
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26106201Vysoké Tatry
ako zamestnávatel',\- zastupený: RNDr. Peter Slančo

a

ZákJadná organizácia Odborového zvázu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku,
pri Strednej odbornej škole v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry
v zastupení : Mgr. Beáta Sisková

ako zmluvné strany,

uzatvarajú túto

KoLEKTÍvNt] 7í..|j{Lt]vu

1\A RoK 2016
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I.
všeobecné ustanoyenia

1. Kolektívna zmluva jeuzayretáv súlade s §2, odst. 7 zákonač.2 lt991Zb" o kolektívnom
r,yjednávanÍ, v znení úprav a uzaŇorenou Kolektír,nou zmluvou vyššieho stupňa tra rok 2016,
medzi zamestávateťmi a Konfederáciou odbororych zvázov Slovenskej republiky , zo dňa
28.októbra 2015.

2. Ciefom Kolektívnej zmluly je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových
podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov SOŠ v Hornom Smokovci na rok 2016.

n.
Pracovné podmienlry p podmienlqy zamestnania

1. Pracovný čas sa stanovuje na 37 ,5 hodín týždewrc.

2. ZáI<ladnávýmera dovolenky je páť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich ýždňov patrí
zamestnancovi, kíoqý do konca kalendárneho roka dovíši najmenej 33 rokov veku.
Dovolenka učiteťov vrátane riaditeťa školy ajeho zástupcov, majstrov odbornej qýchovy je
deváť tyždřnv v kalendárnom roku.

3. Stupnice platolých taríf aplaty nepedagogických zamestnancov sa od 1januára 2016 zvýšía
a) o 4%o platové tarify pedagogických zamestnancov, ktoré tvoria pdlohu č.7 zákonao odmeňo,vaní

v zneni nariadenia vlády.
b) o 4 oÁ platové tarify nepedagogických zamestrancov, ktoré tvoria pdlohu č. 3 k zákonu o

odmeňovaní

4. Zatnestnávateť vyplatí zamestnancovi , s ktorym skončí pracovný pomer z dóvodov uvedených
v § 63, odst,1, písm. a) alebo b) Zet<owtika práce odstupné v zmysle § 76, podťa podmienok
v ňom uvedených.

5. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dóchodok,
preděasný starobný dóchodok alebo invalidný dóchodok, zamestnávateť poslrytne
zamestnancovi odchodné nadustanovený rozsah podťa§76odst.6 Zákonrikapráce vo
v!ške dvoch funkčných platov zamestnanca. To znamená odchodné vo výške 3 funkčných
platov.

6. Zamestnávate| poskytne odmenu zamestnancovi školy za pnacovné záslúry pri dosiahnutí 50
rokov veku a to vo qýške jedného funkčného platu v prípade jej úhrady od zriaďovateťa PSK,

7, a) Výška pdspevku na doplnkové dóchodkové poistenie v zmluvách uzatvorených počas roka
2016 je vo qfške 4 Yo z objemu zúč,tovaných miezd zamestnancov,

b) Dohodnutá výška platenia príspevkov na doplnkové dóchodkové poístenie v uzatvorenej
zamestnávateťských zmluvách do 31.12.2007 v sume 3 %o, sa oď I.2.2008 zmenila na l}šku
4 %o a aj počas roka20l6 ostáva vo výške 4 %.
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8. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený :

a) povinným prídelom vo výške I,00 Yo.

b) ďalším prídelom vo výške 0,05 Yo, 
,

zo súhrnu hrubých platov zamestnancov SOŠ, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za

bežný rok.

9. Na zék\ade § 152, bodu 7, bod a) Zákona č.311/2001 Z,z.v znení úprav,
sa upravujú podmienky , za ktorých sa bude poskltovať zamestnancom stravovanie poČas

prekážokv práci takto :

a) Zamestnávatel' zabezpeči stravovanie aj vtedy, keď zamestnallec Čerpá dovolenku ,

b) Zamestnávateť zabezpečí stravovanie aj vtedy, keď je zamestnanec práceneschopný.

10. Zamestnávateí poskytne svojim zamestnancom bezplatne priestory odbomých uČební -
stolovania a príprarry poktmov, pri príležitosti ich životných jubileí.

1 1. V prípade uzavretia Dodatku , k dohode o.spolupráci podpísanej dňa 3 1 ,03.2003, medzi

PSK; radou záklaďných organízácií OZPŠaV vo vsl. regióne sa uvedená zmluva doplní

o ustanovenia, ktoré dodatok obsahuje.

Prílolrou Kolektívnej zmluvy je

Rozpočet Sociálneho fondu na rok 2016.

ilI.
záverečné ustanovenia

1.plnenie kolektívnej zmluvy budú polročne vyhodnocovat' zmluvné strany na poŽiadanie jednej

zo zm7uvných strán. Po tomto hodnotení móže klorákoťvek zo znrluvných strárr poŽiadat'o zmenu

alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

2, Kolektívna zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu znrluvnÝmi stranami,

Kolektír,nazmluva sauzatyáranarok 2016anadobťtda účinnost' 1.jarruára 2aI6 a končí

3 1 .decembra 2016.

3. Zrllurr:e s:ra]i\-na znak súi.Jas,.r s ur:ie::o,.l Kolck::rlloi z:l_'-tioL a-.:.'Podlisu.,lťr,

-_;l*_.'(---.-.-l-.-.- 
1-1 i tt'] 'l''Á


