrvJ v L- /v \ y tJ

c) pedagogickému zamestnancovi za činnost'uvádzajúceho pedagogického zamestnanca,
patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 40Á, platovej tarifu platovej
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triedy a pracovnej triedy do ktorej je zaradený, zvýšenej o l4o/o, alebo v Sume 89/o

platovej tarify platovej tńedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o
|4o/o, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začinajucich
pedago gických zamestnancov.

7.5 Plat za pľácu nadčas

Zamestnávateľ vyplatí zamęstnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho
funkčného platu zvýšenú o 30%. ($ 19 oVZ).

7.ó Osobný pľíptatok

l. Zamestnźxateľ sa zavazuje využivat'úěel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych
osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za
vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností. o ýške
osobného príplatku rozhodne riaditeľka na zák|adę písomného návľhu príslušného
vedúceho zamestnanca ($ l0 ovz).

2. Na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky v
prípade, Že mu to rozpočet určený zriaďovateľom umoŽní.

3. Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovat'
pri jeho pnznani kritéria, ktoré sú vymedzené vo vnútornom predpise školy - mzdový
pľedpĺs.

4. Zamestnávateľ sa zavázuje pnznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov
určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor, vždy na začiatku
kalendárneho roka na celý kalendárny rok.

5. osobný príplatok je moŽné zvýšiť, zniŽit' alebo odobrať na základe úrovne kvality
plnenia pracovných úloh. Ak sa poskýuje osobný príplatok z dôvodu vykonávania pľáce
nad rámec pracovných povinností, poskyuje sa osobný príplatok zamestnancovi počas
trvania dôvodu, ĺazäkladę ktorého mu bol pnznaný. Po skoněęní vykonávania práce nad
rámec pracovných povinností zamestnávatel' zamestnancovi osobný pľíplatok odoberie
a|ebo zniŽi na úroveň, ktoľá zodpovedá sume osobného príplatku pred jeho priznaním
alebo zvýšenim z dôvodu vykonávania práce nad rámec pľacovných povinností.

6. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na
zniženię alebo odobratie osobného pľíplatku'

7 .7 P ríp|atok za pľofesĺj ný rozvoj peda go gĺckého

Pedagogickému zamestnancovi patrí príplatokza profesijný rozvoj v sume:
a) 12 oÁ z platovej tarify platovej triedy a pľacovnej triedy, do ktoľej je zaradený, za

úspešné absolvovanie ľozširujúceho študia podl'a osobitného pľedpisu,
b) 12 o/o z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktoľej je zaradený, za

úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného pľedpisu,
c) 3 oÁ z platovej tariĄĺ platovej triedy a pľacovnej tľiedy, do ktorej je zaradený, za

úspešné absolvovanie špecializačného vzdęlźpania podľa osobitného predpisu,
d) 3 %o z platovej tarify platovej tńedy a pľacovnej triedy, do ktorej je zarađený, za

I
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2. Príplatok Za profesijný rozvoj podl'a odseku l zamęstnávateľ pizná na dobu siedmĺch
rokov najviac V sume 12 %o z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktoľej
je peđagogický zamestnanec zaradený.

3. Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci' v ktorom pedagogický zamestnanec
požiađal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

4. Riaditeľke školy pizná príplatok za profesijný rozvoj znaďovatęľ.

5. Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odoberie
alębo zniži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho pnznania.

6. Príplatok za profesijný rozvoj nepatľí pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa
kvalifikačné pľedpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného pľedpisu.

7. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí zač,inajucemu pedagogickému zamestnancovi.

8. Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri pnznávani príplatku za
pľofesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu
podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajűceho zamestnávatęľa.

9. Kreditový príplatok pnznaný pedagogickému zamestnancovi podľa predpisov účinných
do 31. augusta 2019 sa povaŽuje zapnplatok za profesijný rozvoj avypláca sa do 31.
augusta 2026.

7.8 Pľíplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca

Zaěinajucemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok začinajuceho pedagogického
zamestnanca.

1. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 60Á z platovej tarify platovej triedy a pracovnej
triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený.

2. Príplatok sa poskytuje po dobu zarudenia pedagogického zamestnanca. Príplatok sa určí
pevnou sumou zaokruhlenou na 50 eurocentov nahor.

7.9 odmena za pľacovné zásluhy pri dosĺahnutí pät'desiateho ľoku veku

Zamestnävateľ sa zaväzuje, že vyplati zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 ľokov veku vo výške jeho funkčného platu.

7.10 Odmeny

l. Zamestnźpateľ sa zaväzuje využivať účel odmien na ocenenie mimoriadnych osobných
schopností, za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti, na ocenenie dosahovaných
kvalitných pracovných výsledkov zamestnanca, na ocenenię za splnenie osobitnej
Ýf,namnéj pľácwńéj rílóhý; álébó za iýlroľ'áiďiié prác zańestnancom nad rámec jeho
pľacovných povinností. o výške odmeny rozhodne štafutárny orgán zamestnávateľa na
zźlklade písomného návrhu prí slušného vedúceho zamestnanca.
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7.11 ĎaBie dohodnuté vzt'ahy, pľavidlá' náľoky a pľáva zamestnancov vyplývajúcej z
kolektívnej zmluvy

1. Zamęstnávateľ poskýne 3 dni náhľadného voľna počas prerušenia ptevádzky a hlavných
alebo vedľajších prázdnin, školníčke a upratovačkę za pranie pracovných odevov a
uterákov zakalendźlmy rok. Náhľadné voľno je možné poskytnút' aj pn zniženom poěte
detí v materskej škole (ďalej len ,,MŠ").

2. Zamestnávatel' poskýne 10 dní náhradného voľna kuchárkam za pranie pracovných
odevov za ka|endźlmy rok. Náhradné voľno je moŽné poskytnúť aj pri zniženom počte
detí v MŠ.

3. V prípade voľných finaněných prostriedkov zamestnávateľ poskytne pedagogickým
zamestnancom pľacovný odev a pľacovnú obuv, nakoľko pri výkone svojej práce
podlieha ich odev alebo obuv mimońadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu
znečisteniu. Nárok na tento odev nevyp|ýva z $ 6 ođs. 3 písm. a zźlkona o BoZP a
nepodlieha mu nárok na náhradné voľno za jeho údrŽbu a pranie.

4. V čase zátvoru MŠ z dôvodu vysokého výskýu ľespiľačných ochorení, infekcie na
základe rozhodnutia príslušného orgánu, zprevádzkových dôvodov (nie je dodávaná
elektrina, teplo, voda) zamestnávatęľ zamestnancovi poskýne náhľadnú prácu na
pracovisku. Ak zamestnávateľ nemá náhľadnú prźrcu pre zamestnanca patľí mu náhrada
mzdy v sume 60 o .

Čhnok 8
Výplata platu, pľeddavku na mzdu azrážky z platu

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplafu platuruz mesačne. Termín splatnosti platu
je 15 deň po ukončeni predchádzajúceho męsiaca.

2. Zamestnźyatel' sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si znad1li
v peňaŽných ústavoch podl'a vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet
zamestnanca najneskôľ v deň splatnosti platu podľa predchádzajúceho odseku.

3. Zamęstnávateľ sa zavđzuje na poŽiadanie zamestnanca alebo na základe dohody o
zrážkach z platu, časti platu uľčené zamestnancom poukazovat' aj na viac účtov, ktoró si
zamestnanec sám určil. ($ 130 ods. ods. 8 ZP ).

čHnoľ 9
Odstupné a odchodné

1. Zamestnźxateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z
dôvodov uvedených v $ ó3 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu' žę zamęstnanec
stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilost'
vykonávať doteľajšiu prácu, pri skončení pracovného pomenr odstupné najmenej V sume
a) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej

b) ,ľ,il:5il-xHľľńHľ;ĺľim, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
päť rokov a menej ako desať rokov,
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c) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnancatrval najmenej
desat'rokov a menej ako dvadsat'rokov,

d) pät'násobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
dvadsať rokov.

2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v
$ ó3 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamęstnanec stratil vzhľadom na
svoj zdravotný stav podl'a lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilost' vykonávať
doteľajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomeľ zamestnanca trval menej
ako dva ľoky,

b) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval
najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) štvomásobku 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 desat'rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval
najmenej dvadsať rokov.

3. Pedagogickému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomenr podľa $ 82 ods. 7
zttk. ě. 138/2019 Z'z. odstupné ako pri skončení pľacovného pomeru qýpoveďou z
dôvodov uvedených v $ 63 ods. 1 písm. b) Zakonnika pľáce.

4. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomenr po vzniku nároku na
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať
zárobkovri činnosť je viac ako 70 0/o' odchodné v sume dvojnásobku jeho funkčného
platu, ak poŽiada o poskýnutie uvedeného dôchodku pred skoněením pľacovného
pomeru alebo do desiatich pľacovných dní po jeho skončení.

5. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomenr odchodné najmenej v Sume
dvojnásobku jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na
zák|ade žiadosti podanej pľed skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po
jeho skončení.

6. odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnźwateľ nie je
povinný poskytnút'zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa $ 68
ods.1.

Clánok 10
Pľíspevok na doplnkové dôchodkové spoľenie

1. Zamęstnźxatel'sa zaväzuje po celý čas účinnosti KZ mať uzatvoľenú zamestnávatel'skú
zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Že celková výška pľíspevku zamęstnávateľa na doplnkové
dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2022 je 2 o/o z objemu zúčtovaných platov
zamestnancov.

3. V pľípade nedostatočných finaněných zdľojov sa zamęstnávatel' zaväzuje za
zamestnancov odvádzať do DDS príspevok najmenej však v sume 0,03 EUR.
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4. Zamestnávatel' sa zavazuje Za svojho Zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne
platiť a ođvádzat' do poist'ovne príspevok na DDS za podmienok' v Sume a spôsobom
určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 0,03 Euľ. Zamestnávateľ sa
zaväzuje, že zmenu dohodnutej Sumy príspevku na DDS v zamestnávateľskej zmluve pre
zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so zamestnancom.

5. Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávatel'slrú zmluvu s doplnkovou
dôchodkovou spoločnost'ou, s ktoľou má uzatvoľenú účastnícku zmluvu jeho
zamęstnanec do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávatęľ o tejto skutočnosti dozvedel.

Clánok 11

Uľčenie platu zamestnancom nezávĺsle od oížty pľaxe

Zamęstnávateľ sa zavđzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým
zamestnancom alebo odborným zamestnancom' v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do
ktoľej zamestnanca zaradi|, nezávisle od dĺzky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat
nęsmie bý niŽší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradęnia do platového stupňa ($ 7 ods.
4 OVZ).

Clánok 12
Pľacovný čas zamestnancov

1. V záujme vývárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a
v zmysle $ 85 ods. 8 ZP zamestnávateľ určuje pracovný čas na 37 a Yz hodiny týŽdenne; u
zamestnanca, ktoľý má pracovný čas rozvrhnutý tak, Že pravidelne vykonáva prácu striedavo
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a % hodiny
týždeĺlrle.

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje umoŽniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti
súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším
v zdeláv anim mimo pracovi ska.

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na poŽiadanie v druhom polroku 2022 pracovné
voľno s náhľadou platu v rozsahu l deň v zmysle $ 14l ods.3 písm. cZäkonrńka práce.

čbnok 13
Dovolenka na zotavenĺe

V záujme vývárania priaznivejších pľacovných podmienok a podmienok zamestnávania sa
predlŽuje výmera dovolenky nazotavenie nad rozsah ustanovených v $103 ZP o jeden týždeň,
teda 5,6,9 týždňov. Základná výmera dovolenky je 5 týŽdňov. Dovolenka vo výmere 6
týždřrcv patn zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho ľoka dovŕšil najmenej 33 rokov
veku, ktorý sa trvalę stará o dieťa. Dovolenka zamestnancov v $l03 ods. 3 ZP je 9 tyzđňov v
kalendárnom roku.
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TRETIA čłsŤ
Kolektívne vzťahy, pľáva a povinnostĺ zmluvných stľán

čbnok 14
obdobie socĺálneho mieľu a jeho preľušenĺe

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s
výnimkou, ak dôjde k postupu podl'a článku 4 ods. 1 tejto KZ.

2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. I KZ môŽu
zmluvné strany pouŽiť aj kľajné prostriedky na riešenie kolęktívneho sponr' t. j. štrajk a
výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v ztlk. č,. 2lI99l o kolektívnom
vy'jednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

3. Pľávo zamęstnancov na štrajk, zaruěęné Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
a Listinou zćtkladnýchprźw a slobôd nie je ustanoveniami predchádzajícich odsekov, ani
ničím iným obmedzęné a zmluvné stľany sazavđzujuho nespochybňovať.

článok 15
Riešenie kolektívnych spoľov

1. Kolektívnym Sporom zmluvné strany rozumejú Spor o uzatvorenie I(Z alebo spor o
uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku zI(Z (ak nevzn1ká zneho
nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe úěinnosti jednotlivých
zźnázkov znej.

2. Zmluvné strany sa zavđzujú, ak kolektívny spor nevyńešia rokovaním do 30 dní od
predloženia návrhu nauzatvorenieKZ,jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o
plnenie zźwazku zKZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v Zozĺame
sprostređkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ďalej ministerstvo).

3. Zmluvné strany, ak kolektívny Spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa
predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej dohody vyuŽitie rozhodcu
zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

Clánok 16
Riešenie individuálnych náľokov zamestnancov a vybavovanĺe ich st'ažností

1'. Zmluvné strany sa zavđzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych nárokov Z pracovnoprávnych vzt'ahov prostredníctvom inšpekcie pľáce
alebo na súde.

Ż. Zmluvné strany sa dohodli, že pn riešení sťaŽnosti zamestnanca budú postupovať
objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi ($ 13 ods. 5 ZP).

čHnok 17
Zabezpeč,enie činnosti odborových oľgánov

1. Zmluvné strany Sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej
prevádzkovej činnosti odboľoĘ otganizácie, aby mohla ńadne vykonávat' svoje
poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajÍrcej z $-u 240 ZP sa zamestnávateľ zavázuje na
dobu existencie odborovej organizäcie poskynúť jej:
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a) jednu miestnost' o Výmere 6 ^', v ktorej bude pôsobiť výbor odborovej
otganizácie' ktorý je jej štatutáľny orgán'

b) jednu telefonnu linku za účelom telefonického spojenia alebo počítačového
spojenia na odosielanie správ e -mailom avyuživanie internetu,

c) vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. a) tohto odseku'
d) zap|atit' všetky prevádzkové náklady (eneľgie, intemetové pripojenie, telefon

a pod.) na svoj náklad,
e) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacich činností

odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti
pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s

uzatvorenou KZ, na kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych spoľov, na
zasadnutia odborových orgánov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením
prtrce zamestnancov.

Đ priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, kolektívnom vyjednávaní,
pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpeč,enia riadnej
informovanosti zamestnancov.

2. Zamestnávateľ poskýne zamestnancovi pracovné voľno s náhĺadou mzdy na výkon
funkcie v orgánoch odborovej organĺzácie podľa jeho potreby atiež umoŽní úpravu
rozvrhu priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti pedagogickým zamestnancom -

funkcionárom odborových orgánov' na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových
orgánov'

3. Zamestnźryateľ sa zavđzuje poskytovat' pracovné voľno s náhľadou platu funkcionárom,
ktorí sú zvoleni do orgánov Rady odborovej organjzácie a do orgánov odborového zvázu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej oZPSaV) na zabezpečenie ich činnosti a
poslania v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však:
- predseda výboru Zo 2 dni v ľoku.

4' Zamestnávateľ poskyne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas
s náhradou platu v sume jeho funkčného platu na profesijný rozvoj, rekondičné pobyty, na
povinné lekárske prehliadky ($ I38 ZP) a zástupcom zamestnancov na vzdelávanie,
odborné školenia, školenia v oblasti pracovnopľávnych vzťahov, kolektívneho
vyjednávania a sociálneho dialó gu, organizovaných Radou Zo oZ PŠaV na Slovensku,
oZ PŠaV na Slovęnsku alebo KoZ SR v nevyhnutnom rozsahu' najmenej však:
- predseda výboru Zo 2 dni v roku.

Clánok 18
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania,

pľerokovania uplatnenĺa pľáva na infoľmácĺe a na kontľolnú činnost'v tejto oblasti

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu zprávnych predpisov a tejto
KZ,najmä:

a) Vyžiadat' si pľedchádzajúci súhlas odborovej organnácie alebo ľozhodnút' po
dohode s ňou v nasledovných pľípadoch:

. vydanie pľacovného poriadku u zamestnávateľa (s 12 ZovZ)'
vydaniepľedpisovapravidieloBoZPtř3g

o nerovnomemé rozvrhnutie pracovného času ($ 87 ods. 2 ZP),
o zavedenie konta pracovného času ($ 87a ods' l ZP),

10

1



26.01.2022
Kolektívna zmlul,cl

o dohodnutie vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času ($ 87a ods. 2 ZP),
o Zavedenie pruŽného pracovného času ($ 88 ods. l ZP),
o určenie začiatku a konca pracovného času a natozvrh pracovných zmien ($ 90 ods. 4

ZP),
o určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení pľáce, ktoý sa

zamestnancovl započ'ita do pracovného času ($ 90 ods. |0 ZP),
o určenie podrobnejších podmienok poskýnutia prestávky na odpočinok a jedenie

vrátanejej predlŽenia ($ 91 ods. 2 ZP),
o odlišné určenie nepľetrŽitého odpoěinkuv týŽdni ($93 ods. 3 ZP),
. rozsah a podmienky ptáce nadčas ($ 97 ods. 9 ZP),
. vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných pľác, pri ktorých by mohlo

dôjsť k ohľozeniu života alebo zdravia zamestnancov ($ 98 ods. 9 ZP),
o prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok ($ 111 ods. l ZP),
o na určenie hĺomadného čerpania dovolenky ($ 11 1 ođs.2 ZP),
o zaváđzanie noriem spotreby práce a ich zmien ($ 133 ods. 3 ZP),
. vymedzenie vážnych prevádzkoých dôvodov, pre ktoré zamęstnávateľ nemôŽe

zamestnancovi prideľovať prácu a pri ktoných sa mu poskytuje 60% jeho funkčného
platu ($ 142 ods. 4 ZP),

o výpoveď alebo okamŽité zrušenie pľacovného pomeru zástupcom zamestnancov' na
ktorých savzt'ahuje zvýšeĺáochĺana ($ 240 ods. 9 ZP),

o určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskýnutí príspevku
odboľovej organizácii ($ 3' $ 7 ods. 3 zák. č,. l52lI994 Z. z. o
sociálnom fonde).

b) Pís o mne ĺnformovat' o db oľov ű or ganlzálciu n aj mä :
ak má dôjsť k prechodu práv a povinností Z pracovnoprávnych vďahov najneskôr
jeden męsiac predtým
dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
dôvodoch pľechodu,
pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na
zamestnancov,
plánovaných opatreniach pľechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov ($ 29 ods. 1

ZP).
dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz Za l2 mesiacov ($
47 ods. 4ZP\,
pracovných miestach na neurčitý ěas, ktoré sa u neho uvoľnili ($ 48 ods.8 ZP),
moŽnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týdenrtý
pracovný čas ($ 49 ods. 6 ZP).

d)

a

a

a

a

a)
b)
c)

;
b)
c)
d)
e)

Pľĺ hromadnom prepúšt'aní o
dôvodoch hĺomadného prepúšt'ania,
počte a štruktúľe zamestnancov, s ktoľými sa má pracovný pomer tozviazať,
celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutoěňovať,
kritériách na výber zamestnancov' s ktorými sa má pracovný pomer skončiť ($ 73
ods.2 ZP),

a

ods. 2 a) ods.4 ZP),
pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci, ak si to Žiada odborový orgán ($ 98
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ods.7 ZP),
zrozumiteľnyrn spôsobom na začiatku roka, po pnjati rozpočtu, potom štvďročne a
na konci roka za celý rok, o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o
predpokladanom vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových
prostriedkov na pľíslušný rok, ktoré mu určil zńaďovateľ, ako aj o jeho zmenách,
o pouŽití mzdových prostriedkov a poskytovať hospodáľskę rozbory a štatistické
výkazy (5 229 ođs. 1,2 ZP);

c) Vopred pľeľokovat's odboľoYou oľganizáciou najmä:
. opatľenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností Z pracovnoprávnych

vzt'ahov ($ 29 ods. 2 ZP\,
. oPatrenia, ktoré môžu predísť hľomadnému prepúšt'aniu zamestnancov ($ 73 ods' 2

ZP),
a) výpoveď alebo okamŽité skončenie pracovného pomeru (s 74 ZP),
b) rovnomęrné ľozvrhnutie pracovného času ($ 86 ods.l ZP),
c) zavedenie pruŽného pracovného času ($ 88 ods.1 ZP),
o nariađeniapráce v dňoch pracovného pokoja ($ 94 ods. 2ZP),
. organizáciuprtrce v noci ($ 98 ods. 6 ZP),
o dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi ($ |4IaZP\,
o rozhodnutie' či ide o neospravedlnené zameškanie práce ($ 144a ods. 6 ZP)'
o stanovenie podmienok' zaktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie

počas dovolenky, prekážok vprźrci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti
zamestnanca v práci ($ 152 ods. 8, písm. a) ZP),

o umoŽnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rtlmca ľozvrhu
pracovných zmien zarovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom ($ 152 ods.
8 písm' b) ZP),

o rozšírenie okruhu osôb, ktoým zabezpeěi stravovanie ($ 152 ods. 8 písm. c) ZP),
o opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov' jej prehlbovanie

a zvyšovanie ($ 153 ZP)'
o opatrenia na utváľanie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so Zmenenou

pracovnou schopnosťou ($ 159 ods. 4 ZP),
o poŽadovanú náhĺadu škody aobsah dohody na jej náhľadu od zamestnanca ($ 191

ods.4 ZP),
. rozsah zodpovednosti zamestnávatel'a za škodu zamestnancovi a jej náhľady pri

pracovnom uraze alebo chorobe z povolania ($ 1 98 ods. 2 ZP),
. stav' štruktúru a predpokladaný vyvoj zamestnanosti a plánované opatrenia' najmä,

ak je ohľozená zamestnanosť (E 231 ods. 2 písm. a) ZP),
o zásadné otźvky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri

prźrci a pracovného prostredia (s 237 ods.2 písm.b) ZP),
o rozhodnutia' ktoľé môŽu viesť k zásadným zmenámv organizácii pľáce alebo

v zmluvných podmienkach ($ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),
o organizaěné Zmeny, za ktoré sa povaŽujú obmedzenie alębo zastavenie činnosti

zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, ľozdelenie, zmena právnej
foľmy zamestnávateľa ($ 237 ods.2 písm. d) ZP),

. opatręnia na ptedchádzanię vzniku urazov a chorôb z povolania a na ochľanu zdravia
zamestnancov ($ 237 ods. 2 písm. e) ZP);
zabezpeč,enie mimoriadnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci ($ 30e ods.ó
zákona č.3 5 5 l 2007 Z. z.)

a
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určenię týŽdenného rozsahu priamej výchovnovzdelávacej činnosti ($7 ods. 3 zźk. č.
13812019 Z. z.)
plán profesijného rozvoja ($40 ods. 4 zák. č,. I38l20I9 Z. z.)

d) Umožnit' odboľovej oľganizácii vykonávanie kontľolnej činnosti V oblasti
dodrŽiavania pracovnoprávnych pľedpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov
vyplyvajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým úěelom jej poskytovať potrebné
informácie, konzultácie a doklady ($ 239 ZP).

Clánok 19
Záv äzky odboľovej organĺzácĺe

l. odborová organizácia sa zavazuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier
so zamestnávateľom v zmysle článku 14 ođs.I tejtoKZ.

2. odborová organlzácla sa zavdzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej
k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov

3. odboľová organizácia sa zavänlje pnzyvať na zasadnutia svojich najvyšších oľgánov
zástupcu zamęstnávateľazaúčelom hodnotenia plnenia zźpäzkov z KZ.

4. odborová organizácia sa zaväzuje informovat' zamestnźyatęľa o každej Zmene
v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa (š 230 ZP).

čbnok 20
Bezpečnost' a ochľana zdravia pľi pľáci

l. Zamestnävateľvrozsahusvojej pôsobnostiavsúladesustanoveniami $ 147 ZP a$ 5 aŽ
I0 zákona NR SR č. 12412006 Z. z' oBoZP v zneni neskoľších predpisov sazaväzuje
sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochĺanu zđravia zamestnancov pri prtrci a na ten účel
vykonávať potrebné opatrenia vrátanę zabezpečovania prevencie, potrebných
pľostriedkov a vhodného systému na riadenie ochĺany práce.

2. Zamęstnávatęľ v záujme toho sa zaväzuje'.
a) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav,

schopnosti, kvalifikačné pľedpoklady a odbornú spôsobilosť ($ 6 ods. l písm. o/
zákonao BoZP),

b) bezodkladne oznźtmiť vzn1k ľegistrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému
oľgánu ($ 17 ods. 5 písm. a) bod I zźtkona o BoZP),

c) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na
chaľakter práce a na pracovné podmienky na pľacovisku, ako aj vtedy, ak o to
zamestnanecpoŽiada, ($ ó ods. l písm. ql zákona o BOZP),

d) odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou ($ 9 ods. 2 zákoĺa o BOZP),
e) vypracovať zoznam poskýovaných ooPP na základe posúdenia nz1ka a hodnotenia

nebezpečenstiev vyplývajúcich zpracovného procesu a pľacovného prostľedia ($ 6 ods. 2
písm. a) ztlkona o BOZP),

Đ peskyovaPzamestnaneom;ukto{eh to :ąžaduje oehĺana iehjiłĺgta ďebo zdľavĘ
bezplatne ooPP a viesť ich evidenciu ($ 6 ods. 2 písm. b) zákona o BoZP)

a

o

13



26.07.2022
Kolektívną zntluvcl

g) poskytovať Zamestnancom ochranný odev a ochfannúpracovnú obuv, ak pracujú
v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha znečisteniu ($ 6 ods. 1 písm. b) zákona
o BOZP),

h) zabezpeěovať zamestnancom pitný ľeŽim, ak to vyŽaduje ochĺana ich Života alebo
zdravia a poskýovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie
telesnej hygieny; zabezpeč,ovanie pitného reŽimu je zamestnávateľ povinný upraviť
vnútomým predpisom ($ ó ods. 3 písm. bl zákona o BoZP),

i) zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, a
umožniť im vykonávat' funkciu v rámci ich oprávnení, poskytnúť im v primeľanom
rozsahu pracovné voľno s náhľadou mzdy a vývońť nevyhnutné podmienky na výkon
ich funkcie ($ 240 Zákonnikapráce a $ 19 ods'3 a 5 zákona o BoZP),

j) umoŽniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému inšpektorovi
a povereným pľacovníkom oZ PŠaV |ZIBP) ($ 149 ZP a $ 29 zákona o BoZP),

k) uhľadiť náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovanim zdravotnej spôsobilosti na
prácu vľátane nákladov, ktoľé vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti
na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzt'ahu alebo obdobného pracovného
vzt'ahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vďahu ($

30 ods.18 zákona35512007 Z. ,.)
l) Zamestnávateľ je povinný umoŽniť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť

zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochľany zdravia pń práci a vopred s
nimi prerokúvať otázky, ktoľé môŽu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochĺanu
zdraviapri práci. ($ 10 zákona o BOZP)

m) Zamestnávateľ zabezpeěi posúdenie zdravotného nzika z expozicie faktoľom práce a
pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o ľiziku aj pri kaŽdej zmene
pracovných podmienok' ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného nzlka alebo
kategóńu práce z hľadiska zdravotného nz1ka a poskýne kópiu posudku o riziku s

kategoizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika odboľovej organizácii( $ 30 ods.l
zákona35513007 Z.z.)

n) kontľolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu $ 9 ods'1
písm. bl zákonaoB0ZP.

článok 21
Kontrola odborovým orgánov v oblastĺ B'OZP

l. odborová organizácia sa zaväzuje vykonávat' kontrolu nad stavom BOZP u
zamestnávateľa'

2. odborová organizáciav záujme toho bude v súlade s $ 149 ZP
a) kontrolovať ako zamestnávatęľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o B0ZP a čí

sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne
preverovať pracovisko a zaiadenie zamestnávatęľa pľę zamestnancov a
kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa sosobnými ochľannými pracovnými
pľostriedkami,

b) kontľolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných urazov,
zúčastňovat' Sa na zisťovaní príčin pracovných 'Úrazov a chorôb z povolania,
prípadne ich sami vyšetrovať,

c) poŽadovať od zamestntpateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a

bezpľostredného avážneho ohľozęnia Života alebo zdravia zamestnancov

1.4
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a ostatných osôb zdrŽiavajúcich Sa V priestoroch alebo pracovisku Zamestnávateľa
s jeho vedomím,

d) upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohľozovala
bezpečnosť a ochľanu zdravia zamestnancov,

e) zúčastňovať sa rokovani o otázkachBozP.

C|ánok22
Zdr av otná staľostlivost'

Zamestnávateľ sa zaväzuj e;

a) umoŽniť preventívne lekárske pľehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoj
náklad, ($ 30e ods. l8 zákona NR SR č,.35512007 Z.z),

b) vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárniěiek udrŽiavat'
v zmysle platných noriem,

c) po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na
kúpeľnú' liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov.

Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období:
. od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 o/o denného vymeriavacieho zźlk|adu

zamestnanca,
o od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca55 oÄ

denného vymeńavacieho základu ($ 8 zákonač,.46212003 Z.r.).
e) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom najmenej

jedenkľát ročnę v pracovnom čase preventívne psychologické poľadenstvo a umoŽniť
absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zv|ádanie agresivity,
sebapoznanie a ńešenie konfliktov ($ 79 ods. 3 zák. č,. I38l20I9 Z.z.).

Clánok 23
Rekľeačná staľostlivost' a staľostlivost' o deti zamestnancov

1. Zźlkladná organizźrcia zabezpeči v rámci vyużivania vlastných i prenajatých rekľeaěných
zanadeni organizovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných i vedl'ajších prázdnin'
Podľa vnútorných zvazových zásad v čase hlavných prázdnin poskýne príspevok na
rekľeačné poukazy pľe zamestnancov - členov oZ PSaV na Slovęnsku a ich ľodinných
príslušníkov.

2. Zamestnávateľ po dohode s odborovou organizélciou podľa konkrétnych podmienok a
moŽností zabezpeěi pre zamestnancov' ich ľodinných príslušníkov a dôchodcov' bývalých
zamestnancov' rekreáciu vrátane detskej v súlađe s vnútoľnými organizačnými zásadami.

3. Zamestnźxateľ poskýne matkám a osamelým zamestnancom s dęt'mi do l0 rokov okľem
dovolenky pľacovné voľno s náhradou platu na ich Žiadosť na ďalšiu staľostlivost'o deti,
v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vźžĺe prevádzkové dôvody v dĺzke s
dní. Poskyovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky.

C|ánok24
Stľavovanĺe

@
pracovných zmenách stravovanie zodpovedajrice zásađám správnej výživy priamo na
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pľacoviskách alebo v ich blízkosti, S výnimkou zamestnancov Vyslaných na pracovnú
cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

2. Zamęstnźxateľ bude zabezpeč,ovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla,
vrátanę vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zanadeni,
v stravovacom zanadení iného zamestnávateľa alebo prostľedníctvom pľávnickej osoby.
Zapracovnú zmenu sa pre tento účelpovaŽuje výkon pľáce dlhší ako štyri hodiny.

3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zrozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 55 %
ceny jedla, najviac však na kaŽdé jedlo do sumy 55 % stravného poskýovaného pri
pľacovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č,.28312002
Z. z. v zneni neskorších predpisov.

4. Zamestnávatel' sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle
zäkona č,. 15211994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov na jedno hlavné
jedlo v sume uvedenej v Prílohe B Tvorba fondu, výška fondu, pouŽitie fondu a
podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej otganizácĹi.

5. Zamęstnávateľ v prípade prerušenia stravovacieho zanadenia zamestnávateľa
zamestnancom zabezpečí náhradu stravovania prostredníctvom stravovacích poukáŽok.

6. V prípade, ak zamestnanec na zák|adę lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára
zo zdtavotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnźyateľa, poskýne
mu tento finančný príspevok, v sume uvedenej v ods. 3 a 4.

Clánok 25
Starostlivost' o kvalĺfikáciu

1. Zamęstnävateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov' pľípadne
jej zvyšovanie, dodrŽiavať $ 3 ods. 3 a 5 oYZ a dbať, aby zamestnanci boli zamestnávaní
prácami zo dpovedaj úcimi dosi ahnutej kvali fikácii.

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavręté príslušné dohody so
zamestnávateľom, bude poskýovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpeěenie podľa
platných predpisov.

3. Zamestnźwateľ poskýne pedagogickému zamestnancovi pracovné voľno s náhľadou
funkčného platu v rozsahu:

a) pät'pľacovných dní v kalendárnom roku na účasť na pľofesijnom ľozvoji,
b) ďalších pät' pľacovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácĺe alebo druhej

atestácie,
c) ďalších pät'pľacovných dní na účasť na rozšĺľujúcom module funkčného vzdelávania,

ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamęstnanca a vedriceho odborného
zamestnanca.

4. Ak trvá pľacovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského
vyučovania, vzniká m]J Zakaždý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru náľok na
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5. Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec po dohode so
zamęstnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo pľerušená pľevádzka pracoviska.

ČHnok 26
Zásady pre tvorbu a použitĺe sociálneho fondu

l. Zmluvné stľany sa dohodli, Že výška sociálneho fondu sa uľčuje naslędovne
Celkový roěný prídel do sociálnęho fondu je tvorený:

a) povinným prídelom je vo ýške lo/o a
b) ďalším prídelom vo výške 0,50 o/o

2. Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, pouŽitie a poskýovanie príspevku
zamestnancom a odborovej organizácii v Pľílohe B, ktorá je súčasťou tejto KZ.

ŠrvnľÁ ČłsŤ
C|ánok27

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenię plnenia záväzkov a práv tejto I<Z
polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia KZ. Za prvý polrok
najneskôr do 15. augusta a za celý rok do 15. februára v nasledujúcom roku.

2. Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po
jednom podpísanom ľovnopise.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s $5a ods. 5 písm. b) zák. 2IIl2000 Z. Z.
bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise KZ zvercjniť na svojom
webovom sídle.

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

v Žiline dňaZ .OI.2022

ZAK!'.ĺti
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štatutárny

Pľílohy:
Príloha A Plnomocenstvo
Pľiloh*Błvgrbafondu, rnýška fondu, peu#tiefgndu a poémienka poskýovania príspevkov
z fondu zamestnancom a odborovej organizácii na kalendárny rok.
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