
Kolektívna zmluva
uzatvorená  medzi 

zástupcom zamestnancov: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku pri Základnej umeleckej škole, J.D. 
Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok,  zastúpená Mgr. 
Svetlanou Beťkovou, splnomocnenou na kolektívne vyjednávanie a
uzatvorenie kolektívnej zmluvy 

(ďalej odborová organizácia)

a 

zamestnávateľom:             Základná umelecká škola, J.D.Matejovie 591, 033 01 Liptovský 
Hrádok, IČO: 37906526, zastúpená Mgr. Bronislavou 
Majerčíkovou, riaditeľkou školy 

(ďalej zamestnávateľ) 

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

(1)Odborová organizácia má  oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu1. 
 Oprávnenie zástupcu zamestnancov rokovať a podpísať túto kolektívnu zmluvy  vyplýva 
zo splnomocnenia zo dňa 6.9.2016, ktorým výbor odborovej organizácie, splnomocnil na 
rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Svetlanu Beťkovú, predsedníčku 
odborovej organizácie. 

(2)Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou č. 115/1/2004 
vrátane dodatku č. 1  od 1.1.2004. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a 
uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa ZUŠ, štatutárneho 
orgánu zamestnávateľa. 

(3)Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej 
organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna 
zmluva skratka "KZ", namiesto označenia kolektívna zmluva vyššieho stupňa skratka 
„VKZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. skratka 
"OVZ", zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z.z. „ZOVZ“, zákona 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. – zákona o BOZP. 

Článok 2
Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

(1)Zamestnávateľ uznáva 2ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú 
organizáciu. 

1 Čl. 10 ods. 2 písm. b) Stanov OZPŠaV zo dňa 28.11.2015
2 § 231 ods. 1 ZP

1



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

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 s výnimkou ochrany práce3. 

(3)Kolektívna zmluva sa uzatvára s platnosťou odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami do 31.12.2018. Jej platnosť sa predlžuje vždy o rok, ak pred ukončením doby jej 
platnosti nedôjde k uzatvoreniu novej kolektívnej zmluvy. Dňom podpisu novej 
kolektívnej zmluvy táto stratí platnosť.

Článok 4
Zmena kolektívnej zmluvy

KZ a jej rozsah sa môže meniť len po dohode jej zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa 
označia ako „dodatok ku KZ“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené.

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 v potrebnom rozsahu v lehote 
do 10 dní od požiadania predsedom odborovej organizácie  a v tomto termíne mu doručiť 
požadované kópie.

(2)Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 
s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej podpísania. Termín stretnutia určí odborová 
organizácia, keďže sa zaviazala oboznámiť zamestnancov. Z oboznámenia s obsahom KZ 
sa vyhotoví zápisnica, ktorej prílohou bude prezenčná listina oboznámených 
zamestnancov. 

 
(3)Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej 

žiadosti kópiu tejto KZ do 30 dní od požiadania. 

(4) Zamestnancov prijímaných do pracovného pomeru oboznámi s KZ zamestnávateľ4. 

3 Šiesta časť ZP
4 § 47 ods. 2 ZP
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Druhá časť
Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

Článok 7
Platové podmienky:

(1)Odmeňovanie zamestnancov sa riadi OVZ.5 

(2)Zamestnávateľ,  ak  to  umožnia  rozpočtové  prostriedky,   vyčlení  na  osobné  príplatky
v rozpočte  minimálne  6  %  z objemu  tarifných  platov  všetkých  zamestnancov.
Novoprijatému zamestnancovi v skúšobnej dobe prizná osobný príplatok len výnimočne.

(3)Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi, ktorý uňho odpracoval 5 rokov,  vyplatiť 
odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume jeho funkčného platu6. 

Článok 8
Výplata mzdy 

 Mzda sa vypláca vo výplatnom termíne, ktorý je touto kolektívnou určený na 15-ty deň 
v mesiaci nasledujúcom za mesiacom, za ktorý sa mzda vypláca. Preddavok na mzdu sa 
vyplatí len výnimočne, v odôvodnených prípadoch, a to najviac vo výške zodpovedajúcej  
odpracovaným dňom v príslušnom mesiaci7.

Článok 9
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer dohodou 
z dôvodov uvedených v § 63 ods. písm. a) alebo b) ZP odstupné nad rozsah stanovený 
podľa § 76 ods. 2 ZP v sume jedného funkčného platu8, ak zamestnanec odpracoval  
u zamestnávateľa najmenej 15 rokov a nespĺňa podmienku nároku na odchodné  podľa 
ods. 2 tohto článku. 

(2) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné nad rozsah stanovený podľa § 76a ods. 1 
ZP ako aj nad rozsah určený VKZ v sume jedného funkčného platu zamestnancovi, ktorý 
odpracoval u zamestnávateľa najmenej 15 rokov8.   

Článok 10
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

Zamestnávateľ určí 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 praxe9 

Článok 11
Pracovný čas zamestnancov

5 §7 – 20 OVZ
6 § 20 ods. 1 písm. c) OVZ
7 § 130 ods. 3 ZP
8 § 13b ZOVZ. 
9 § 7 ods. 4 OVZ
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(1) Pracovný čas zamestnanca je 37 ½ hodiny týždenne10.  Rozvrhnutie pracovného času 
ustanoví zamestnávateľ v Pracovnom poriadku.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 
súvisiace s priamou i nepriamou vyučovacou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo 
pracoviska. 

Článok 12
Dovolenka na zotavenie a prekážky v práci

(1) Zamestnancom sa predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 
103 ZP o jeden týždeň11. 

(2) Zamestnávateľ určuje, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikne v priebehu 
kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 
písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode § 141 Zákonníka práce  sa poskytne v 
rozsahu  jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho 
roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé 
kalendárne dni nahor, Znamená to, že zamestnanec, ktorému vznikne pracovný pomer a 
bude trvať v kalendárnom roku viac ako 8 mesiacov má  nárok na celý rozsah 
poskytovaného pracovného voľna, teda 7 dní. Zamestnanec, ktorého pracovný pomer 
bude trvať viac ako 4 mesiace, ale maximálne 8 mesiacov v roku  má nárok na dve tretiny
pracovného voľna, teda na 6 dní, a zamestnanec, ktorý nastúpi do práce a bude v 
pracovnom pomere maximálne 4 mesiace v roku, má  nárok na 3 dni tohto pracovného 
voľna. Nárok  na tieto  prekážky v práci nevznikne zamestnancom v celom rozsahu pri 
vzniku pracovného pomeru, ale bude vznikať postupne splnením podmienok. Pri vzniku 
pracovného pomeru tak zamestnancovi  vznikne nárok na jednu tretinu rozsahu týchto 
prekážok, po štyroch mesiacoch vznikne nárok na ďalšiu tretinu a po celkovo 8 
mesiacoch v kalendárnom roku vznikne nárok zamestnanca v plnom rozsahu.

Tretia časť
Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

Článok 13
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

(1)V prípade prerušenia sociálneho mieru neplnením podmienok dohodnutých touto zmluvou 
môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. 
štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o 
kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ. 

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

Článok 14
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

10 Čl. II ods. 1 VKZ
11 ČL. II ods. 2 VKZ
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(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 predpismi12. 

Článok 15
Zabezpečenie činnosti odborových orgánov

(1)Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej 
prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. 
Na plnenie povinnosti vyplývajúcich zo ZP13 sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie
odborovej organizácie poskytnúť jej 
a) miestnosť za účelom vzdelávacích činností odborových funkcionárov a vedúcich 

zamestnancov zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, 
oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou KZ, na kolektívne vyjednávanie a riešenie 
kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov,. 

b) prístup k internetu a k telefónnej linke za účelom telefonického spojenia alebo 
počítačového spojenia na odosielanie správ e-mailom, 

c) platiť prevádzkové náklady , 
d) miesto  na zverejňovanie informácií o ochrane práce, kolektívnom vyjednávaní, 

pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej 
informovanosti zamestnancov. 

(2)Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy zamestnancom, ktorí sú zvolení
do orgánov ZO alebo  do orgánov Odborového zväzu pracovníkov školstva  a vedy na 
Slovensku (ďalej odborový zväz) na zabezpečenie ich činnosti a poslania v nevyhnutnom 
rozsahu, najviac však: 
a) predsedovi výboru ZO 3 dni v kalendárnom roku,
b) členovi výboru ZO 1 deň v kalendárnom roku 

Článok 16
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania,

prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

(1) Zamestnávateľ plní povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov ukladajúce 
povinnosť vyžiadať súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou14, tak,
že v primeranej lehote preloží odborovej organizácii písomný návrh, ktorý sa prijme 
dodatkom tejto zmluvy prípadne vydaním samostatnej internej normy zamestnávateľa  
s deklarovaním súhlasu zástupcom odborovej organizácie priamo v príslušnej smernici.

(2) Zamestnávateľ písomne informuje odborovú organizáciu o skutočnostiach uložených 
ZP15. Právo na informácie zamestnancov o hospodárskej a finančnej situácii 

12 § 13 ods. 5 ZP
13 § 240 ZP
14 § 12 ZVOZ, § 39 ods. 2;§87 ods. 2; §88 ods. 1;§ 90 ods. 4 a 10, §91 ods. 2;§93 ods. 3; 
§97 ods. 9; §98 ods. 9; §111 ods. 1 a 2; §133 ods. 3; § 142 ods.4; § 240 ods. 9 ZP a § 3 a 7 
ods. 3 zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde
15 §29; § 48 ods.8; § 49 ods. 6;  § 73 ods. 2 ZP 
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zamestnávateľa a predpokladanom vývoji jeho činnosti16 splní zamestnávateľ tým, že do 
30-tich dní od začiatku kalendárneho roka informuje predsedu odborovej organizácie 
alebo zamestnancov na pracovnej porade o schválenom rozpočte, možnostiach použitia 
mzdových prostriedkov a očakávaných zmenách v organizácii a v jej činnosti. 
O výsledkoch hospodárenia, o dosiahnutej priemernej mzde a percentuálnom podiele 
nenárokových zložiek mzdy informuje vždy do 30-tich dní, ak o to odborová organizácia 
požiada.  Informácie o hospodárení môžu byť podané aj ústne s predložením príslušných 
analýz resp. výkazov. Na požiadanie predsedu bude o tom spísaný záznam.

(3) Zamestnávateľ plní povinnosti vopred prerokovať s odborovou organizáciou, ktoré mu  
vyplývajú z právnych predpisov17  tak, že písomne v primeranej lehote oznámi odborovej 
organizácii príslušnú vec na prerokovanie s návrhom riešenia18. 

Článok 17
Záväzky odborovej organizácie

(1)Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier 
v prípade plnenia nárokov vyplývajúcich z tejto KZ. 

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

(3)Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov 
zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z KZ. 

(4)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v 
odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa (§ 230 ZP). 

Článok 18
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ sa v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade so ZP19 a príslušnými ustanoveniami 
zákona o BOZP 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. 

Článok 19
Kontrola odborovým orgánov v oblasti BOZP

(1)Odborová organizácia má právo zúčastňovať sa rokovaní zamestnávateľa v otázkach 
BOZP. 

(2)Pri  uplatnení práva vykonať kontrolu nad stavom BOZP20 u zamestnávateľa, predseda 
odborovej organizácie oznámi termín a rozsah kontroly zamestnávateľovi najmenej 15 dní 
pred jej uskutočnením. 

16 § 229 ods. 2 ZP
17 § 29 ods. 2; § 73 ods.2; §74; § 86 ods.1; §94 ods.2; § 98 ods. 6; § 141a; § 144a ods. 6; § 
152 ods. 8 písm. b) a c); § 153; § 159 ods. 4; § 191 ods. 4; § 198 ods. 2; § 237 ods. 2 písm.
a) až e) ZP 
18 § 237 ZP
19 § 147 ZP
20 § 149 ods. 1 ZP
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Článok 20
Zdravotná starostlivosť

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 
a) umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoje 

náklady21, , 
b) vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať 

v zmysle platných noriem, 
c) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase

preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im 
absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 
a riešenie konfliktov. 

Článok 21
Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov

Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem 
dovolenky neplatené voľno na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských 
prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní. 

Článok 22
Stravovanie

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje  zabezpečovať zamestnancom v priebehu pracovnej zmeny, ak 
výkon práce trvá viac ako 4 hodiny stravovanie22.  

(2)Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zo svojho  rozpočtu23   a  zaväzuje sa prispievať na
stravovanie aj zo sociálneho fondu24 

Článok 23
Starostlivosť o kvalifikáciu

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne 
jej zvyšovanie a dbať, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi 
dosiahnutej kvalifikácii. 

(2)Riaditeľ školy povolí pedagogickému zamestnancovi absolvovanie kontinuálneho 
vzdelávania pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec 
zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy a
v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 

(3)Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 
pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 
b) päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej alebo druhej atestácie. 

21 § 30e ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z.
22 § 152  ods. 1 a 2 ZP
23 § 152 ods. 3 ZP
24 § 7 ods. 1.písm.a) zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde a čl. 25 ods. 3 tejto KZ
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(4)Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca na dobu určitú v rámci kalendárneho
roka mu  vzniká nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 3 písm. a) za každý 
kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru. 

(5)Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný 
zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla  mimo vyučovania.

Článok 24
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

(1)Zmluvné strany sa dohodli, na tvorbe sociálneho fondu nasledovne: 
a) povinným prídelom je vo výške 1%  a ďalším prídelom vo výške 0,25 % z 

ustanoveného základu25 
b) z ďalších zdrojov26

(2) Zamestnávateľ vytvára sociálny fond bezhotovostným prevodom na osobitný účet v banke 
mesačne v deň poukázania mzdy na účty zamestnancov, za mesiac december v deň 
prevodu finančných prostriedkov na výplatu miezd za december na depozitný účet. 

(3) Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytne: 
a) Príspevok na stravovanie v sume 0,50 eur na jedlo. Výšku príspevku môže 

zamestnávateľ  upraviť v rámci schválenia rozpočtu sociálneho fondu alebo jeho zmeny 
tak, že  jeho výška sa v rozpočte výslovne uvedie.  

b) Príspevok na služby, ktoré zamestnanec využíva na svoju regeneráciu
c) Príspevok  na sociálnu výpomoc alebo bezúročnú pôžičku v odôvodnených prípadoch 

(živelná udalosť, úmrtie v rodine, dlhodobá PN a pod.). 

(4) O priznaní a o výške príspevku podľa písm. b) a c) a o rozpočte sociálneho fondu 
spolurozhoduje odborová organizácia.

(5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že rozpočet sociálneho fondu na príslušný rok sa dohodne 
vždy do 31.1.príslušného roka 

  
Štvrtá časť

Článok 25
Záverečné ustanovenia

(1)Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto KZ raz 
ročne ústnou formou.

(2)Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán  po jednom. 
Súčasne zamestnávateľ vyhotoví dve kópie, z ktorej jednu uloží k nahliadnutiu na 
dostupnom mieste pre všetkých zamestnancov a jednu obdrží ekonómka zamestnávateľa. 

(3)Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia 
s ním, na znak čoho ju podpisujú. 

25 § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde
26 § 4 ods. 2 zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde
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(4)Táto kolektívna zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná dňom nasledujúcim po jej 
zverejnení na internetovej stránke zamestnávateľa a záväzná pre zmluvné strany a ich 
prípadných právnych nástupcov. 

(5)Podpísaním tejto kolektívnej zmluvy stráca platnosť kolektívna zmluva zo dňa 31.3.2017. 

V Liptovskom Hrádku, dňa 30.1.2018

Mgr. Svetlana Beťková Mgr. Bronislava Majerčíková
Predsedníčka ZO OZ PŠaV riaditeľka ZUŠ
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