
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26,06201Vysoké Tatry
ako zamestnávateP,
zastúpený : RNDr. Peter Slančo

a

Zálďadná organizácia Odborového zl,ilza pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku,
pri Strednej odbornej škole v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry
v zastúpení : Mgr. Beáta Sisková

ako zmluvné strany,

uzatvarqitúto

KOLEKTIV|{U Zy{LUVU

NA RoK 201 8

0



I.

\-šeob ecné ustanor-enia

1. Kolektívna zmluva ie uzavretá vsúlade S :{]. odst, l zákona č.2lI99| Zb, o kolektívnom

vyj ednávaní, v znení úprav.

2. Cieťom Kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových

poJ-i.rror. a podmienot ,a,oestrrivania zámestnancov Soš v Hornom Smokovci na rok 2018,

u.
Pracovné podmienky a podmienky zamestnania

1. Pracovný čas sa stanovuje na37,5 hodín týždenne,

2. Zžl<Iadná výmera dovolenky je páť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich ýždřnv patrí

zamestnancovi, ktoý áo ton.á řa."aa*"ho roka doťši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka

učitel,ov vrátane riaáitera školy ajeho zástupcov, majstrov odbornej výchovy je deváť týždřtov

v kalendárnom roku.

3. stupnice platoqich taríf aplaty zamestnancov sa riadia podťa aktuálnych právnych predpisov :

a) platové taíify pedagogických zamestnancov podťa ,ákonu ě" 202120I,7 Z, z,, ktorým sa mení

;{";{ň;-"Ň;; i. ssitioo3 Z. z. o odmeňovaní niektoqých zamestnancov pri qýkone Práce vo

.o...jrro* zálljme, s účinnosťou od 01,09,2017,

b) platové tarify nepedagogických zamestnancov podťa nariadenia vládY Ó.35912017 Z, z,,ktoým

sa ustanovujú zqišené stupnice platoqých taríf zanestnancov pri qýkone práce vo verejnom

záujme,s účinnosťou od 01.01.2018

4. zarctestnávateí vyplatí zamestnancovi, s ktoqým skončí pracovný pomer z dóvodov uvedených v

§ 63, odst.l, písm. a) alebo b)Zákonriiaprárce od s t op o é vzmysle § 76, podťapodmienok

v ňom uvedených.

5. Pri prvom skončení pracovného pomeru 99_na!9budnutí naroku na starobný dóchodok,

preděasný starobný dóchodok alebo irwalidný áOchodok, zamestnávateť poskytne zamestnancovi

o d ch o d n é nad ustanovený rozsah poáru § 76 odst.6 Zákonnka práce vo výške dvoch

fuŇčných platov zamestnanc a.To znarrtená odchodné vo výške 3 funkčných platov,

6. Zanestnávateť poskytne odmenu zamestnancovi školy za pracovné zás\uhY Pri dosiahnutí 50

rokov veku ato 
"o 

iyJrÉ jedného funkčného platu v prípade jej úhrady od zriaďovateťa pSK,

7. a) výška pdspevku na doplnkové dóchodkové poistenie v zmluvách uzaťlorených počas roka

2aÁ jevo vyst<e 4 oÁ z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.

b) Dohodnutá výška platenia príspevkov na doplnkové dóchodkové Poistenie v uzatvorenej

zamestnávateťskýcťzmŇách do jt.iz.zool ro s.r-e 3 Yo, sa od I.2.2008 zmenila na výŠku 4 oÁ a

aj počas roka 2018 ostáva vo qýške 4 %,



8. Celkový prídel do sociálneho ťondu je tvorený :

ď) povinným prídelom vo výške 1,00 Yo,
b) ďalším prídelom vo výške 0,05 oÁ,

zo súhrnu hrubých platov zamestnancov SOŠ, zúčtovanÝch zamestnancom na výplatu zabežný rok.

9. Zamestnávatel' poskytne svojim zamestnancom bezplatne priestory odborných učební -
stolovania a prípr av ý pokrmov, pri príležito sti ich žit,otných j ubileí.

10. V prípade uzawetia Dodatku, k dohode o spolupráci podpísanej
a radou základných organízácií ozpšav vo vsl. regióne sa uvedená

dňa 3I.03.2003, medzi PSK
zmllva doplní o ustanovenia,

ktoré dodatok obsahuje.

11. Vzmysle Opatrenia é. 30912016 Ministerstva práce,
republiky zo dňa 09.11.2016 o sumách stramého sa cena
nasledovne:

sociálnych vecí
stravných lístkov

a rodiny Slovenskej
od 01.01.2018 mení

ztoho

Prílohou Kolektívnej zmluvy je Rozpočet Sociálneho fondu na rok 2018.

III.
záverečné ustanovenia

1.Plnenie kolektívnej zmluvy budú štvrt'ročne vyhodnocol,at'zntluvné stran1 napožíad,anie jednej
zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení móže ktorákol'r,ek zo zntluvnl-clr strán požiadat' o Ž-.nu
alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

cena strarmého lístka

pd spevok zamestnáv atet a
príspevok zo sociálneho fondu
doplatok zamestnanca

4,00 eur

2,20 eur
0,60 eur
1,20 eur

2. Kolektívna zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu znllur nimi strananri,
Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2018 a nadobťrda účinnost' dňa 1. ianuára ]018 a
31. decembra2}I9.

3, Zmluvné strany na znak súhlasu s uveden..u

Homý Smokor ec. 0].01.]01 8
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