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KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
 

 

 

vo verejnej službe na rok 2021 uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 

 

 

1. Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku – pracovníkov škôl a školských zariadení v Málinci, so sídlom v Základnej 

škole, č. 86/29, 985 26 Málinec, zastúpená Mgr. Katarínou Chrastinovou, 

splnomocnenkyňou na kolektívne vyjednávanie 

 

 

 

 

2. Základnou školou, Hlavná č. 86/29, 985 26 Málinec, IČO: 35991364, zastúpená Mgr. 

Ľuboslavom Jablonským,  riaditeľom školy (ďalej len „zamestnávateľ“) 
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Prvá časť 
 

Úvodné ustanovenie 

 

 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy 

 

 

Kolektívna zmluva je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písmeno d) zákona č. 

2/(1991)Zb. O kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  podľa Kolektívnej 

dohody o verejnej službe na rok 2021 pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods.1 

zákona č. 553 /2003 Z.z  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a doplnení niektorých zákonov  sociálnom fonde v znení neskorších predpisov  Zákonníka 

práce. 

 

 

Čl. 1 

 

 

1. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1.1.2000. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva 

z jeho funkcie ako štatutárneho zástupcu zamestnávateľa. 

 

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

občanov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 5, ods. 7, prvá veta stanov Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto 

kolektívnu zmluvu vyplýva zo stanov odborovej organizácie, jej štatutárny orgán 

splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy – Mgr. Katarínu Chrastinovú 

predsedníčkou odborovej organizácie.  

 

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 kolektívnej dohody na rok 2019 skratka „KD“, namiesto Zákona o odmeňovaní 

skratka „ Z 553“, namiesto Zákona o výkone práce vo verejnom záujme skratka „Z 552“ a 

namiesto Zákona o štátnej správe v školstve skratka „Z 596“. 

 

 

Čl. 2 

 

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa 

 

Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 a § 233 ZP, ako svojho zmluvného partnera na 

uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa 

ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto KZ. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 

nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie 

vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ. 
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Čl. 3 

 

Pôsobnosť kolektívnej zmluvy 

 

1. Táto KZ upravuje 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 na ustanovený pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší 

pracovný čas. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na 

dohodu o vykonaní práce. 

 

3.  Táto KZ sa uzatvára s účinnosťou od 01.01.2021 KZ je záväzná pre všetky zmluvné strany       

a pre ich nástupcov v dobe ich platnosti. Uzatvára sa na obdobie do 31.12.2021.  Jej 

platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením jej 

platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej KZ. Táto KZ 

stráca platnosť dňom podpísania novej KZ oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

 

Čl. 4 

 

Zmena kolektívnej zmluvy 

 

1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán, na základe písomného 

návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako 

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

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť ustanovenia  KZ, ak to vyplynie zo 

zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a rozpočtu na rok 2021. Zmluvné strany 

môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ rozširovať jej rozsah bez obmedzenia. 

 

 

Čl. 5 

 

Archivovanie kolektívnej zmluvy 

 

Zmluvné strany uschovajú túto KZ  podľa platného registratúrneho poriadku školy. 

 

 

Čl. 6 

 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po uzatvorení KZ  túto vytvoriť v štyroch rovnopisoch. 

 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 

s obsahom tejto KZ do 30 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov 

dohodne predsedníčka odborovej organizácie s  riaditeľom školy. Z oboznámenia 
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s obsahom KZ sa napíše zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených 

zamestnancov. 

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

      

   

Druhá časť 
 

 

Článok 7 

 

Tarifné platy a príplatky 

 
1. Osobitná stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

platná od 1. januára 2020 ostáva v platnosti aj od 1. januára 2021. 

 

2.Základná stupnica platových taríf  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

platná od 1. januára 2020 ostáva v platnosti aj od 1.januára 2021.  

 

3.Osobný príplatok môže byť zamestnancovi priznaný po splnení podmienok uvedených v § 

10 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. Zmena osobného príplatku sa prerokuje so zástupcom 

zamestnancov OZ v zmysle §10 ods. 5 zákona. 

 

5.Limit osobného príplatku zamestnanca podľa § 10 ods. 4 zákona je 100 % platovej tarify 

najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy 

a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. 

 

 

Čl. 8 

 

Odmeny 

1. V zmysle KZ vyššieho stupňa platnej pre rok 2021: 

 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu podľa § 20 zákona č. 553/2003, písm. c) - 

pri dosiahnutí 50 rokov za pracovné zásluhy najviac vo výške funkčného platu, podľa 

nasledovných kritérií :  

- do 5 odpracovaných rokov  v ZŠ Málinec - 40 % z výšky jeho funkčného platu; 

- do 10 odpracovaných rokov v ZŠ Málinec - 60 % z výšky jeho funkčného platu; 
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- nad 10 odpracovaných rokov v ZŠ Málinec – vo výške 100 % funkčného platu 

zamestnanca. 

3. Odmenu je možné vyplatiť len v tom roku, na ktorý pripadá uvedené výročie na základe 

žiadosti zamestnanca. 

 

Čl. 9 

 

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 15. deň po 

ukončení predchádzajúceho mesiaca. 

 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili 

v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu. 

 

 

Čl. 10 

 

Odstupné a odchodné 

 

1. V Zmysle vyššej KZ pre rok 2021 Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, s ktorými skončí 

pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce 

odstupné nad ustanovený rozsah podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce v sume jeho 

funkčného platu. 

 

2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou alebo 

dohodou z dôvodu uvedeného  v § 63 ods.1 písm. a/ Zákonníka práce, a ktorý bude 

vykonávať práce spojené s likvidáciou až do skončenia likvidácie zamestnávateľa alebo 

jeho časti, odstupné vo výške uvedenej v prvom bode.  

 

3. Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému 

zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi pred uplynutím času určeného podľa 

poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné , alebo jeho pomernú časť. Pomerná 

časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do 

uplynutia času vyplývajúceho  z poskytnutého odstupného.   

 

4. Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo 

racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych 

vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.  

 

5.  Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom 

termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy , ak sa zamestnávateľ nerozhodne 

s uvoľňovaným zamestnancom na výplate odstupného inak.  

      

6. V zmysle vyššej KZ pre rok 2021: 
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Odchodné sa vypláca v súlade s §76a ods.2 ZP. 

 

 

Čl. 11 

 

Pracovné podmienky zamestnancov 

 

 

1. Pracovný čas zamestnancov je 37,5 hod. týždenne. 

 

2. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí 

zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 33 rokov veku a tiež 

zamestnancom, ktorí  nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa.  

 

3. Dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods.3 Zákonníka práce  je deväť týždňov 

v kalendárnom roku.  

 

4. Podľa § 7 zákona  č. 138/2019 Z. z. pracovný čas sa delí na čas, v ktorom pedagogický 

zamestnanec vykonáva priamu výchovnú činnosť na pracovisku a na čas,  v ktorom 

pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou 

výchovnovzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska. 

 

5. V zmysle vyššej KZ pre rok 2021: 

 
 

 

Tretia časť 
 

Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 

Čl. 12 

 

Obdobie sociálneho zmieru a jeho prerušenie 

 

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ ako obdobie sociálneho  zmieru 

s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa čl. 4, ods. 1 tejto KZ. 
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2. V prípade prerušenia sociálneho zmieru postupom uvedeným v čl. 4, ods. 1 KZ môžu 

zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a 

výluka, pri splnení  zákonných podmienok stanovených v zákone č. 2/1991 Zb. o 

kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ. 

 

 

Čl. 13 

 

Riešenie kolektívnych sporov 

 

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o 

uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku v dobe účinnosti jednotlivých 

záväzkov z nej. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od 

predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku alebo návrhu na vyriešenie sporu o 

plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného 

v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky. 

 

Čl. 14 

 

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie sťažností 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnávateľa a zamestnanca na 

uplatnenie svojich nárokov z pracovno-právnych vzťahov a z tejto KZ na súde. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať podľa 

zákona 158/1998 Z.z. o sťažnostiach. 

 

 

Čl. 15 

 

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne na nevyhnutnú prevádzkovú 

činnosť odborovej organizácie primerané miestnosti a uhrádza náklady spojené s ich 

prevádzkou. V nevyhnutných prípadoch poskytuje predsedovi OO telefón. 

 

2. Zamestnávateľ umožní zabezpečovať nevyhnutnú činnosť funkcionárom odborových 

orgánov v pracovnom čase, mimo priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a podľa ods. 2 

čl. 17 KZ. 

 

 

Čl. 16 

 

Náklady na kolektívne vyjednávanie 

 

Náklady na kolektívne vyjednávanie znáša zamestnávateľ v rozsahu všetkých 

administratívnych nárokov a ostatné odborová organizácia. 
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Čl. 17 

 

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovno-právnej oblasti 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v pracovno-právnej oblasti budú uplatňovať spolurozhodovanie 

a súčinnosť v rozsahu ustanovení ZP a ZoVS. Výpočet týchto činností možno riešiť dodatkom 

k tejto KZ. 

 

        

Čl. 18 

 

Záväzky odborovej organizácie 

 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny zmier 

so zamestnávateľom. 

 

2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej 

k prerušeniu sociálneho zmieru z jej strany a zo strany jej zamestnancov. 

 

3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov 

zástupcu zamestnávateľa za účelom podpory plnenia pracovných úloh a hodnotenia 

plnenia záväzkov z KZ. 

 

 

Čl. 19 

 

Ochrana práce 

 

1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 ZP a 

zákona NR SR je č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov je povinný 

sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na tento účel vykonávať 

potrebné opatrenia vrátane zabezpečenia prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného 

systému na riadenia ochrany práce. 

 

2. Zamestnávateľ v záujme toho bude: 

a) zriaďovať potrebné ochranné zariadenia, udržiavať ich, vykonávať technické ako aj 

organizačné opatrenia podľa právnych a iných predpisov na zaistenie BOZP, 

b) pravidelne oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie BOZP, 

vedúcich a ostatných zamestnancov, overovať ich znalosť, vyžadovať a kontrolovať 

ich dodržiavanie, 

c) zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a ich 

zdravotný stav, nepripustiť, aby zamestnanec vykonával práce, ktorých výkon by bol 

v rozpore s právnymi a inými predpismi na zaistenie BOZP, 

d) kontrolovať úroveň starostlivosti o BOZP, odstraňovať zistené chyby, príčiny porúch 

a havárií, 

e) zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, viesť ich 

prevenciu, 

f) uvoľňovať z práce členov komisie BOZP na výkon kontroly, 
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g) vypracovať koncepciu politiky BOZP  obsahujúce zásadné zámery, ktoré sa majú 

dosiahnuť v oblasti BOZP a program ich realizácie, 

h) vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku BOZP a pracovného prostredia na 

všetkých pracoviskách a zariadeniach v spolupráci s odborovým orgánom a za jeho 

účasti, 

i) odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti, 

j) poskytovať zamestnancom, ak to vyžaduje ochrana zdravia a života, podľa pracovno-

právnych predpisov, na bezplatné používanie potrebné osobné ochranné pracovné 

prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovný odev, pracovnú 

obuv, 

k) tieto OOPP je zamestnávateľ povinný udržiavať v použiteľnom stave, kontrolovať ich 

používanie, zabezpečovať riadne hospodárenie s nimi, 

l) vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a na 

jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných OOPP, 

m) dbať na to, aby sa zdravie zamestnancov neohrozovalo fajčením na pracovisku. Za 

týmto účelom budú zabezpečovať dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách 

ustanoveného predpismi a určia zákaz fajčenia na pracoviskách. 

 

Čl. 20 

 

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP 

 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u 

zamestnávateľa. 

 

2. Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP: 

a) kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať  na 

zisťovaní príčin a prípadne sami vyšetrovať, 

b) kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti, starostlivosti o BOZP a či 

sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, pravidelne 

preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať 

hospodárenie zamestnávateľa OOPP, 

c) zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP. 

 

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť minimálne 

 1 – krát do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP vrátane 

návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu, 

 1 – krát za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných a ochranných pracovných 

prostriedkov v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach 

poskytovania OOPP.  

 

 

Čl. 21 

 

Zdravotnícka starostlivosť 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 

1. umožniť preventívne (periodické) lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca 

v pracovnom čase s náhradou mzdy u zamestnancov, u ktorých sú pravidelné lekárske 

prehliadky povinné v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. Zamestnávateľ sa v tejto súvislosti 
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zaväzuje uhradiť aj poplatky u lekára súvisiace s vystavením potvrdenia o zdravotnom 

stave do zápisníka BOZP. Vstupné lekárske prehliadky hradí zamestnávateľ u všetkých 

zamestnancov. 

 

2. Vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať 

v zmysle platných noriem. 

 

3.   Zamestnancovi, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného, vyplatiť náhradu príjmu 

podľa ustanoveniu zákona č.462/2003Z.z. o náhrade pracovnej neschopnosti zamestnanca 

vo výške 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca v období od prvého do 

tretieho dňa dočasnej práceneschopnosti. 

 

4.  Najmenej jedenkrát ročne zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným 

zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožniť im 

absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie 

a riešenie konfliktov. (§79 ods. 3 zak.č. 138/2019 Z.z.). 

 

 

Čl. 22 

 

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov 

 

 

Základná organizácia zabezpečí v rámci využívania vlastných a prenajatých 

rekreačných zariadení organizovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných a vedľajších 

prázdnin na vlastné náklady zamestnancov.  

 

 

Čl. 23 

 

Stravovanie 

 

1. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, 

vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení.  Za 

pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon dlhší ako 4 hodiny. 

 

2. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55% 

hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 

v trvaní 5 – 12 hodín, podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

3. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie a to vo výške 0,49 €  na jeden obed 

v rámci ustanovenia §7 odst.1 a) zákona o sociálnom fonde. 
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Čl. 24 

 

Starostlivosť o kvalifikáciu 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne 

jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi 

dosiahnutej kvalifikácii. 

2. Zamestnancom, ktorí si prehlbujú kvalifikáciu v získanom odbore so súhlasom a v záujme 

zamestnávateľa (v súlade s Plánom profesijného rozvoja ZŠ v Málinci), poskytne 

zamestnávateľ  platené pracovné voľno v nevyhnutnom rozsahu podľa študijného plánu. 

Zamestnancom, ktorí si rozširujú kvalifikáciu bez písomnej zmluvy neposkytne 

zamestnávateľ žiadne pracovné úľavy. Uvedené nevylučuje možnosť zamestnanca 

písomne požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno. 

 

 

Čl. 25 

 

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové alebo životné poistenie  

 

1. Sociálny fond sa tvorí peňažným prídelom : 

- peňažným prídelom vo výške 1 % zo základu na určenie prídelu podľa § 4 ods. 1 zákona 

č. 152/94 Z. z. a v znení neskorších predpisov; 

- ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov 

na výplatu za bežný rok. 

Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria  súčasť tejto kolektívnej zmluvy a sú 

uvedené v prílohe. 

 

2. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v 

zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2021 je najmenej 2 % z objemu 

zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. U 

zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. 

decembra 2020 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové 

sporenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou 

dôchodkovou spoločnosťou do 31. decembra 2020, zostáva dohodnutá výška platenia 

príspevkov zachovaná a v roku 2021 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov 

zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.  

 

3. Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú 

zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má 

uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú 

zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to 30 dní odo dňa, v ktorom sa 

zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.  

 

4.  Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov §13 z. 650/2004 Z.z.: 

 a) výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov je 

dohodnutá v účastníckej zmluve; 

 b) výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov 

zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za zamestnanca, ktorý je účastníkom sú dohodnuté 

v zamestnávateľskej zmluve; 
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c)  zamestnávateľ podľa §12 ods.2 zákona platí príspevky pre zamestnancov vo výške 

15 € pri výške funkčného platu do 750 € a pri výške funkčného platu nad 750€ vo výške 20 

€. 

 

 

   Štvrtá časť 
 

Čl. 26 

 

Záverečné ustanovenie 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy sa vyhodnotí 2-krát ročne, 

najneskôr 2 mesiace po uplynutí polroka. 

Hodnotenie sa uskutoční ústne, resp. na základe bežne vedenej dokumentácie na 

spoločnom zasadnutí zmluvných strán. Písomný záznam z hodnotenia plnenia KZ 

vyhotoví odborová organizácia a správnosť jeho obsahu podpíšu zmluvné strany. 

Hodnotenie plnenia KZ uskutočnia poverení zástupcovia zmluvných strán v zložení: 

- za zamestnávateľa: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy 

- za OO: predseda ZO, 2 členovia výboru 

 

2. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po 

dvoch podpísaných exemplároch. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak 

toho podpisujú. 

 

V Málinci, dňa 04.01.2021 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

  

               Mgr. Katarína Chrastinová                          Mgr. Ľuboslav Jablonský 

                predsedníčka ZO OZ PŠaV                                             riaditeľ školy                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Príloha č. 01 

ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 1. 1. 2021 

 

 

 

S O C I Á L N Y    F O N D  

na rok 2021 

 

Článok 1 

 

Sociálny fond je fondom zamestnávateľa na realizáciu sociálnej politiky v oblasti 

starostlivosti o zamestnancov. Príloha ku KZ upravuje tvorbu, použitie, podmienky 

čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami SF v pôsobnosti ZŠ Málinec. 

Príspevok zo SF sa poskytuje aj rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, 

ktorých organizácia zamestnávala ku dňu odchodu do dôchodku. 

Výbor ZO OZ Pš aV na Slovensku v Málinci aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na 

tvorbe a čerpaní rozpočtu SF. 

 

1. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb 

zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a Radou ZO. 

 

2. Nevyčerpané prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. Za predpokladu 

vydania nových právnych predpisov, ktoré spresnia inak použitie SF, sa zamestnávateľ a 

Výbor ZO dohodnú na ďalšom postupe so SF. 

 

3. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte. Zúčtovanie povinného prídelu vykoná 

zamestnávateľ najneskôr do konca februára v nasledujúcom kalendárnom roku. 

 

4. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Výborom ZO. 

 

 

Článok 2 

 

Sociálny fond sa tvorí: 

 

1.  peňažným prídelom vo výške 1 % zo základu na určenie prídelu podľa § 4 ods. 1 zákona 

č. 152/94 Z. z. a v znení neskorších predpisov; 

- ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov 

na výplatu za bežný rok; 

2.  zo zostatku SF z predchádzajúcich rokov, splátok pôžičiek FK SF a náhodných príjmov 

(sponzorské dary). 

 

Odhadovaný príjem v r. 2021:                 3 332,17 € 

Povinný prídel do 31. 12. 2021      3 332,17 € 

Zostatok k 1. 1. 2021                                              2538,16  € 

 

Tvorba spolu:        ............5870,33 € 
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Článok 3 

 

ZŠ v Málinci po dohode s Výborom ZO OZ PšaV na Slovensku v Málinci (ďalej len 

„ZŠ a ZO OZ“) sa dohodli na nasledovných podmienkach na čerpanie položiek SF, ktoré sú 

uvedené v tabuľkovej časti. 

 

1. Každý druh príspevku musí pracovník požiadať  osobitnou písomnou formou – žiadosťou. 

K žiadosti musí byť priložený súhlas riaditeľa školy a vyjadrenie predsedu ZO OZ PšaV 

(aj keď žiadateľ nie je členom OZ). 

 

2. Každý príspevok poskytnutý so SF podlieha zdaneniu cez výplatnú listinu. 

 

3. Každá žiadosť bude doplnená uznesením zo spoločného zasadnutia výboru ZO OZ a 

vedenia ZŠ, ktoré nesmie byť v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi a internými 

normami organizácie. 

 

4. O čerpaní SF spolurozhoduje za ZŠ – riaditeľ školy (a jeho zástupca) a za ZO OZ 

predsedníčka (a jej zástupca) na základe odkonzultovaných a podpísaných objednávok a 

to paritne. 

 

5. Pokiaľ nedôjde k dočerpaniu položky, môže byť presunutá do preklenovacej rezervy, 

prípadne do položky, kde bude čerpanie vopred dohodnuté. 

 

6. Všetky žiadosti o príspevok je potrebné zasielať na adresu: 

Základná škola Málinec 

Hlavná ulica č. 86/26 

985 26  Málinec 

 

 

Článok 4 

ČERPANIE 

 

A/  STRAVOVANIE 

- položka stravovanie po vzájomnej dohode bude čerpaná podľa zákona – vo výške 

0,49 € na jeden obed; 

 

B/ REGENERÁCIA PRACOVNEJ SILY 

 

a) liečebné poplatky       - 

b) kultúra         - 

c) šport         70,- € 

d)   oddychový pobyt zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily - 

 

 

C/ SOCIÁLNA VÝPOMOC      

 a)  darcovstvo krvi       - 

 b)  vzdelávanie       - 

 c)  jubilanti        podľa čl. 5 

 

D/  DÔCHODKOVÉ POISTENIE     - 
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E/ REALIZÁCIA PODNIKOVEJ SOCIÁLNEJ POLITIKY    - 

V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCA        

F/ PRÍSPEVOK K VIANOCIAM  NA ZAMESTNANCA:   - ak bude 

dohodnutý, jeho výška bude stanovená  členskou schôdzou                      

 

 

Článok 5 

SOCIÁLNA VÝPOMOC 

 

 Zamestnávateľ po schválení Výborom ZO, poskytne jednorázovú nenávratnú sociálnu 

výpomoc zamestnancovi: 

 

1.  pri dlhodobej PN alebo chorobe zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka (PN alebo 

choroba trvá dva a viac mesiacov); a to vo výške 100 €. Za rodinného príslušníka sa považuje 

manžel, manželka a nezaopatrené deti zamestnanca. Na odchod na invalidný dôchodok sa 

vzťahuje sa článok 5 – odchod do dôchodku).   

 

2. Pri úmrtí zamestnanca, ktorý sa sám staral o dieťa (deti) do 15 rokov, sa poskytne sociálna 

výpomoc podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine (najviac však 332,- €). V prípade 

príspevku nad 166,- € bude suma 166,- € vyplatená v najbližšom výplatnom termíne, zostatok 

bude vyplatený do konca kalendárneho roku podľa prídelu do SF. 

 

a) Darcovstvo krvi 

b) Jubilanti 

Ak zamestnanec odpracoval minimálne 5 rokov v ZŠ v Málinci a zároveň je 

minimálne 5 rokov členom odborového zväzu školstva, tak pri životných jubileách 50 

rokov života, 60 rokov života a prvý odchod do dôchodku resp. invalidného dôchodku, 

poskytne ZŠ a ZO OZ zo SF peňažný dar  v hodnote: 

- 50 rokov života  50€ 

- 60 rokov života  300 €  

- pri odchode do dôchodku 100 € 

 

c) Pri príležitosti odpracovaných rokov v organizácii budú vyplatené peňažné dary zo SF 

nasledovne: 

- za 25 odpracovaných rokov v ZŠ v Málinci a každých ďalších 5 rokov                50€ 

Uvedené peňažné dary budú vyplatené v najbližšom výplatnom termíne na základe 

žiadosti zamestnanca. 

 

 

 

Článok 6 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Všetky nároky na príspevky začínajú plynúť dňom podpísania tohto dodatku KZ. 

 

2. Nároky musia preukázateľne vznikať v dobe účinnosti KZ a každý nárok zo SF 

musí zamestnanec písomne požiadať aj za rodinného príslušníka s výnimkou 

úmrtia, keď o toto požiadajú pozostalí, resp. príbuzní. 
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3. O všetky príspevky zo SF môže zamestnanec požiadať do 3 mesiacov od 

vzniknutia nároku. Po tejto dohode nárok na príspevok nevzniká. 

 

4. Pri všetkých položkách čerpania SF môže byť upravená výška príspevku po 

dohode ZŠ a ZO OZ. Forma tejto dohody musí byť však písomná. 

 

5. Objednávanie akcií a potvrdzovanie účtovných dokladov budú paritne vykonávať 

riaditeľ ZŠ alebo zástupca, za výbor ZO predsedníčka Výboru, resp. jej 

zástupkyňa. 

 

Dodatok ku KZ zo dňa 4. 1. 2021 o Sociálnom fonde nadobúda účinnosť dňom 4. 1. 

2021 resp. dňom podpisu a končí prijatím nového dodatku. 

 

 

 

V Málinci, dňa 04. 01. 2021 

 

 

 

 

 

________________________    ______________________ 

       za zamestnávateľa       za Výbor ZO OZ PšaV 
 

 

 


