
Kolektívna zmluva

uzatvorená dňa 6. 2. 2015 medzi zmluvnými stranam i:

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Odbornom učilišti, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava, 
zastúpenou Jánom Buchtom, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie 
kolektívnej zmluvy (ďalej odborová organizácia)

a

Odborným učilišťom internátnym so sídlom v Trnave, Lomonosovova 8, IČO: 500810, 
zastúpeným Mgr. Pavlom Stefákom, riaditeľom školy 
(ďalej zamestnávateľ) /

nasledovne:
Úvodné ustanovenia

Kolektívna zmluva na rok 2015 je uzatvorená v súlade s § 1, ods. 1, písm. b) zákona číslo 
553/2003 Z.z., o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s KZ vyššieho stupňa na rok 
2015 a príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Článok 1
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou. Oprávnenie 
zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie 
riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

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

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

Článok 3
Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

(1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne 
a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti 
zmluvných strán.



(2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa 
v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho 
pracujú na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu
o pracovnej činnosti.

(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa 
začína dňom 1 januára 2015 a skončí 31. decembra 2015.

Článok 4 
Zmena kolektívnej zmluvy

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

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ riešiť všetky zmeny všeobecne 
záväzných právnych predpisov a finančné nároky, vyplývajúce z prideleného rozpočtu.

Článok 5 
Archivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

Článok 6
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch 
rovnopisoch ju  doručiť predsedovi ZO OZ do 10 dní od jej podpísania.

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie všetkých 
zamestnancov s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia 
zamestnancov dohodnú zmluvné strany. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, 
ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová organizácia sa 
zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 30 
dní od požiadania.

(3) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ 
s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce.

Článok 7
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených 
zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 
odsek 1 až 4 , plat v členen í: 

tarifný plat 
príplatok za riadenie 
príplatok za zastupovanie 
osobný príplatok 
príplatok za zmennosť

- príplatok za výkon špecializovanej činnosti 
príplatok za prácu v noci
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- príplatok za sobotu a nedeľu
- príplatok za prácu vo sviatok 

plat za prácu nadčas
odmena -  ak budú prisunuté finančné prostriedky

Tarifný plat - od 1. januára 2015 sa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
vo verejnom záujme zvýšia :

nepedagogickým zamestnancom o 1,5 %
stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 5 % 
do 30.6.2015, od 1.7.2015 o ďalšie 1 %

(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu

a) v dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume 18,50 €
b) v trojzmennej prevádzke a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase príplatok za 

zmennosť mesačne v sume 18,50 €

(2) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky 
nasledovne:

a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v 
jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej 
je zaradený, zvýšenej o 24%,
b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v 
dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%,
c) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto činnosť 
vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho 
odborného zamestnanca, príplatok v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej 
triedy, do ktorej je zaradený , zvýšenej o 24%,
d) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho 
pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto činnosť 
vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo dvoch 
alebo u viacerých začínajúcich odborných zamestnancov, príplatok v sume 8% platovej tarify 
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený , zvýšenej o 24%,

(3) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 
25% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 16 OVZ).

(4) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu 
príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§17 OVZ).

(5) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 
100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 OVZ).

(6) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu 
jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni 
zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho
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funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v 
nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa ods.6 až 8 tohto článku. (§ 19 OVZ)

(10) Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne, že sa vyplatí zamestnancovi odmena 
za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, priznať mu sumu vo výške jeho 
funkčného platu ( § 20 ods.l písm. c/ OVZ).

(13) Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie 
mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca 
alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností. (§ 10 
OVZ).

Kreditový príplatok

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné 
prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa 
osobitného predpisu patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a 
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa 
podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom, najviac však za 60 kreditov získaných 
podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok sa určí 
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) Kreditový príplatok podľa odseku 2 zamestnávateľ prizná od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo 
odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov.

(3) Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému 
zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 
uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej 
atestácie.

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi 
patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 
zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy 
a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec 
zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného 
zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci 
odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Článok 8
Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 10. 
deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si 
zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet 
zamestnanca najneskôr v deň výplaty podľa predchádzajúceho odseku. Tým zamestnancom,
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ktorí nemajú zriadené osobné účty umožní zamestnávateľ prevziať plat počas pracovnej doby 
na pracovisku.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje v nevyhnutných prípadoch na požiadanie zamestnanca 
alebo na základe dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať 
aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods.7 ZP a § 131 ods.7 ZP).

Článok 9 
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z 
dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec 
stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť 
vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 
dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených 
v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 
odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej 
ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 
trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, 
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 najmenej v sume jeho 
priemerného mesačného zárobku, 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 zamestnávateľa.
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(6) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný 
pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

Článok 10
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

(1)Zmluvné strany sa dohodli, že výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové sporenie v roku 2015 bude 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.

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

Článok 11
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

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

Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa určí tarifný plat 
podľa odseku 4 je v OUI Trnava nasledovný :

- práce vykonávané prevádzkovými pracovníkmi
- práce vykonávané pracovníkmi školskej kuchyne, vrátane vedúcej SJ 

práce vykonávané pomocnými vychovávateľmi
- práce vykonávané technicko-hospodárskymi pracovníkmi

Článok 12 
Pracovný čas zamestnancov

(1) V zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a v záujme vytvárania 
priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a v zmysle § 85 ods.8 ZP 
zamestnávateľ v roku 2014 určuje pracovný čas zamestnanca na 37 a Vi hodiny týždenne. U 
zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo 
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a % hodiny 
týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva 
prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke sa 
ustanovuje pracovný čas 35 hodín týždenne.

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať 
činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším 
vzdelávaním mimo pracoviska.
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Článok 13 
Dovolenka na zotavenie

(1) Základná výmera dovolenky podľa § 103 Zák. práce je päť týždňov. Dovolenka vo 
výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov 
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 deväť týždňov v kalendárnom roku.

(4) Čerpanie dovolenky upravuje § 111 ods. 1, 5 Zákonníka práce.

Článok 14
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

(1) Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho 
mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 tejto KZ.

(2) V prípade prerušenia sociálneho mieru zmluvné strany majú právo použiť aj 
krajné prostriedky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo zamestnancov 
na štrajk, zaručené článkom 37 ods.4 Ústavy SR nie je ustanoveniami predchádzajúcich 
odsekov dotknuté.

Článok 15
Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

1. Pri riešení kolektívnych sporov, t.j. spor o uzatvorenie KZ, doplnku KZ respektíve plnenie 
záväzkov z KZ využiť sprostredkovateľa na riešenie sporov zapísaného na MP SV R SR.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rešpektovaní práv zamestnancov, riešení sťažností 
zamestnanca v zmysle pracovného poriadku organizácie a ZP.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť s náhradou mzdy zabezpečenie 
činnosti odborovej organizácie, t. j. bezplatne poskytnúť priestory organizácie 
a kancelársku techniku, telefón, e-mail na nevyhnutnú činnosť a uvoľnenie funkcionárov 
na riadne zasadnutia vyšších odborových orgánov, poskytnúť rokovacie miestnosti 
a pokryť náklady za účelom vzdelávania a rokovania.

4. Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo ZP a tejto kolektívnej zmluvy 
vo veci informovania, vydania stanoviska alebo súhlasu ZO OZ vo veciach pracovno
právnych a otázkach súvisiacich zásadne s činnosťou organizácie.

5. Zamestnávateľ umožní ZO OZ vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania 
pracovno-právnych predpisov a ochrany zdravia pri práci.

6. Zamestnávateľ sa zaväzuje v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s ustanoveniami ZP 
sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.
V zmysle interných predpisov poskytovať pracovný odev, osobné a ochranné prostriedky.
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7. Zamestnávateľ dbá na prísne dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku.

8. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu 
zamestnancov na svoj náklad. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pracoviská 
hygienickými potrebami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem.

9. Počas dočasnej pracovnej neschopnosti výška náhrady príjmu sa bude riadiť všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

10. Zamestnávateľ umožní čerpanie dovolenky i mimo prázdnin za účelom opodstatneného 
liečebného pobytu a dôležitých osobných dôvodov.

11. Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancom poskytnúť v pracovných dňoch mimo prázdnin 
stravovanie vo vlastnom zariadení.

12. Pracovné cesty zamestnanci vykonávajú na základe súhlasu riaditeľa školy alebo jeho 
zástupcu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Organizácia zamestnancovi, ktorý vykoná pracovnú cestu hradí: 

cestovné vo výške preukázaných nákladov verejnom dopravou 
preukázané náklady na ubytovanie 
stravné
iné náklady spojené s výkonom práce

- vreckové pri zahraničných pracovných cestách sa neposkytuje

13. Zamestnanci organizácie čerpajú riadnu dovolenku a náhradné voľno spravidla v čase 
prázdnin v zmysle plánu dovoleniek. Čerpanie mimo prázdnin môže byť len v prípadoch 
za predpokladu nenarušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a výhradne so súhlasom 
riaditeľa školy. Zamestnávateľ určí zamestnancovi čerpanie Vi výmery riadnej dovolenky.

14. Čerpanie pracovného voľna na ošetrenie, vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie člena 
rodiny sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútorným predpisom 
organizácie.

15. Organizácia sa zaväzuje v zmysle poplatkov za prenájom (určených cenníkom) umožniť 
zamestnancom prenajať priestory a strojové mechanizmy. Organizácia bude poskytovať zľavu 
zamestnancom za vykonané práce a výrobky v rámci odborného výcviku vo výške 30,00 € 
z fakturovanej ceny za kalendárny rok. Nevyčerpaná zľava sa neprenáša do budúceho 
kalendárneho roku.

Článok 16 
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, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri 
hodiny. Stravovanie zamestnancov je riešené usmernením zo dňa 19. 9. 2013.

2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného 
jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom 
zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie
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pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 
ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Za pracovnú zmenu sa pre 
tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 
55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného 
pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 
283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4. Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle 
zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,23 € 
na jedno hlavné jedlo.

Článok 17 
Starostlivosť o kvalifikáciu

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, 
prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a5 OVZ a aby zamestnanci boli 
zamestnávaní prácami, zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so 
zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa 
platných predpisov a a schváleného plánu kontinuálneho vzdelávania.

Článok 18
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich 
individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie 
práce alebo na súde.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať 
objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Článok 19 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(1) Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 147 ZP a 
§§ 6 až 10 zákona NR SR č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. 
z. oBOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona, č.309/2007 Z. z. 
a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z .z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP) sa zaväzuje sústavne 
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať 
potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného 
systému na riadenie ochrany práce.

(2) Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje :
a/ písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú 
dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä 
postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP),

9



b/ zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti 
(§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),
c/ bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu, ku ktorému došlo 
v priestoroch zamestnávateľa a nebezpečnej udalosti príslušnému odborovému orgánu 
v súlade s § 17 ods.5 zákona o BOZP,
d/ pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi 
a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečného správania na pracovisku 
a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.l zákona o BOZP), 
e/ odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP), 
fi vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods.2 
písm. a/ zákona o BOZP),
g/ poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, 
bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 písm. b/ zákona o BOZP),
h/ poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí 
v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu 
znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. aJ zákona o BOZP),
i/ zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia 
a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej 
hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),
j / zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, 
poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné 
podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP), 
k/ znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6 
ods.l 1 zákona o BOZP),
1/ vydať zákaz fajčenia na svojich pracoviskách a zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu (§ 
7 zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a § 6 ods.5 zákona o BOZP), 
m/ kontrolovať či zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9 ods. 1 
písm. b/ zákona o BOZP),
n / umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu 
a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP).

Článok 20
Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

(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 odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a 
zariadeniach,
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d/ upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala 
bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, 
e/ zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP,
f) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch 

a zariadeniach 
alebo pri pracovných postupoch.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť 
minimálne

1 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP vrátane návrhov a 
opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu
1 x za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov v súlade s nariadením vlády SR č.395/2006 Z. z. o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov.

Článok 21 
Sociálny fond

Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje nasledovne :

Celkový prídel do sociálneho fondu na rok 2014 je tvorený :

a) povinným prídelom vo výške 1 % a
b) ďalším prídelom vo výške 0,25 %

zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny 
rok.

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2015 je prílohou KZ.

Článok 22 
Záverečné ustanovenia

1. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po 
dvoch podpísaných exemplároch.

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

V Trnave . dňa 6. 2. 2015__

J á n  B u c h t a  Mgr. Pavol Štefák
predseda ZO OZ PŠaV riaditeľ OUI Trnava
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Predpokladaný príjem do sociálneho fondu v roku 2015 :

a) povinný a ďalší príjem do soc. fondu vo výške 1,25%  
z objemu hrubých miezd

b) zostatok soc. fondu z roku 2014

S P O L U :

Predpokladané čerpanie sociálneho fondu:

1) príspevok na stravovanie

2) príspevok na dopravu

3) príspevok na kultúrno-spoločenské podujatia

4) príspevok na sociálnu výpomoc

5) vianočný príspevok

S P O L U :

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2015

V Trnave 12.1.2015 

Vyhotovil: Královičová

6 100,00 €

212,74 € 

6 312,74 €

1 012,74 € 

1 100,00 €

500.00 €

200.00 € 

3 500,00 € 

6 312,74 €
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