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Kolektívna zmluva 
 

pre zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. 

pri výkone práce vo verejnom záujme  

na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 

 

V súlade s ustanovením  zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odmeňovaní“), § 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

v znení neskorších predpisov zmluvné strany  

 

 

Stredná odborná  škola polytechnická, Ul. SNP 2,  Zlaté Moravce, 
 zastúpená riaditeľom školy Ing. Jánom Solčianskym (ďalej len zamestnávateľ) 

 

 

na jednej strane 

 

a 

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na 

Slovensku, Závodný výbor, Stredná odborná škola polytechnická,   

953 00  Zlaté Moravce, 
zastúpená predsedom závodného výboru Bc. Jaroslavom Kérym 

 

 

na druhej strane 

 

uzatvárajú túto 

 

 

 

k o l e k t í v n u  z m l u v u 

  

 na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 
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Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

 

Článok 1. 

1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu 

zmluvu vyplýva zo stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa 12.1.2023, 

ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a 

uzatvorenie kolektívnej zmluvy Bc. Jaroslava Kéryho, predsedu  odborovej organizácie. 

Splnomocnenie zo dňa 12.1.2023 tvorí prílohu č. 1 tejto kolektívnej zmluvy. 

2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 27.5.2017. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva 

z jeho funkcie riaditeľa školy, ako štatutárneho zástupcu 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 Zákonník práce skratka  "ZP", namiesto 

označenia zákona o odmeňovaní  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

skratka "zákon č. 553/2003 Z. z.", namiesto označenia zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme skratka „zákon č. 552/2003 Z. z.“, namiesto označenia zákona o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch skratka „ zákon č. 138/2019 Z. z.“. 

 

Článok 2 

Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne 

vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. 

 

Článok 3 

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. 

Článok 4 

Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich 

členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. 

Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  navzájom  dodržiavať  svoje  práva,  ktoré  im vyplývajú 

z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej 

diskriminácie. 

. 
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Časť II 

Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy. 
 

Článok 5 

1)   Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods.1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na 

uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva 

zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej 

zmluvy.  

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 6 

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

prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. 

Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu 

existencie  odborovej organizácie poskytnúť jej priestory a technické vybavenie tak, aby 

nebola obmedzená činnosť ZO.  

2) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť priestory na zverejňovanie informácií o ochrane  

práce,  kolektívnom vyjednávaní, pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme 

zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov. 

 

Článok 7 

1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie 

v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby a tiež umožní úpravu  rozvrhu priamej 

vyučovacej alebo výchovnej činnosti pedagogickým zamestnancom - funkcionárom 

odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.  

2) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno s náhradou platu funkcionárom, ktorí 

sú zvolení do orgánov Rady odborovej organizácie a do orgánov Odborového zväzu 

pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (ďalej Odborový zväz) na zabezpečenie ich 

činnosti a poslania v nevyhnutnom rozsahu: 

a) predseda výboru ZO -  5  dní v roku, 

b)  členovia výboru ZO- 2 dni v roku (v prípade účasti na školení, alebo ak budú 

zastupovať predsedu na školení). 

 

Článok 8 

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou 

zrážky zo mzdy členom základnej organizácie, pôsobiacej pri zamestnávateľovi, na základe 

dohody o zrážkach zo mzdy a na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže 

na účet závodného výboru základnej organizácie  najneskôr  do  15 pracovných dní po termíne 

vyúčtovania mzdy. Súhlas s touto zrážkou zo mzdy môže zamestnanec odvolať písomne 

najneskôr do 14 dní pred výplatným termínom. 
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Článok 9 

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu odborového zväzu na každú poradu 

vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne  

podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, 

týkajúce sa pracovných, ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov  predloží na 

pripomienkovanie závodnému výboru. 

2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 

s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov dohodne 

predseda odborovej organizácie so zamestnávateľom. 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 3 dní od požiadania.  

3) Novoprijatých zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ  s touto KZ  

v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods.2 ZP. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že odborová organizácia, si uplatní právo na primerané 

oslovenie zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v odborovej organizácii 

priamym, osobným oslovením zamestnanca  predsedom odborovej organizácie. Pričom sa 

predseda odborovej organizácie zaväzuje osloviť zamestnanca bez akéhokoľvek nátlaku. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že odborová organizácia, si uplatní  právo na primerané 

informovanie zamestnancov o jej činnosti  zverejňovaním oznamov o svojej činnosti na 

verejne prístupnom mieste pre všetkých zamestnancov. Toto miesto bolo dohodnuté ako 

nástenka na prístupovej chodbe vo  vstupe do školy. 

   

 

Časť III. 

Pracovnoprávne vzťahy 
 

Článok 10 
Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú 

činnosť zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny. 

 

Závodný výbor uplatní právo kontroly nad  dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových 

predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi závodný 

výbor zamestnávateľovi pred jej uskutočnením. 

 

 

Článok 11 

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ,    

najmä: 

- vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou 

v nasledovných prípadoch: 

1. vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZP),  

2. výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

(§ 74  ZP) 



 5 

3. výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, 

na ktorých sa vzťahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 9  ZP), 

4. prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP), 

5. určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku 

odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde); 

6. Zamestnávateľ vydá po prerokovaní s odborovým zväzom  organizačný 

poriadok.Zamestnávateľ prerokuje každú zmenu platného organizačného 

poriadku so závodným výborom.  

7. Riaditeľ školy určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  

najviac na obdobie školského roka  po prerokovaní s odborovou organizáciou. 

8. Plán profesijného rozvoja (ročný) vydáva riaditeľ po  schválení zriaďovateľom, 

so súhlasom odborovej organizácie  a  po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

 

Článok 12 

Pracovný čas 

1)V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania sa u 

zamestnávateľa v roku 2023 ustanovuje  pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny 

týždenne. 

2) Pracovný čas zamestnancov (začiatok a koniec) zamestnávateľ zverejňuje cez pracovný 

poriadok aj  na verejne dostupnom mieste – na chodbe ekonomického úseku školy.   

3) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 

súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a súvisiace s 

ďalším vzdelávaním mimo pracoviska, v súlade s pracovným poriadkom školy.  

4) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch 

mesiacov po ich odvolaní zamestnávateľ oznamuje rozvrhnutie pracovného času najmenej 

dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej 

na týždeň. (§ 250b ZP). 

5) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom 

a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak    

to dohodnutý druh práce umožňuje, 

b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to 

dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne 

prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. 

6) Za práce, kedy nie je možné nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca zamestnávateľ 

považuje práce vykonávané na pracovných miestach  vedúca ŠJ, kuchár, pomocná sila 

v kuchyni, upratovačka, údržbár, strážnik, technik TK a EK, referent TK, EK, vedúci 

vinohradu a robotníci vo vinohrade. V takomto prípade ide o prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho 

priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. 
7) Ak to prevádzkové dôvody dovolia a väčšina zamestnancov príslušného pracoviska o to 

prejaví záujem, zamestnávateľ bude súhlasiť so zavedením pružného pracovného času.  
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Článok 13  

Prestávky v práci  

1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, 

prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. U strážnej služby je  prestávka  v trvaní 

45 minút /1 pracovná zmena.    

2) Zamestnávateľ oznamuje zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie cez pracovný 

poriadok.  

3) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny. 

4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o 

prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a 

jedenie bez prerušenia práce zamestnancom. 

5) Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri 

práci sa započítava do pracovného času. 

6) Prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, čo sa do pracovného času v zmysle § 91 

ods. 5 Zákonníka práce  započítava, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa 

zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom – 

uplatní sa v čase školských výletov, exkurzií a pod.. 

 

Článok 14 

Práca nadčas  

1) Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz vedúceho zamestnanca 

alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného 

rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (§ 97 

ods. 1 ZP).  

2) U pedagogických zamestnancoch je prácou nadčas práca vykonávaná nad základný úväzok. 

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok 

pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas ak pedagogický 

zamestnanec splnil svoj základný úväzok, alebo vedúceho pedagogického zamestnanca, 

ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok. 

3) U zamestnancov s kratším pracovným časom (§ 49 ZP) je prácou nadčas práca presahujúca 

jeho týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno nariadiť prácu nadčas. 

4) Riaditeľ školy presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok pedagogického zamestnanca 

a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce 

tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas. 

5) Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas v 

súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi príkaz na prácu nadčas v 

primeranom časovom predstihu, ak tomu nebránia závažné prevádzkové dôvody. Za prácu 

nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju 

neschválil. 

6) Za prácu nadčas sa nepovažuje sprevádzanie detí a dozor nad nimi počas akcií 

organizovaných školou a akcií, na ktorých sa škole zúčastňuje (školské výlety, súťaže, 

exkurzie, plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode a pod.), ktoré sa konajú do 15:30 

hod., resp. v čase pracovnej zmeny.  

7) Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú priamy nadriadený nenariadil a ani ju neschválil. 
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8) Počas zastupovania neprítomného pedagogického zamestnanca sa v prípade potreby môžu 

spájať skupiny do jednej triedy. V takýchto prípadoch nejde o prácu nadčas a zamestnancovi 

nárok na vytvorenie náhradného voľna nevzniká. 

9) Ak sa pedagogický zamestnanec zúčastnil na akcii školy (napr. výchovný koncert, vianočná 

akadémia), nadčasová hodina mu nevzniká, nakoľko vykonával dozor nad deťmi v rámci 

svojej pracovnej doby.  

10) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu 

nadčas, patrí mu za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Za čas čerpania 

náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat, ktorý sa zúčtuje za čas čerpania 

náhradného voľna za prácu nadčas. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné 

voľno počas dvoch kalendárnych mesiacov, môže ho zamestnanecovi poskytnúť najneskôr 

do konca kalendárneho roka v ktorom mu vznikol nárok na náhradné voľno. 

11) Zamestnanec pred nástupom na náhradné voľno vyplní tlačivo dohody o čerpaní 

náhradného voľna a predloží ju na schválenie priamemu nadriadenému. Ak náhradné 

voľno prechádza z jedného mesiaca do nasledujúceho, rozpíše sa na dve dohody o čerpaní 

náhradného voľna, teda za každý mesiac osobitne.  

12) Náhradné voľno nie je možné čerpať vopred, t. j. za prácu ešte nevykonanú. 

13) Pedagogickým zamestnancom školy sa poskytne  náhradné voľno nasledovne: 

V období, keď si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné voľno, sa jeho základný 

úväzok znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto 

voľno čerpá. Takýmto spôsobom sa pedagogickým zamestnancom poskytuje náhradné 

voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu 

hodín pedagogického zamestnanca (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na 

príslušný školský rok. Počas školského roku sa bude jeden deň náhradného voľna rovnať 5 

hodinám. 

14) Uložiť prácu nadčas alebo nočnú prácu môže zamestnávateľ len v súlade s § 97 a § 98 

Zákonníka práce.  

 

Článok 15 

Dovolenka na zotavenie a pracovné voľno  

1) Základná výmera dovolenky je päť týždňov.  

2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, 

je šesť týždňov (30 dní)  v kalendárnom roku.  

3) Dovolenka zamestnanca, ktorý dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa stará o dieťa, je 

šesť týždňov (30 dní)  v kalendárnom roku.  

4) Dovolenka pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa zákona č. 

138/2019 Z. z. (§ 103 ods. 3 ZP)  je deväť týždňov (45 dní)  v kalendárnom roku. 

5) Po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec čerpať  päť dní dovolenky podľa potreby 

zamestnanca (dovolenka s ktorou disponuje zamestnanec)  za kalendárny rok mimo 

školských prázdnin. 

6) V odôvodnených prípadoch môže  zamestnanec  čerpať aj  viac ako päť dní dovolenky počas  

kalendárneho  roka mimo  školských prázdnin, ak to umožňujú  prevádzkové dôvody.  

7) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch 

mesiacov po ich odvolaní zamestnávateľ čerpanie dovolenky oznamuje (nariadenie 
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dovolenky zamestnávateľom) zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o 

nevyčerpanú (starú) dovolenku (§ 113 ods. 2 ZP), najmenej dva dni vopred. Toto obdobie 

môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca. (250b ZP).  

8) Pri výpočte pomernej časti dovolenky sa použije matematické zaokrúhľenie na poldeň: 

o do hodnoty 0,25 smerom dole 

o nad 0,25 smerom hore 

o do 0,75 smerom dole 

o nad 0,75 smerom hore  

9) Pri dôležitých osobných prekážkach v práci  ak pracovný pomer vznikne v priebehu 

kalendárneho roka zamestnávateľ postupuje v zmysle §141 ods.6 Zákonníka práce, t.z. že 

pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode 

a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej 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.  

 

 

Článok 16 

Výpovedná doba 

Výpovedná doba je jeden mesiac, ak ZP neustanovuje inak.   

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď 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, je  

- dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa  ku dňu doručenia 

výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, 

- tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede 

trval najmenej päť rokov. 

 

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako 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, je dva mesiace ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu 

doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. 

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia 

výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. 

 

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je 

zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď 

alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný 

prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených 

lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.    

 

Článok 17  

Odstupné  

1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým  skončí pracovný pomer výpoveďou  z 

dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že 

zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20210101#paragraf-113.odsek-2
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spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru odstupné ( §76 ZP 

ods. 1)  v sume: 

a) dvojnásobku  jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov, 

b)  trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trvale najmenej 

päť rokov a menej ako desať rokov, 

c) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

d)  päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dvadsať rokov. 

2)  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým  skončí pracovný pomer dohodou z 

dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že 

zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 

spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru odstupné  

v sume (§76 ZP ods. 2): 

a) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako 

dva roky, 

b)  trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov, 

c) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

päť rokov a menej ako desať rokov, 

d)  päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

desať rokov a menej ako dvadsať rokov. 

e) šesť násobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať 

rokov. 

3)   Zamestnávateľ vyplatí pedagogickému  zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, 

ktorého pracovný pomer skončí podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. najneskôr 

uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku pri skončení pracovného 

pomeru odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených 

v § 63 ods. 1 písm. b) ZP v sume: 

e) dvojnásobku  jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov, 

f) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trvale najmenej 

päť rokov a menej ako desať rokov, 

g)  štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

h)  päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dvadsať rokov. 

Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom 

termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so 

zamestnancom inak. 
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Článok 18 

Odchodné  

1) Pri prvom skončení pracovného  pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 

alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 

70 %, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné v sume jeho dvojnásobku 

funkčného platu (§76a ods.1 ZP). 

2) Po skončení pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného dôchodku 

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné v sume jeho dvojnásobku funkčného 

platu  (§76a ods.2 ZP), ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe 

žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho 

skončení. 

3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 

4) Zamestnávateľ neposkytne  zamestnancovi odchodné,  ak sa pracovný  pomer skončil   

podľa § 68 ods.1 ZP.  

 

 

Článok 19 

Pracovný pomer zamestnanca  

1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne 

určená doba jeho trvania.  

2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na 

určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. 

3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť 

pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na 

určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. 

4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch 

rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu 

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, 

dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú 

dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo 

uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, 

b)  vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na 

prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú 

a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 

d)  vykonávania prác pedagogického asistenta. 

5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa § 48 ods. 4 ZP 

sa uvedie v pracovnej zmluve. 

6) Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie 

na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z 

dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka 

práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce. 
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Článok 20 

Pravidlá skončenia pracovného pomeru   

1) Pracovný pomer možno skončiť v zmysle § 59 Zákonníka práce:  

a) dohodou, 

b)  výpoveďou, 

c) okamžitým skončením, 

d)  skončením v skúšobnej dobe.  

2) V prípade pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa pracovný pomer 

skončí aj zo zákona  č. 138/2019 Z. z..  

3) Pracovný pomer, uzatvorený na určitú dobu sa končí  uplynutím tejto doby. 

4) Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. 

5) Postup, výpovedné doby pri skončení pracovného pomeru (čl.16 KZ), zákaz výpovede, 

okamžité zrušenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie a účasť zástupcov 

zamestnancov pri rozväzovaní pracovného pomeru upravujú § 60 až 74 Zákonníka práce.  

6) Pracovnoprávne dôsledky porušenia pracovnej disciplíny sú určené pracovným poriadkom.  

7) Vydávanie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu zamestnávateľ a 

zamestnanec upravuje § 75 Zákonníka práce.  

8) Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy 

a fotokópie.  

9) Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr 

uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Ak ide o riaditeľa, uplynutím 

funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi patrí 

pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného 

pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.  

 

 

Článok 21 

Starostlivosť o kvalifikáciu a profesijný rozvoj   

1)kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 1 písm. c)  zákona 

o výkone práce vo verejnom záujme a dbať o to, 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 uzatvorenej dohody.  

3) Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 

Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o 

kvalifikáciu nepedagogických zamestnancov jej prehlbovanie a zvyšovanie v termíne  

prerokovania  plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.  

4) Zamestnávateľ sa zaväzuje rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko 

alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v 

organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. 

5) Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s 

cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí 

zamestnancovi plat.  
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6) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou 

funkčného platu v rozsahu 

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj (§ 40 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 138/2019 Z. z.   

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej 

atestácie, 

c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 

vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca.  

7) Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca kratšie ako jeden kalendárny rok, 

vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa 

pracovného voľna (§ 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z..   

 

Časť IV. 

Platové podmienky 

 

Článok 22 

1) Zamestnávateľ pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, pri zohľadnení špecifík 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2) KZ pojednáva len o tých zložkách funkčného platu, kde je možnosť odchýlenia sa od zákona 

č. 553/2003 Z. z., alebo je možné určiť priaznivejšie podmienky zamestnávateľom.  

3) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zamestnancovi,  ktorý vykonáva práce – upratovačky, 

strážnika, pomocnej kuchárky, údržbára a technika TK,EK a ktorý bude mať v rámci 

rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy do ktorej je 

zaradený  podľa dĺžky jeho započítanej praxe  platovú tarifu pod minimálnou mzdou, určí 

zamestnávateľ tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf  zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme platnej od 1.1.2023 nasledovne: 

Platová trieda 1....... Platový stupeň 10........707,00 € 

Platová trieda 2....... Platový stupeň   9........712,00 € 

Platová trieda 3....... Platový stupeň   7........720,00 €. 

 

Článok 23 

Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do príslušného platového stupňa sa započítava 

aj doba inej než požadovanej pracovnej činnosti v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. Takáto 

prax sa zamestnancovi započíta v rozsahu dvoch tretín.  

 

Článok 24 

Príplatok za riadenie 

1) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia 

percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej 

je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému 

zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a 

pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, s prihliadnutím na náročnosť riadiacej 

práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených 
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zamestnancov. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti 

zamestnávateľa určil v zmysle  prílohy č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z..   

2) Osobný príplatok  - 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.  

a) o priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhodne riaditeľ 

školy  na základe písomných návrhov príslušných vedúcich zamestnancov.      

b)  osobný príplatok je nenárokovou zložkou platu,  

c) na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky 

zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,  

d)  zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich 

odsekov určiť   pevnou sumou  zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor,  

e) zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať alebo znížiť  priznaný osobný príplatok 

len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré 

mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky udelenia 

osobného príplatku),   

f) ak sa poskytuje osobný príplatok z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných 

povinností, poskytuje sa osobný príplatok zamestnancovi počas trvania dôvodu, na 

základe ktorého mu bol priznaný. Po skončení vykonávania práce nad rámec 

pracovných povinností zamestnávateľ zamestnancovi osobný príplatok odoberie 

alebo zníži na úroveň, ktorá zodpovedá sume osobného príplatku pred jeho 

priznaním alebo zvýšením z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných 

povinností. 

g)  zamestnávateľ sa zaväzuje každé zníženie alebo odobratie osobného príplatku 

prerokovať s odborovou organizáciou. 

   

Článok 25 

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku -  zamestnávateľ sa zaväzuje,  

že  vyplatí zamestnancovi  odmenu (§20c zákona č. 553/2003 Z. z.) za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov veku   

a)  vo výške jeho funkčného platu, ak  zamestnanec v čase dovŕšenia 50 rokov veku 

odpracoval u zamestnávateľa viac ako 5 rokov, 

b)  vo výške polovice funkčného platu, ak odpracoval 1 až 5 rokov,  

c)  v posledných troch mesiacoch neporušil pracovný poriadok alebo pracovnú 

disciplínu,  

d)  v posledných troch mesiacoch nebol písomne upozornený na porušenie 

akéhokoľvek vnútorného predpisu zamestnávateľa.   

 

Článok 26 

1) Zamestnávateľ sa zaväzuje  ročne  prerokovať so závodným výborom čerpanie mzdových  

prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé články tejto kolektívnej  zmluvy. 
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2)  Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne. Termín splatnosti platu je 

28.  deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca. 

3) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili 

v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat priznaný na účet 

zamestnanca spravidla v deň splatnosti platu, najneskôr do konca príslušného mesiaca. Tým 

zamestnancom ktorí nemajú zriadené osobné účty umožní zamestnávateľ prevziať plat počas 

pracovnej doby na pracovisku. 

 

Časť V. 

Sociálna oblasť a sociálny fond 
 

Článok 27 

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie podaním jedného teplého 

hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja, v priebehu pracovnej zmeny  vo vlastnej jedálni.  

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške  najmenej 

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. 

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu sociálneho fondu sumou vo výške 0,44 eura 

na odobratý obed.Na vysunutých pracoviskách a pri prácach vykonávaných v období školských 

prázdnin, sobôt, nedieľ, sviatkov, prípadne ak školská jedáleň nevarí,  zabezpečí zamestnávateľ 

stravovanie  v inej organizácii, formou stravných lístkov alebo finančného príspevku.  

 

Článok 28 

Zamestnávateľ poskytne všetkým zamestnancom príspevok na dopravu do zamestnania a späť 

vo výške 20,00 € ročne.  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom 

podľa ust. § 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho 

fondu na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov podľa 

zásad pre používanie sociálneho fondu. 

 

Článok 29 

Pri príležitosti životného jubilea 55- rokov veku zamestnanca, vyplatí zamestnávateľ odmenu 

zo sociálneho fondu vo výške 70,00 € nasledovne: 

-  50 % pri trvaní pracovného pomeru najmenej päť rokov, 

-100 % pri trvaní pracovného pomeru nad päť rokov. 

Pri príležitosti 25-ročného pracovného jubilea  zamestnanca, ktoré odpracoval v SOŠP, Ul. 

SNP 2, Zlaté Moravce  vyplatí zamestnávateľ odmenu zo sociálneho fondu vo výške 70,00 € za 

podmienky, ak už uvedenú odmenu nemal vyplatenú za 25 rokov odpracovaných celkom, 

v takomto prípade mu už uvedená odmena nepatrí. 

Zamestnancom, ktorí odpracovali v organizácii 40 rokov bude vyplatená odmena zo sociálneho 

fondu vo výške 70 €. 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa zásad pre 

používanie sociálneho fondu. 
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Článok 30 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

1) Sociálny fond tvorí zamestnávateľ podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o 

zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZoSF“) na financovanie sociálnej politiky.  

2) Pravidlá tvorby a použitia sociálneho fondu  sú spracované v Smernici č.1/2015 o tvorbe 

a čerpaní sociálneho fondu.  

3) V súlade so zákonom o SF boli po dobu platnosti tejto KZ pri kolektívnom vyjednávaní 

dohodnuté tieto pravidlá tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu:  

4) Celkový ročný prídel do sociálneho fondu je tvorený: 

a) povinným prídelom je vo výške 1% a 

b)  ďalším prídelom vo výške 0,05%  

5) Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých platov zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.  

6) Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku 

zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tejto KZ. 

Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru prehľad  o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu  1 x 

ročne.  

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
Článok 31 

Kolektívna zmluva sa uzatvára   na obdobie  1.1.2023-31.12.2023.  Táto kolektívna zmluva 

stráca platnosť dňom  podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. 

 

Článok 32 

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 

„dodatok  ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.  

2) V prípade rozsiahlych zmien v KZ môžu sa zmluvné strany dohodnúť aj na vydaní novej 

KZ.  

 

Článok 33 

Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné  po ich podpísaní oprávnenými 

zástupcami. 

 

Článok 34 

Plnenie KZ budú zmluvné strany vyhodnocovať minimálne raz ročne. Na základe žiadosti 

ktorejkoľvek zmluvnej strany môže byť plnenie KZ vyhodnotené aj skôr.  

 

 

Článok 35 

Táto kolektívna zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Kolektívna zmluva 

nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri zmlúv. Zamestnávateľ 
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sa zaväzuje kolektívnu zmluvu zverejniť bezodkladne po podpísaní oboma zmluvnými 

stranami, a o dátume zverejnenia informovať odborovú organizáciu (e-mailom alebo písomne). 

 

Článok 36 

Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden 

exemplár zmluvy bol k dispozícii na každom pracovisku zamestnávateľa, to platí obdobne pre 

závodný výbor v rámci jeho pôsobnosti. 

 

Článok 37 

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží dve vyhotovenia. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, a 

preto ju na znak toho podpisujú. 

 

 

V ....................... dňa _________________            V ......................... dňa _________________  

 
 

 

 

 

___________________________                                            ___________________________        

         Bc. Jaroslav Kéry                                                                      Ing. Ján Solčiansky                                    

              predseda ZO                                                                            riaditeľ  školy                                             

    za základnú organizáciu                                                      štatutárny zástupca zamestnávateľa 

 

 

 

 

 

 


