
Základná škola, Ul. Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy

K o l e k t í v n a    z m l u v a

číslo 09/2010

07.05. 2010



Kolektívna zmluva
uzatvorená dňa 07. mája 2010 medzi zmluvnými stranami:

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ v 
 Spišských Vlachoch zastúpenou PaedDr. Zlaticou Kožárovou, predsedníčkou základnej odborovej organizácie,  
splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy (ďalej odborová organizácia)

a

Základnou školou so sídlom v Spišských Vlachoch, Ul. Komenského 6,  IČO 35543931 zastúpenou, 
Ing. Pavlom Gubkom, riaditeľom školy (ďalej zamestnávateľ ).

nasledovne:

I. č a s ť 
Úvodné ustanovenia

Č l á n o k   1
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

1. Odborová  organizácia  má právnu  subjektivitu  podľa  zákona číslo  83/1990Zb.o združovaní  občanov 
v znení neskorších predpisov a podľa článku 5 ods. 7 prvá veta stanov Odborového zväzu pracovníkov 
školstva  a vedy  na  Slovensku.  Odborová  organizácia  je  združená  v Rade  základných  organizácií 
Odborového  zväzu  pracovníkov  školstva  a vedy  okresu  Spišská  Nová  Ves,  ktorej  štatút  je 
zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 08.04.1997. 

2. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva  z článku 2 ods. 1 d tohto štatútu a 
z plnomocenstva,  ktorým  výbor  odborovej  organizácie  splnomocnil  na  rokovanie  a uzatváranie 
kolektívnej zmluvy predsedníčku odborovej organizácie. 

3. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou vydanou Mestom Spišské Vlachy 
dňa 30.06.2003.  

4. Oprávnenie  zástupcu  zamestnávateľa  rokovať  a uzatvoriť  túto  kolektívnu  zmluvu  vyplýva  z jeho 
funkcie  riaditeľa školy,  ako štatutárneho zástupcu zamestnávateľa,  čo je deklarované v menovacom 
dekréte zo dňa 30.06.2009.

5. 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“, namiesto označenia zákona o verejnej službe skratka 
„ZVS“ a namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa „KZVS“.

6. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 a § 232 ZP ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto 
kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. 

7. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatváranie tejto 
kolektívnej zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú,  že nebudú v budúcnosti  počas  tejto  kolektívnej  zmluvy spochybňovať 
vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

Č l á n o k   2
Pôsobnosť kolektívnej zmluvy

1. Táto  KZ upravuje  individuálne  a kolektívne  vzťahy medzi  zamestnávateľom a jeho  zamestnancami 
a práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany, pre zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa na ustanovený 
týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas. 

3. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa ktorí u neho pracujú na dohodu o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru.



4. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 7.mája 2010 a končí 31. decembrom 2014, pokiaľ doba účinnosti 
niektorých záväzkov nie je v nej dojednaná odchylne.

5. Ak s platnosťou od 1. januára 2015 nie je účinná nová KZ, platnosť tejto KZ 31. decembra 2014 nekon-
čí. Jej platnosť skončí podpísaním a nadobudnutím účinnosti novej KZ.  

6. KZ a jej  obsah  sa  môžu  meniť  len  po  dohode  jej  zmluvných  strán,  na  základe  návrhu  (spravidla  
písomného) na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku 
KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 

7. Zmluvné strany sa  zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť  ustanovenia  KZ,  ak to  vyplynie  zo zmeny 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej tie, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od 
prideleného  rozpočtu  na  príslušný  kalendárny  rok.  Zmluvné  strany  môžu  po  vzájomnej  dohode 
doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

8. Zmluvné strany uschovávajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti, t. j. najmenej do 
31.12.2019.

9. Zamestnávateľ  sa  zaväzuje  podpísanú  KZ  a v troch  exemplároch  doručiť  predsedovi  odborovej 
organizácie  v lehote do 15 dní od jej podpísania.

10. Odborová organizácia sa zaväzuje oboznámiť zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 30 
dní  od  jej  uzatvorenia.  Termín  stretnutia  zamestnancov  dohodne  predseda  odborovej  organizácie 
s riaditeľom  školy.  Z oboznámenia  sa  s obsahom  KZ  sa  vyhotoví  zápisnica,  ktorej  prílohou  bude 
prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

11. Novoprijatých  zamestnancov  do  pracovného  pomeru  oboznámi  zamestnávateľ  s touto  KZ  v rámci 
povinnosti v zmysle § - u 41 ods. 1 ZP.

II.  č a s ť 
Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

Č l á n o k    3
Obdobie sociálneho zmieru a jeho porušenie

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti túto KZ, ako obdobie sociálneho zmieru s výnimkou, ak 
dôjde k postupu podľa článku 2 ods. 6 tejto KZ. 

2. Odborová  organizácia  sa  zaväzuje  informovať  zamestnávateľa  o situácii,  ktorá  by  mohla  viesť 
k porušeniu sociálneho zmieru zo strany zamestnancov. 

3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na svoje zasadnutia zástupcu zamestnávateľa za účelom 
hodnotenia plnenia kolektívnej zmluvy.

4. V prípade  porušenia  sociálneho  zmieru  postupom uvedeným  v článku 4  ods.  1  KZ môžu zmluvné 
strany  použiť  krajné  prostriedky  na  riešenie  kolektívneho  sporu,  t.  j.  štrajk  a výluku,  pri  splnení 
zákonných  podmienok  stanovených  v zákone  č.  2/1991  o kolektívnom  vyjednávaní  a podmienok 
uvedených v tejto časti KZ.

5. Právo zamestnancov na štrajk,  zaručené článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou 
základných  práv  a slobôd,  tým  nie  je  ustanoveniami  predchádzajúcich  odsekov  ani  ničím  iným 
obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

Č l á n o k   4
Riešenie kolektívnych sporov

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku 
ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku k KZ (ak vzniká z neho nárok priamo zamestnancovi)  v dobe 
účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.



2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak kolektívny spor nevyriešia  rokovaním do 30 dní od predloženia 
návrhu  na  uzatvorenie  KZ,  jej  doplnku,  alebo  návrhu  na  vyriešenie  sporu,  požiadajú  o pomoc 
sprostredkovateľa  zapísaného  v zozname sprostredkovateľov  na  Ministerstve  práce,  sociálnych  vecí 
a rodiny Slovenskej republiky.

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

4. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  sankcii,  pre  prípad,  ak  niektorá  zmluvná  strana  odmietne  podpísať 
žiadosť  o určenie  sprostredkovateľa  alebo  rozhodcu  v zmysle  ods.  2  alebo  3  tohto  článku  tak,  že 
zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu, zaplatí 
druhej  strane  sankciu  za  nesplnenie  dohodnutého záväzku v sume 332,-  €.  Zmluvná  pokuta  podľa 
predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. 

5. Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na účel kolektív-
neho vyjednávania.

Č l á n o k   5
Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  budú  racionálne  riešiť  zabezpečovanie  nevyhnutnej  prevádzkovej 
činnosti odborovej organizácie,  aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti 
vyplývajúcej z § 240 ods. 4 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej organizácie  
poskytnúť jej,

a) jednu  miestnosť  podľa  požiadavky  odborovej  organizácie,  v ktorej  bude  pôsobiť  výbor 
odborovej organizácie, ktorý je jej štatutárny orgán, ktorá ale zároveň plní aj inú (vzdelávaciu 
alebo prevádzkovú) funkciu v škole,

b) vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. a) tohto odseku,
c) možnosť používania telefonického spojenia,  faxového spojenia alebo počítačového spojenia 

vrátene využívania internetového spojenia,
d) zaplatiť všetky účelne vynaložené prevádzkové náklady odborovej organizácie na svoj náklad,
e) poskytovať miestnosť na základe požiadania predsedu odborovej organizácie na vzdelávanie 

odborových  funkcionárov  a vedúcich  zamestnancov,  na  kolektívne  vyjednávanie  a riešenie 
kolektívnych  sporov,  na  oboznámenia  zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou a 
výsledkami kolektívneho  vyjednávania,  na  zasadnutia  odborových  orgánov  a na  slávnostné 
podujatia súvisiace  s ocenením práce zamestnancov, 

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

2. Zamestnávateľ  umožní  úpravu  pracovného  času  pedagogickým  zamestnancom,  funkcionárom 
odborových orgánov na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti v nich (úprava rozvrhu vyučovania).

3. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy funkcionárom výboru odborovej organizácie 
v nevyhnutnom  rozsahu  a funkcionárom  odborovej  organizácie,  ktorí  sú  zvolení  do  orgánov  Rady 
základných  organizácií  okresu  a Odborového  zväzu  pracovníkov  školstva  a vedy  na  Slovensku  na 
zabezpečenie činností a poslania odborovej organizácie (§ 137 ods. 5c ZP), ak túto činnosť nemožno 
vykonať v mimopracovnom čase, v úhrnnom rozsahu nepresahujúcom 4 hodiny mesačne (§ 240 ods. 
3.a ZP) – toto pracovné voľno je možné kumulovať v rámci po sebe nasledujúcich mesiacov.

4. Zamestnávateľ poskytne jednému členovi výboru ZO OZ pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon 
funkcie v odborovom orgáne v dohodnutom rozsahu (§ 240 ods. 3 ZP), pedagogickému zamestnancovi 
sa znižuje vyučovací  úväzok o jednu hodinu týždenne,  úväzok vychovávateľa  sa znižuje o 1,5 hod. 
týždenne, nepedagogický zamestnanec má pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 2 hod. týždenne. 

5. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na vzdelávanie zástupcov zamestnancov (§ 
137 ods. 5e ZP) v rozsahu najviac dva dni ročne na člena odborového orgánu. 



6. Práca v odborovom orgáne sa považuje za prácu nadčas, ktorá sa započítava do nároku na pracovné 
voľno v čase vedľajších prázdnin (takúto prácu nadčas si zaeviduje člen odborového orgánu v zápise 
dochádzky). 

7. Zmluvné strany budú spoločne pôsobiť na zamestnancov, aby prispievali na kolektívne vyjednávanie za 
účelom uzatvorenia kolektívnej zmluvy v sume 4,- € za rok. Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok na 
kolektívne vyjednávanie  sa uhradí  na účet  odborovej  organizácie.  Použiť  tieto finančné prostriedky 
možno  len  na  krytie  nákladov  na  kolektívne  vyjednávanie  a na  riešenie  kolektívnych  sporov. 
Prostriedky nemožno použiť na mzdy a odmeňovanie funkcionárov odborov a zamestnancov. Bankové 
operácie  podpisuje  predseda  odborovej  organizácie.  V rámci  hodnotenia  plnenia  záväzkov  v KZ 
odborová  organizácia  informuje  písomne  zamestnávateľa  o čerpaní  prostriedkov  z príspevkov  na 
kolektívne vyjednávanie.

8. Zástupcovia  zamestnancov  sú  v čase  funkčného  obdobia  a počas  jedného  roka  po  jeho  skončení 
chránení  proti  opatreniam,  ktoré  by ich mohli  poškodzovať,  vrátane  skončenia  pracovného  pomeru 
a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou (§ 240 ods. 7 ZP).

9. Zamestnávateľ sa zaväzuje vykonávať zrážky z platu zamestnanca, ktorý je členom odborov, vo výške 
0,5  %  čistého  mesačného  príjmu  v prospech  OZ  PŠaV,  a uhradiť  ich  na  účet  Rady  ZO  č. 
4007861661/7500 vedeného v ČSOB v Spišskej Novej Vsi, vždy do troch dní po splatnosti platu.

10. Na zrážku uvedenú v ods. 9 uzatvorí na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ so zamestnancom dohodu 
o zrážke zo mzdy.

Č l á n o k    6
Povinnosti zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ je povinný informovať zástupcov zamestnancov
a) o platobnej neschopnosti písomne do desiatich dní od jej vzniku  (§ 22 ods.1 ZP)
b) o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili  (§ 48 ods.8 ZP)
c) o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný 

čas (§ 49 ods.6 ZP)
d) o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol (§ 47 ods.4)

2. Zamestnávateľ je povinný  najmenej jeden mesiac predtým ako dôjde k prechodu práv a povinností 
z pracovnoprávnych vzťahov §29 ods. 1 ZP), písomne informovať  zástupcov zamestnancov o

a) dátume prechodu
b) dôvodoch prechodu
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov

3. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov (§ 86 ods.1 ZP).

4. Prácu v dňoch pracovného pokoja môže zamestnávateľ nariadiť len výnimočne a to po prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov (§ 94 ods.2 ZP).

5. Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon  
práce  by  ohrozoval  dôležitý  záujem  zamestnávateľa,  môže  zamestnávateľ  po  prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce 
(§ 141a ZP)

6. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov 
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, 

prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci 
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za 

rovnakých podmienok  ako ostatným zamestnancom 
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie,  a  ktorým bude prispievať na 

stravovanie podľa odseku 3 § 152 ZP (§ 152 ods.7 ZP)



7. Zamestnávateľ je povinný prerokovať najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania 
so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť  hromadnému prepúšťaniu zamestnancov 
alebo ho obmedziť (§ 73 ods.2 ZP)

8. Zamestnávateľ je  povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v 
noci  (§ 98 ods.6 ZP)

9. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ 
povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je neplatná (§ 74 ZP) 

10. Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov najmä (§ 237 ods.2 ZP):
a) stav,  štruktúru  a  predpokladaný  vývoj  zamestnanosti  a  plánované  opatrenia,   najmä ak  je 

ohrozená zamestnanosť 
b) zásadné  otázky  podnikovej  sociálnej  politiky,  opatrenia  na  zlepšenie  hygieny  pri  práci  a 

pracovného prostredia 
c) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných 

podmienkach 
d) organizačné  zmeny,  za  ktoré  sa  považujú  obmedzenie  alebo  zastavenie  činnosti 

zamestnávateľa  alebo  jeho  časti,  zlúčenie,  splynutie,  rozdelenie,  zmena  právnej  formy 
zamestnávateľa 

e) opatrenia  na  predchádzanie  vzniku  úrazov  a  chorôb  z  povolania  a  na  ochranu  zdravia 
zamestnancov 

11. Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. 
(§  191 ods.1 ZP).  Požadovanú náhradu škody určí  zamestnávateľ.  Ak požadovaná škoda prevyšuje 
33,19  €   je  zamestnávateľ  povinný  obsah  dohody  o  spôsobe  jej  úhrady  vopred  prerokovať so 
zástupcami zamestnancov (§ 191 ods.4 ZP ).

12. Rozsah zodpovednosti ak zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z  
povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za vecnú škodu  je zamestnávateľ 
povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom (§ 
198 ods.2 ZP )

13. Zamestnávateľ  prerokuje so  zástupcami  zamestnancov  opatrenia  zamerané  na  starostlivosť  o 
kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie (§ 153 ZP)

14. Zamestnávateľ  prerokuje so  zástupcami  zamestnancov  opatrenia  na  utváranie  podmienok  na 
zamestnávanie  zamestnancov  so  zdravotným  postihnutím  a  zásadné  otázky  starostlivosti  o  týchto 
zamestnancov (§ 159 ods.4 ZP)

15. Po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov zamestnávateľ
a) vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase, inak je neplatný (§ 84 ods.1 ZP)
b) so  zamestnancom,  ktorý vykonáva  rizikové práce výnimočne  dohodne prácu  nadčas  aj  na 

zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu (§ 97 ods.11 ZP)
c) určí  plán  dovoleniek  a v súlade  s ním  po  prerokovaní  so  zamestnancom  určí  čerpanie 

dovolenky tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca 
kalendárneho roka  (§ 111 ods.1 ZP)

16. Po dohode so zástupcami zamestnancov 
a) môže zamestnávateľ vydať interné predpisy o BOZP (§ 39 ods.2 ZP)
b) a ak povaha práce  alebo podmienky prevádzky nedovoľujú,  aby sa pracovný čas  rozvrhol 

rovnomerne na jednotlivé týždne, alebo po dohode so zamestnancom,  môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný 
čas nerovnomerne na jednotlivé týždne (§ 87 ods.1 ZP)

c) môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie 
dlhšie ako štyri  mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka  
prejavuje rozdielna potreba práce (§ 87 ods.2 ZP)

d) a v záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov môže 
zamestnávateľ zaviesť pružný pracovný čas (§ 88 ods.1 ZP)

e) určí zamestnávateľ začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien a oznámi to 
písomne na prístupnom mieste u zamestnávateľa (§ 90 ods.4 ZP)

f) môže zamestnávateľ rozdeliť pracovný čas tej istej zmeny na dve časti  (§ 90 ods.6 ZP)



g) môže  zamestnávateľ  určiť  čas  potrebný  na  osobnú  očistu  po  skončení  práce,  ktorý  sa 
zamestnancovi započíta do pracovného času (§ 90 ods.10 ZP)

h) zamestnávateľ stanoví podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie 
vrátane jej predĺženia (§ 91 ods.2 ZP)

i) a  ak  povaha  práce  a podmienky  prevádzky  neumožňujú  rozvrhnúť  pracovný  čas  tak,  aby 
zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni odpočinku, môže zamestnávateľ  zamestnancovi, 
ktorý je starší ako 18 rokov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín  
nepretržitého  odpočinku,  ktorý by mal  pripadnúť na  nedeľu s  tým,  že zamestnávateľ  je  povinný dodatočne 
poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť  
poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni (§ 93 ods.3 ZP)

j) určí zamestnávateľ rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods.9 ZP)
k) a v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí  

zamestnávateľ okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia (§ 98 ods.9 ZP)

l) a ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov, môže 
zamestnávateľ určiť hromadné čerpanie dovolenky,  (§ 111 ods.2 ZP)

m) rozhoduje zamestnávateľ  o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144 ods.7 ZP)
n) a za účelom uplatňovania práv zamestnancov  je zamestnávateľ povinný umožniť vstup do 

svojich  priestorov  súvisiacich  s účelom  vstupu  aj  osobe,  ktorá  nie  je  zamestnancom 
zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho 
zamestnanec  (§ 230 ods.3 ZP)

17. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po 
sebe  nasledujúcich,  ak  sa  zamestnávateľ  so  zástupcami  zamestnancov  nedohodne na  dlhšom 
období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich (§ 97 ods.6  ZP)

18. Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ  
zavádza normy a ich zmeny vykonáva až po dohode so zástupcami zamestnancov (§ 133 ods.3 ZP)

19. Ak zamestnávateľ  vymedzil  v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové 
dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o inú prekážku v práci 
na  strane  zamestnávateľa,  pri  ktorej  patrí  zamestnancovi  náhrada  mzdy  v  sume  určenej  dohodou 
najmenej 60 % jeho priemerného zárobku.

20. Zamestnávateľ  sa zaväzuje,  že vymedzenie vážnych prevádzkových  dôvodov podľa ods.  19 vopred 
prerokuje so zástupcami zamestnancov (§ 47 ods. 2 ZVS ).

21. Podľa § 240 odsek 3 zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou 
mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným  
odborovým orgánom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy 
v rozsahu 4 hodín mesačne najmenej jednému zástupcovi odborového orgánu odborovej organizácie, 
ktorá má menej ako 50 členov zamestnaných u zamestnávateľa.

22. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na 
určitú  dobu (§ 48 ods.  4  písm. g ZP a Čl.  5 ods.  10 c pracovného poriadku) môže zamestnávateľ 
vykonať u týchto pracovných pozícií: učiteľ náboženskej výchovy, vedúci záujmového útvaru v CVČ 
alebo v ŠSZČ, kurič, kuchárka. 

23. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  zamestnancom  zaradeným  v rámci  okruhov  pracovných  činností 
remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce, určí zamestnávateľ tarifný 
plat  podľa  príslušnej  stupnice  platových  taríf  v rámci  rozpätia  najnižšej  platovej  tarify  a najvyššej 
platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho 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, ods. 5 zákona 553/2003 Z.z.). Takto sa určí tarifný plat zamestnancom na pracovných pozíciách:  
školník, školníčka, údržbár, upratovačka, kurič, kuchárka, pomocná kuchárka.

Č l á n o k    7
Kontrolná činnosť odborovej organizácie 

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



2. Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP
a) Kontrolovať ako zamestnávateľ  plní  svoje povinnosti  v starostlivosti  o BOZP a či  sústavne 

vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, pravidelne preverovať pracovisko 
a zariadenie  zamestnávateľa  pre  zamestnancov,  kontrolovať  hospodárenie  zamestnávateľa 
s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

b) Kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať sa na zisťovaní 
príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať

c) Požadovať od zamestnávateľa na základe záväzného pokynu  odstránenie závad v prevádzke 
na strojoch a zariadeniach, pri pracovných postupoch a v prípade bezprostredného ohrozenia 
života a zdravia zamestnancov zakázať ďalšiu prácu

d) Upozorňovať  zamestnávateľa  na  prácu  nadčas,  ktorá  by  ohrozovala  bezpečnosť  a ochranu 
zdravia zamestnancov

e) Zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP

3. O vykonaných opatreniach podľa písm. c) predchádzajúceho odstavca odborové orgány bez meškania 
upovedomia orgán odborného dozoru nad bezpečnosťou práce

4. Zástupcovia  zamestnancov  kontrolujú  dodržiavanie  pracovnoprávnych  predpisov  vrátane  mzdových 
predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy; sú oprávnení najmä (§ 239 ZP):

a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom a   ak sa so  
zamestnávateľom  nedohodnú,  najneskôr  do  troch  pracovných  dní  po  oznámení 
zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská; § 230 ods. 3 ZP sa použije primerane,

b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady 
c) podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok 
d) vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
e) navrhovať  zamestnávateľovi  alebo  inému  orgánu  poverenému  kontrolou  dodržiavania 

pracovnoprávnych  predpisov,  aby  uplatnil  vhodné  opatrenia  voči  vedúcim zamestnancom, 
ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti vyplývajúce pre nich z kolektívnych 
zmlúv 

f) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie 
nedostatkov zistených pri výkone kontroly 

5. Zástupcovia  zamestnancov,   odborníci  plniaci  úlohy  pre  zástupcov  zamestnancov  sú  povinní 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli 
zamestnávateľom  označené  ako  dôverné.  Táto  povinnosť  trvá  aj  počas  jedného  roka  po  skončení 
výkonu funkcie (§ 240 ods. 5 ZP)

III.  č a s ť 
Podniková sociálna politika

Č l á n o k   8
Ochrana práce

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť minimálne    
a) 1x  do  roka  rozbor  pracovnej  neschopnosti,  úrazovosti  a úrovne  BOZP  vrátane  návrhov 

a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu
b) 1x za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

v súlade  s nariadením  vlády  SR  č.  504/2002  Zb.  z.  o podmienkach  poskytovania  osobných  ochranných 
prostriedkov.

2. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 132 ZP a zákonom NR SR č. 
330/1996 Z. z., je povinný vytvárať pre zamestnancov podmienky pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú 
prácu. Zamestnávateľ v záujme toho bude:

a) zriaďovať potrebné ochranné zariadenia, udržiavať ich a zlepšovať, vykonávať technické ako 
aj organizačné opatrenia podľa platných predpisov na zaistenie BOZP,

b) sústavne  oboznamovať  s  predpismi  na  zaistenie  BOZP  zamestnancov  aj  vedúcich 
zamestnancov, overovať ich znalosti, vyžadovať a kontrolovať dodržiavanie,



c) zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko  so zreteľom na ich schopnosti  a zdravotný 
stav,  nepripustiť  aby  zamestnanec  vykonával  práce,  ktorých  výkon  by  bol  v rozpore 
s právnymi a inými predpismi na zaistenie BOZP, 

d) vypracovať politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré 
sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program jej realizácie, 

e) kontrolovať  úroveň  starostlivosti  o BOZP,  stav  technickej  prevencie,  dodržiavanie  zásad 
BOZP, odstraňovať zistené  závady,  príčiny porúch a havárií,  vykonať  najmenej  raz za rok 
pravidelnú  previerku  BOZP a  pracovného  prostredia  na  všetkých  pracoviskách  a  odborné 
prehliadky a kontroly technických zariadení v spolupráci s príslušným odborovým orgánom a 
za jeho účasti, 

f) odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou, 
g) vyhodnotiť riziká vyplývajúce z pracovného prostredia a vypracovať zoznam poskytovaných 

osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP),
h) ak  to  vyžaduje  ochrana  zdravia  a  života  poskytovať  zamestnancom  potrebné  OOPP  na 

bezplatné  používanie,  poskytovať  umývacie,  čistiace  a  dezinfekčné  prostriedky,  prípadne 
ochranné nápoje a špecifické účinné doplnky stravy, pracovný odev, pracovnú obuv, 

i) tieto osobné ochranné pracovné prostriedky udržiavať v použiteľnom stave, kontrolovať ich 
využívanie , zabezpečovať riadne hospodárenie s nimi,

j) zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, viesť ich prevenciu, 
oznamovať ich príslušným orgánom, vykonávať opatrenia na ich úpravu

k) neposudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec nevykonal prácu o ktorej sa dôvodne 
domnieval, že bezprostredne ohrozuje zdravie a život.

3. Zamestnávateľ  zabezpečí,  aby  sa  zdravie  zamestnancov  neohrozovalo  fajčením  na  pracoviskách. 
Zabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách školy ustanoveného  osobitnými predpismi 
(Zákon o ochrane nefajčiarov). 

4. Zástupcovia zamestnancov sa zúčastňujú verejnej previerky BOZP a PO, ktorá sa vykonáva raz ročne, 
spravidla v priebehu mesiaca apríl.

Č l á n o k    9
Dovolenka

1. Základná výmera dovolenky je v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa  päť týždňov. 
Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši  
aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku. 

2. Dovolenka  učiteľov  vrátane  riaditeľov  škôl  a  ich  zástupcov,  učiteľov  materských  škôl  vrátane 
riaditeľov  týchto  škôl  a  ich  zástupcov,  asistentov  učiteľov,  majstrov  odbornej  výchovy  a 
vychovávateľov  je  v súlade  s platnou  Kolektívnou  zmluvou  vyššieho  stupňa  deväť  týždňov  v 
kalendárnom roku.

3. Ak Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uvádza iné výmery dovolenky, ako je uvedené v ods. 1. a 2. 
platia tie, ktoré sú uvedené v platnej KZ vyššieho stupňa. 

4. Ak KZ vyššieho stupňa nie je uzatvorená alebo nie je platná, platia výmery dovolenky uvedené v § 103 
ZP.

Č l á n o k   10
Zdravotnícka starostlivosť

1. Zamestnávateľ umožní preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad 
raz za tri roky.

2. Zamestnávateľ vybaví pracoviská príslušnými hygienickými potrebami.

3. Zamestnávateľ  vyhodnotí  pracovné  riziká  s ohľadom  na  ochranu  zdravia  a bezpečnosti  pri  práci 
a vybaví  relevantné  pracoviská  lekárničkami.  Obsah  lekárničiek  bude  udržiavať  v zmysle  platných 
noriem.



4. Ak sa zamestnanec  dá zaočkovať proti  chrípke,  zamestnávateľ  mu každoročne v aktuálnom období 
uhradí  náklady na chrípkovú vakcínu, ak táto vakcinácia nebude uhrádzaná z iných verejných zdrojov.  

Č l á n o k   11
Závodné stravovanie

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných 
zmenách  stravovanie  zodpovedajúce  zásadám správnej  výživy  priamo  na  pracoviskách  alebo  v ich 
blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

2. Zamestnávateľ  bude  zabezpečovať  stravovanie  podávaním  jedného  teplého  hlavného  jedla  vrátane 
nápoja  v priebehu  pracovnej  zmeny  vo  vlastnom  zariadení,  v stravovacom  zariadení  iného 
zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa považuje pre tento účel 
výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

3. Zamestnávateľ prednostne zabezpečuje závodné stravovanie v školskej jedálni. 

4. Zamestnávateľ  sa  zaväzuje  prispievať  na  stravovanie  aj  zo  sociálneho  fondu  v zmysle  zákona  č. 
152/1994  Zb.  z.  o sociálnom  fonde  v znení  neskorších  predpisov  v sume  dohodnutej  každoročne 
v zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu.

5. Zamestnávateľ na základe písomných žiadostí umožní bývalým zamestnancom – dôchodcom, prípadne 
iným osobám (§2 ods. f vyhlášky 330/2009 Z.z.) stravovanie vo svojich zaradeniach za podmienok 
stanovených vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

6. Zamestnávateľ môže upraviť ďalšie podmienky poskytovania stravy (Čl. 6. ods. 6. tejto KZ).

7. Zamestnávateľ a zástupca zamestnancov sa dohodli., že v období prípravy rozpočtu sociálneho fondu 
prerokujú aj  možnosť poskytnutia  gastrolístkov pre zamestnancov počas čerpania dovolenky (podľa 
možností  rozpočtu aj  v čiastkovom rozsahu –  napr.  1  týždeň).  V prípade  kladnej  dohody  by boli 
gastrolístky  vydávané  zamestnancom  minimálne  pred  nástupom  na  dovolenku  v období  letných 
prázdnin.

Č l á n o k   12
Vzdelávanie zamestnancov

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. Zamestnávateľ  pre  zabezpečovanie  rekvalifikácie  bude  vytvárať  pracovné  a hmotné  podmienky 
v zmysle zákona o zamestnanosti v súlade s potrebami školy a školského zariadenia aj prostredníctvom 
úradu práce.

3. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, 
budú  poskytované  pracovné  úľavy a ekonomické  zabezpečenie  podľa  platných  právnych  predpisov 
a v súlade s dohodou o štúdiu popri zamestnaní.

4. Pri vypracúvaní plánu kontinuálneho vzdelávania (§ 35 ods. 9. zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch) sa zamestnávateľ zaväzuje spolupracovať so zástupcami zamestnancov. 

Č l á n o k   13
Sociálny fond

1. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:
a) povinným prídelom vo výške l % a

b) ďalším prídelom vo výške 0,25 % zo  súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na 
výplatu za kalendárny rok (KZ vyššieho stupňa na rok 2010).

2. O tvorbe a čerpaní sociálneho fondu zmluvné strany každoročne uzatvárajú dohodu ako „Zásady tvorby 
a čerpania sociálneho fondu“ s priloženým rozpočtom na kalendárny rok.



Č l á n o k   14
Doplnkové dôchodkové sporenie

1. Zamestnávateľ prispieva určenou sumou každému zamestnancovi, ktorý uzatvorí zmluvu o DDP. 

2. Výška  príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie je 2 % z objemu zúčtovaných 
platov zamestnancov. 

Č l á n o k   15
Odchodné a odstupné

1. Pri  prvom skončení  pracovného  pomeru  po  nadobudnutí  nároku  na  predčasný  starobný  dôchodok, 
starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac 
ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 76 ods. 6 
ZP,  v  sume  jedného  funkčného  platu  zamestnanca  podľa  Kolektívnej  zmluvy  vyššieho  stupňa 
a ďalšieho jedného funkčného platu.

2. Zamestnanec  má  v prípade  rozviazania  pracovného  pomeru  zo  strany  zamestnávateľa  z dôvodu 
nadbytočnosti v dôsledku organizačných zmien alebo racionalizačných opatrení - § 63 ods. 1 písm. a) 
a b) ZP (ak nejde o zamestnanca, ktorému odstupné neprislúcha), právny nárok na zvýšené odstupné 
nad  zákonitý  nárok.  Zamestnávateľ  sa  zaväzuje  vyplatiť  zamestnancovi,  s ktorým  končí  pracovný 
pomer  z dôvodov uvedených  v  § 63  ods.  1  písm. a)  a b)  ZP okrem obligatórneho  dvojmesačného 
(trojmesačného) odstupného podľa § 76 ods. 1 ZP ďalšie odstupné vo výške:

a) jedného  funkčného  platu  podľa  Kolektívnej  zmluvy  vyššieho  stupňa  a ďalších  dvoch 
funkčných platov, ak zamestnanec skončí pracovný pomer dohodou v mesiaci, v ktorom mu 
bola  doručená  výpoveď  z pracovného  pomeru  alebo  mu  bolo  oznámené,  že  s ním  bude 
skončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov,

b) jedného funkčného  platu podľa  Kolektívnej  zmluvy vyššieho  stupňa a ďalšieho  funkčného 
platu,  ak  zamestnanec  skončí  pracovný  pomer  dohodou  do  konca  kalendárneho  mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného pomeru alebo 
mu bolo oznámené,  že s ním bude ukončený pracovný pomer  výpoveďou z organizačných 
dôvodov.

c) jedného platu, ak zamestnanec skončí pracovný pomer neskôr, ako je uvedené v ods. 1. b). 

IV.  č a s ť 
Individuálne vzťahy a práva zamestnancov

Č l á n o k   16
Plat, odmeny, výplata platu

1. Plat, odmeny a ďalšie náležitosti súvisiace s platovým zaradením a odmenou za vykonanú prácu sú 
upravené vnútorným platovým predpisom.

2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu pri životnom jubileu 50 rokov veku vo výške funkčného 
platu.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktorí si ich zriadili v peňažných 
ústavoch  podľa  vlastného výberu.  Tým  zamestnancom,  ktorí  nemajú  zriadené  osobné účty umožní 
prevziať plat počas pracovnej doby na pracovisku.

Č l á n o k   17
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

1. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  rešpektovať  právo  zamestnanca  na  uplatnenie  svojich  individuálnych 
nárokov z pracovnoprávnych  vzťahov a z tejto  kolektívnej  zmluvy na súde, bez jeho obmedzovania 
v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.



2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažností zamestnanca budú postupovať objektívne, podľa 
zákona o sťažnostiach. Za týmto účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností 
zamestnancov  tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi do 30 dní 
od jej doručenia zmluvnej strane.

V.  č a s ť 
Záver

Č l á n o k   18
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Dňom 6.05.2010 prestala platiť kolektívna zmluva uzatvorená dňa 27. marca 2009.

2. Táto  kolektívna  zmluvy  nadobúda  platnosť  7.mája  2010,  s výnimkou  článku  5.  odseku  4.,  ktorý 
nadobúda platnosť 1.septembra 2010  

3. Všetky  dokumenty  vyplývajúce  z kolektívnej  zmluvy,  mzdového  predpisu,  pracovného  poriadku, 
Zákonníka  práce,  ktoré  je  potrebné  prerokovať  s príslušným  odborovým  orgánom,  potvrdí  okrem 
zamestnávateľa j predseda odborovej organizácie pečiatkou a podpisom.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že hodnotenia plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej zmluvy sa budú 
vykonávať raz ročne. 

5. Táto kolektívna zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú,  že túto kolektívnu zmluvu si  prečítali,  súhlasia s jej  obsahom a preto ju 
naznak toho podpisujú.

V Spišských Vlachoch 7. mája 2010

 Zlatica Kožárová                                                      Pavol Gubka
             predsedkyňa ZO OZ                                                                   riaditeľ školy

Prílohy KZ:



a) Aktuálne Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu
b) Aktuálna Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
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