
Dodatok č. 3  

 ku  Kolektívnej  zmluve na rok 2017 

 

uzatvorenej  dňa 31. 1. 2014 medzi zmluvnými stranami: 

 

Základnou organizáciou OZPŠaV pri Základnej škole J. A. Komenského, Komenského 7, 050 01 Revúca, 

IČO: 42198704, zastúpenou Ing. Gabrielou Simanovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie 

a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 stanov základnej organizácie a na základe 

plnomocenstva zo dňa 12. 12. 2013 (ďalej len ZO) 

 

a 

 

Základnou školou J. A. Komenského so sídlom v Revúcej, Komenského 7, IČO: 37833847, zastúpenou 

Mgr. Emilom Valkom, riaditeľom školy 

(ďalej zamestnávateľ)   

 

dopĺňa resp. mení nasledovné časti  

Článok 3 

    Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy 

Bod 3 na mení na :  

Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom 1.januára 

2014 a skončí 31. decembra 2018, okrem  článkov ktoré sú viazané na  rozpočet, t. j. článkov 7,  9, 10,  

a  26, ktorých účinnosť sa končí dňom 31.decembra 2017. 

 

 

Článok 7 

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 

 

Realizácia zvýšenia platov nepedagogickým zamestnancom 

 

Bod 1 sa mení na :  

Zamestnávateľ vyčlení na účel výkonnostných príplatkov, osobných príplatkov a odmien na rok 2017 
finančné prostriedky vo výške najmenej 5% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 
 

Bod 2 sa mení na :  

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi vo forme výkonnostného príplatku, osobného príplatku alebo 
odmeny mesačne sumu vo výške najmenej 5% jeho platovej tarify v roku 2017. 
 



Bod 4 sa mení na :  

Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať priznaný príplatok alebo nepriznať odmenu nie len 

z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov ale aj keď pominú dôvody, pre ktoré mu bol príplatok 

priznaný (nespĺňa kritériá alebo podmienky, ak boli dohodnuté v KZ). 

 

Článok 8 

Zamestnávanie asistenta učiteľa na dobu určitú 

 

Bod 1 sa mení na :  

Zamestnávanie asistenta učiteľa je podmienené počtom detí a prídelom finančných prostriedkov, 

ktoré prideľuje zriaďovateľovi obvodný úrad, odbor školstva na každý kalendárny rok následne 

zriaďovateľ postúpi financie na asistenta učiteľa základnej škole. Asistent učiteľa sa prijíma do 

pracovného pomeru podľa paragrafu 48 ZP odst. 4 bod d, na dobu určitú opätovne v závislosti od 

pridelených finančných prostriedkov a potrieb školy. 

 

Článok 9 

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu 

 

Bod 1 sa mení na :  

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne pričom splatnosť výplaty je 

maximálne do 25. dňa nasledujúceho po kal. mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.  

 

 

 

Článok 11 

    Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie 

 

Bod 1 sa mení na :  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové 

sporenie (ďalej DDS) v roku 2017  je 2  % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. 

 

 

Článok 14 

Dovolenka na zotavenie 

 

sa mení na :  

 



V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa predlžuje 

výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní (podľa KZ 

vyššieho stupňa).  

 

 

Článok 18 

             Zabezpečenie činnosti odborových  orgánov  

 

Bod 1 sa mení na :  

 

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 §-u 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  odborovej organizácie 
poskytnúť jej a uhradiť :  
a, b, d – sa vypúšťa 
e) zaplatiť všetky prevádzkové náklady /energie, spojové poplatky a pod/ na svoj náklad, 

f) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích činností  odborových 

funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti    pracovnoprávnej a kolektívneho 

vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne 

vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov a na slávnostné 

podujatia    súvisiace s ocenením práce zamestnancov. 

g) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom vyjednávaní, o 

pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej informovanosti 

zamestnancov. 

 

Bod 4 sa mení na :  

 

Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou 

mzdy v sume jeho funkčného platu na kontinuálne vzdelávanie,  rekondičné pobyty, na povinné 

lekárske prehliadky (§ 138 ZP)  

 

a zástupcom zamestnancov na vzdelávanie,  odborné školenia,  školenia v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov a kolektívneho vyjednávania, organizovaných Radou ZOOZ alebo Odborovým zväzom 

v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však: 

- predseda výboru ZO 4 dni v roku, 

- členovia výboru ZO 2 dni v roku, 

- členovia komisie BOZP 2 dni v roku, 

- členovia ostatných orgánov ZO 2 dni v roku, 

- členovia orgánov OZPŠaV  2 dni v roku, 

 

a členom odborovej organizácie na pripomienkovanie legislatívy súvisiacej so školskými 

zamestnancami najviac  2 dni z fondu pracovného času.  

 

 

 

 



Článok 24 

Stravovanie 

Bod 4 sa mení na :  

 

Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov viď čerpanie sociálneho fondu na 

príslušný kalendárny rok . 

 

Bod 5 sa pridáva :  

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať stravovanie zamestnancov stravnými lístkami v prípade keď 

stravovacia jednotka  – školská kuchyňa nie je v prevádzke a zamestnanci odpracujú viac ako 4 hodiny 

z fondu pracovného času v pracovný deň .  

 

 

 

Článok 27 

 

Záverečné ustanovenia 

Mení sa :  

 

Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv KZ a Dodatku č. 3  polročne 

písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy. Za I. polrok najneskôr do 15. 

augusta a za celý rok do 15. februára v príslušnom roku. 

 

Tento Dodatok  č. 3  je vyhotovený v 2 exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po 1 z 

podpísaných exemplároch. 

 

Na základe uplynutia 4-ročného volebného obdobia podľa Stanov  ZO OZ PŠaV bola dňa 8. 12. 2016 

vykonaná nová voľba predsedu, ktorým sa stala Mgr. Anna Joachímová. Na základe plnomocenstva 

zo dňa 8.12.2016 je Mgr. Anna Joachímová splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie 

a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 stanov základnej organizácie. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 ku KZ  si prečítali, súhlasia s jeho  obsahom a preto 

ho  na znak toho podpisujú. 

 

 

V Revúcej dňa : 30. 1. 2017 

 

Mgr. Anna Joachímová                      Mgr. Emil Valko 

ZO-OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Komenského ul. 7   Základná škola J. A. Komenského 

050 01 Revúca       Komenského 7, 050 01 Revúca 

---------------------------------          ------------------------------- 

    základná organizácia                              štatutárny zástupca zamestnávate 

 



 

Príloha č. 1 

    P l n o m o c e n s t v o 

 

/1/  Základná  organizácia OZPŠaV pri Základnej škole J. A. Komenského, Komenského 7, 

050 01 Revúca, IČO: 42198704, na základe uznesenia výboru ZOOZ, č.1, zo dňa 8. 12. 2016, ktorý je 

jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje  týmto Mgr. Annu Joachímovú, predsedkyňu ZO, aby 

zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom 

o uzatvorení Dodatku č. 3 kolektívnej zmluvy na rok 2017, ako aj splnomocňuje na podpísanie prílohy 

tvorby, použitia, podmienok čerpania, rozpočtu a  hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu 

v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.  

 

 

Revúca 8.12.2016 

        Ing. Gabriela Simanová 

    .......................................... 

                  za výbor ZOOZ  

 

 

 

 

Plnomocenstvo prijímam. 

 

Revúca 8.12.2016 

     Mgr. Anna Joachímová 

    ............................................................. 

      

 


