
 

 

 

 

 

 

 

Kolektívna zmluva 
 
 

uzatvorená dOa 4.2.2019 medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 

 
Základná škola Nám. arm. gen. L. Svobodu č.16, 085 01 Bardejov,  
IČO 37873971, zastúpenou Mgr. Igorom Drotárom, riaditeIom školy (@alej 
zamestnávateI) 
 
 

a 

 

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku pri  Základnej škole Nám. arm. gen.L. Svobodu 
č.16, 085 01 Bardejov zastúpenou Mgr. Máriou Kendrovou, 
predsedníčkou ZO, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a 
uzatvorenie kolektívnej zmluvy na základe plnomocenstva zo dOa 3. 12 
.2018 (@alej Odborová organizácia)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Prvá čas[ 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Pôsobnos[ kolektívnej zmluvy 

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

2) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používa[ na spoločné označenie 
odborovej organizácie a zamestnávateIa označenie „zmluvné strany“, namiesto 
označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“, namiesto označenia Zákonník práce 
skratka „ZP“, namiesto označenia zákona o odmeOovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme skratka „OVZ“, namiesto 
označenia zákon o pedagogických zamestnancoch a o odborných 
zamestnancoch skratka  „ZPOZ“,  namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupOa 
skratka  „KZVS“ a namiesto označenia Dohoda o spolupráci medzi Radou 
základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy  Košice 1 
a Mestom Košice skratka „Dohoda“. 

3) Účinnos[ tejto KZ sa začína dOom 1. januára 2019. 
 

Článok 2  
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

1) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpeči[ oboznámenie zamestnancov 
zamestnávateIa s obsahom tejto KZ do 30 dní od jej uzatvorenia.  

 
 
 

Druhá čas[ 
Individuálne vz[ahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 

 
Článok 3 

Príplatky, odmeny a náhradné voIno 
 
1) ZamestnávateI vyplatí zamestnancom príplatky v zmysle ZP a OVZ. 
2) ZamestnávateI sa zaväzuje vyplati[ zamestnancovi  odmenu  za pracovné zásluhy 

pri dosiahnutí 50  rokov veku vo výške jeho funkčného platu. 
3) ZamestnávateI môže vyplati[ zamestnancovi  odmenu  za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 60  rokov veku až do  výšku jeho funkčného platu. 
4) ZamestnávateI a odborová organizácia sa dohodli, že náhradné voIno za prácu 

v škole v prírode (ŠvP), na lyžiarskom výcvikovom kurze (LVK) a plaveckom kurze 
(PlK), bude zamestnávateI poskytova[ nasledovne: 
a) ŠvP, LVK  sedemdOové – 3 dni NV 



b) ŠvP, LVK šes[dOové  – 2 dni NV 
c) PlK 1 týždeO v mimovyučovacom čase – 1 deO NV, ak sa so zamestnancom 

nedohodne inak. 
 

Článok 4 
Pracovný pomer na dobu určitú 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §48 ods. 4 písm. d) ZP, že @alšie predGženie 

alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov 
alebo nad dva roky je možné aj pri vykonávaní výchovno – vzdelávacích, 
odborných a administratívnych prác, ktoré sú financované v rámci projektu názov 
projektu. 

 
 

Článok 5 
Osobný príplatok 

 
1) ZamestnávateI sa zaväzuje využíva[ účel osobného príplatku na  ocenenie 

mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov 
zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho 
pracovných povinností. 

2) Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateI bude 
zohIadOova[ pri jeho priznaní kritériá, ktoré tvoria prílohu tejto KZ. 

3) ZamestnávateI sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podIa ods.1 urči[ pevnou 
sumou zaokrúhlenou na celé eurá nahor, spravidla na začiatku kalendárneho roka 
na celý kalendárny rok. 

4) Zamestnancovi môže zamestnávateI odobra[ priznaný osobný príplatok len 
z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré mu 
bol osobný príplatok priznaný (nespGOa kritériá). 
 

 
Článok 6 

Plat, výplata platu a zrážky z platu 
 

1) Stupnice platových taríf sa zvýšia v zmysle KZVS. 
2) ZamestnávateI sa zaväzuje uskutočni[ výplatu platu raz mesačne najneskôr v 14. 

deO po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 
3) ZamestnávateI sa zaväzuje plat zasiela[ na osobné účty zamestnancom, ktoré si 

zriadili v peOažných ústavoch podIa vlastného výberu.  
4) ZamestnávateI sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca. ktorý prejaví 

písomne na dohode o zrážkach zo mzdy vykonáva[ zrážky zo mzdy  zamestnanca 
- člena odborovej organizácie, v prospech účtu Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku, vo výške 0,5%  z čistého mesačného príjmu člena, 
vždy do 15. dOa v mesiaci. 

 
Článok 7 

Odstupné a odchodné 
 
1) ZamestnávateI vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer 

výpove@ou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z 



dôvodu, že zamestnanec stratil vzhIadom na svoj zdravotný stav podIa lekárskeho 
posudku dlhodobo spôsobilos[ vykonáva[ doterajšiu prácu, pri skončení 
pracovného pomeru odstupné v sume 
a) jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva 

roky a menej ako pä[ rokov, 
b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej pä[ rokov a menej ako desa[ rokov, 
c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej desa[ rokov a menej ako dvadsa[ rokov, 
d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej dvadsa[ 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 vzhIadom na svoj zdravotný stav podIa lekárskeho posudku dlhodobo 
spôsobilos[ vykonáva[ doterajšiu prácu, odstupné v sume 
a) jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva 

roky,  
b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej dva roky a menej ako pä[ rokov, 
c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej pä[ rokov a menej ako desa[ rokov, 
d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej desa[ rokov a menej ako dvadsa[ rokov, 
e) pä[násobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej dvadsa[ rokov. 
3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonáva[ 
zárobkovú činnos[ je viac ako 70 %, odchodné v sume dvojnásobku jeho 
funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením 
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

4) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné v sume 
dvojnásobku jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný 
dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo 
do desiatich dní po jeho skončení. 

5) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateIa. 
6) ZamestnávateI nie je povinný poskytnú[ zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný 

pomer skončil podIa § 68 ods. 1 ZP. 
 
 

 
Článok 8 

Pracovný čas zamestnancov 
 
1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok 
zamestnávania sa u zamestnávateIa  ustanovuje  pracovný čas zamestnanca na 37 a 
½ hodiny týždenne. ZamestnávateI sa zaväzuje umožni[ pedagogickým a odborným 
zamestnancom vykonáva[ činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnos[ou, 
priamou výchovnou činnos[ou a @alším vzdelávaním mimo pracoviska. 
 
 



Článok 9 
Dovolenka za kalendárny rok 

 
1) Základná výmera dovolenky je pä[ týždOov. Dovolenka vo výmere šiestich týždOov 

patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovSši najmenej 33 rokov 
veku.  

2) Pedagogickým a odborným zamestnancom, vrátane vedúcich pedagogických 
a odborných zamestnancov, patrí dovolenka vo výmere devä[ týždOov.  

 
 
 

Tretia čas[ 
Kolektívne vz[ahy, práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Článok 10 

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne rieši[ zabezpečenie nevyhnutnej  

prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonáva[ svoje 
poslanie.  

2) ZamestnávateI umožní úpravu pracovného času zamestnancom – funkcionárom 
odborových orgánov, na zabezpečenie ich nevyhnutnej činnosti v nich.  

3) ZamestnávateI sa zaväzuje plni[ povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a 
tejto KZ.  

4) ZamestnávateI poskytne pracovné voIno s náhradou mzdy funkcionárom výboru 
odborovej organizácie a funkcionárom odborovej organizácie, ktorí sú zvolení do 
orgánov Rady odborovej organizácie a do orgánov Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na zabezpečenie činnosti, poslania 
odborovej organizácie a na školenia v oblasti pracovnoprávnych vz[ahov v 
nevyhnutnom rozsahu.  

 
Článok 11 

Ochrana práce 

1) ZamestnávateI v rozsahu svojej pôsobnosti sa zaväzuje sústavne zais[ova[ 
bezpečnos[ a ochranu zdravia pri práci  a na ten účel vykonáva[ potrebné 
opatrenia. 

2) ZamestnávateI vypracuje zoznam poskytovaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 

 
Článok 12 

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP 

1) ZamestnávateI sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnoti[ 
minimálne raz ročne rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP 
vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu a jedenkrát ročne 
rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 

2) Odborová organizácia sa zaväzuje vykonáva[ kontrolu nad stavom BOZP 
u zamestnávateIa. 

 



Článok 13 
Zdravotnícka starostlivos[ 

1) ZamestnávateI sa zaväzuje:  
a) vybavi[ pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek 

udržiava[ v zmysle platných noriem,  
b) umožni[ zamestnancom zúčastOova[ sa ozdravných pobytov. 

 
Článok 14   

Rekreačná starostlivos[ a starostlivos[ o deti zamestnancov 

1) Základná organizácia zabezpečí organizovanie doplnkovej rekreácie v čase 
hlavných i vedIajších prázdnin. PodIa zásad tvorby a čerpania sociálneho fondu v 
čase hlavných prázdnin poskytne príspevok na rekreačné pobyty pre 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.  

2) ZamestnávateI po dohode s odborovou organizáciou podIa konkrétnych 
podmienok  a možností zabezpečí pre zamestnancov, ich rodinných príslušníkov 
a dôchodcov – bývalých zamestnancov, rekreáciu vrátane detskej v súlade so 
zásadami tvorby a čerpania sociálneho fondu. 

 
Článok 15 

Stravovanie 

1) ZamestnávateI sa zaväzuje zabezpečova[ 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) ZamestnávateI bude zabezpečova[ stravovanie podaním jedného teplého 
hlavného jedla. vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom 
zariadení. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel  považuje výkon práce dlhší ako 
štyri hodiny v rámci jednej pracovnej zmeny, pri rozdelení pracovnej zmeny na dve 
alebo viacero častí sa tieto časti sčítavajú.  

3) ZamestnávateI prispieva na stravovanie zo sociálneho fondu zamestnávateIa 
sumu 0,47eur. ZamestnávateI sa zaväzuje umožni[ stravovanie svojim bývalým 
zamestnancom a zamestnancom svojho právneho predchodcu, ktorí sú na 
dôchodku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateI rozšíril okruh fyzických osôb, ktorým 
zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispieva[ na stravovanie o osoby pracujúce 
na základe dohody o pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti  a dohody o vykonaní 
práce. 
 
 

Článok 16 
Starostlivos[ o kvalifikáciu 

1) ZamestnávateI sa zaväzuje stara[ sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov a dba[ na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami 
zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.  

2) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so 
zamestnávateIom, bude zamestnávateI poskytova[ pracovné úIavy a ekonomické 
zabezpečenie podIa platných predpisov.  
 



 
Článok 17 

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové sporenie 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu je 1,25 % zo súhrnu 
funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu na bežný 
rok.  

2) Zásady na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu tvoria súčas[ tejto KZ a sú uvedené 
v prílohe. 

3) ZamestnávateI sa zaväzuje mesačne plati[ a odvádza[ doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca vo výške 
0,03eur.  

4) ZamestnávateI sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy príspevku na doplnkové 
dôchodkové sporenie v zamestnávateIskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s 
odborovou organizáciou a dohodne so zamestnancom.  
 

 
Článok 18 

Pracovná doba 
 

 
1) Učitelia – pracovný čas majú rozvrhnutý a daný svojím úväzkom a rozvrhom 
v jednotlivých dOoch týždOa. Pracovná doba učiteIov je od 7.30 hod. do 15.30 hod.. 
Všetci vyučujúci (učitelia I. a II. stupOa) sú v škole v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod.. 
Zvyšnú čas[ denného pracovného času majú pedagogickí zamestnanci vyhradenú na 
prípravu na vyučovanie a inú pedagogickú prácu mimo pracoviska. 
 
2)  Vychovávatelia ŠKD – pracovný čas 9.00 hod. – 16.30 hod.  
 
3) Prevádzkoví zamestnanci – (začiatok a koniec pracovnej doby) 
 
Školník : 7.00 hod. – 15.00 hod. 
Upratovačky: 6.00 hod. – 8.30 hod. , 13.30 hod. – 18.30 hod. 
Administratívna pracovníčka: 7.00 hod. – 15.00 hod. v prípade potreby bude pružná 
pracovná doba pri zachovaní stanoveného pracovného času. 
Ekonómka:  7.00 hod. – 15.00 hod. v prípade potreby bude pružná pracovná doba pri 
zachovaní stanoveného pracovného času. 
 
 
 
 
 

 




