
Základná škola Tulipánová 1, Nitra 

a 

Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLEKTÍVNA  

ZMLUVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa 01.01.2018 
 
 



Kolektívna zmluva 
uzatvorená dňa 01.01.2018  medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole Tulipánová 1, Nitra  zastúpenou 

Mgr. Máriou Hollou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej 

zmluvy podľa článku  2 stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa 

14.12.2017(ďalej odborová organizácia) 
 

a 
 

Základnou školou so sídlom v Nitre, Tulipánová 1, zastúpenou PaedDr. Máriou 

Sailerovou, riaditeľkou  školy  (ďalej zamestnávateľ) nasledovne: 
 
 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy 
 

(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 2 stanov odborovej 

organizácie a z plnomocenstva zo dňa 14.12.2017,  ktorým výbor odborovej organizácie, jej 

štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Máriu 

Hollú, predsedu odborovej organizácie. Plnomocenstvo tvorí  prílohu č.1 tejto kolektívnej 

zmluvy. 
 

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 15.03.2002. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z 

jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa. 
 

(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej 

organizácie a zamestnávateľ označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna 

zmluvy „KZ“, namiesto označenia Zákonníka práce  skratka „ZP“, namiesto označenia 

zákona o výkone práce vo verejnom záujme skratka „ZOVZ“, zákona o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“ . 
 
 

Článok 2 
Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa 

 

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

uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. 
 

(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 3 

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy 
 

(1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 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. 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. 
 

(3) Táto KZ je platná dňom zverejnenia na webovej stránke zamestnávateľa po podpise 

zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom 01.01.2018, okrem  článkov ktoré sú 

viazané na  rozpočet, t. j. článkov 7,  8, 17, ktorých účinnosť sa skončí  dňom 31.decembra 

príslušného roka. Účinnosť ostatných článkov nevymenovaných v predchádzajúcej vete 

skončí dňom 31.12.2022, prípadne dňom podpisu novej zmluvy. 
 

 

Článok 4 

Zmena kolektívnej zmluvy 
 

(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 „doplnok 

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

(2)  Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne)  

ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky,  t. j. články 7,  9, 10 a 27  a to  v závislosti 

od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode 

doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez  obmedzenia. 
 

 

Článok 5 
Archivovanie kolektívnej zmluvy 

 

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti. 
 

 

                                          Článok 6 
                             Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 
 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju 

doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania a zároveň 

zabezpečí jej zverejnenie na webovej stránke školy. 
 

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 

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

zmluvné strany. 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 30 dní od požiadania. 
 



(3)  Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ  s 

touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods.2 ZP. 
 
 
 

Druhá časť 
 

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov 
 

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov sú uplatňované podľa 

aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre vylúčenie pochybností zamestnancom v uvedených bodoch nepatria akékoľvek nároky 

nad rámec vyššie uvedeného. 
 

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat rokov veku. 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov veku, odmenu vo výške jeho mesačného funkčného platu ( § 20 ods.1 

písm. c/OVZ). 
Táto odmena bude poskytovaná a započítavaná do príjmov v mesiaci, v ktorom zamestnanec 

jubileum dosiahol, najneskôr do 3 mesiacov od vzniku nároku. 
      
 

Článok 7 

Odstupné a odchodné 
 

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

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

stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť 

vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume 
a) jedného jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a 

menej ako päť rokov, 
b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť 

rokov a menej ako desať rokov, 
c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať 

rokov a menej ako dvadsať rokov, 
d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dvadsať rokov. 
 

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 

63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 

zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 

odstupné v sume 

a) jeden mesačný plat, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky ,  

b) dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej  2 roky 

a menej ako 5 rokov, 
c) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov 

a menej ako 10 rokov, 
d) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 

rokov a menej ako 15 rokov, 



e) päťnásobku funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 15 rokov a 

menej ako 20 rokov 
f) šesťnásobku funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov 
 

(3) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť je viac ako 70 %, odchodné nad rozsah ustanovený v §76 a) ods.1 a 2 ZP sume 

jedného funkčného platu zamestnanca, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred 

skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

(4) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 

(5) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer 

skončil podľa § 68 ods. 1. 

 

Článok 8 
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým 

zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do 

ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat 

nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 

ods.4 OVZ). 
  

                                              Článok 9 

Pracovný čas zamestnancov 
 

(1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania  

a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ určuje  pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne. 
 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 

súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším 

vzdelávaním mimo pracoviska. 
 

(3) Pedagogickým zamestnancom počas vedľajších prázdnin, po vyčerpaní všetkých nárokov 

na dovolenku, náhradného voľna, keď nie je možné prideliť náhradnú prácu na pracovisku a 

ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, môže umožniť zamestnávateľ samovzdelávanie 

aj mimo priestorov pracoviska bez krátenia mzdy. 
Nepedagogickí zamestnanci v čase prázdnin, nezabezpečenia stravy, vykurovania, t.j. ak tomu 

bránia prevádzkové dôvody, môžu pracovať aj mimo priestorov svojho pracoviska bez 

krátenia mzdy. 
 

(4) Nariadená práca nadčas 

Práca vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom, nad určený pracovný čas, 

vyplývajúca z vopred určeného rozhodnutia je považovaná za prácu nadčas. 
U pedagogických zamestnancov sa za nariadenú prácu nadčas považuje priama vyučovacia 

alebo výchovná činnosť vykonávaná nad mieru vyučovacej povinnosti. 
Pre účely čerpania náhradného voľna je určené nasledovne: 

• počet hodín NV sa rovná počtu hodín určeného rozvrhom na príslušný deň 

• zastupovanie učiteľov a vychovávateľov sa započítava v pomere 1:1 



• pri skrátenom pracovnom úväzku sa doba NV prislúchajúca na 1 deň kráti pomernou 

čiastkou 
• nepedagogickí zamestnanci si môžu uplatniť nárok na NV v zmysle ZP 
• NV môže zamestnanec čerpať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho 

roku 
Nariadená práca nadčas pre účely uplatnenia mzdových nárokov, prípadne NV za prácu v 

ŠVP, lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku a ďalších akcií organizovaných školou sa 

stanovuje nasledovne: 
• za pracovné dni - 4 hodiny denne, 6 hodín za nočné služby 

• za víkend a štátny sviatok 8 hodín denne 
 

Z rodinných dôvodov, zdravotných dôvodov a v prípade naliehavých rodinných problémov, 

ktoré si vyžadujú účasť na súde, dedičskom konaní a podobne je možné využiť hodiny NV, 

ktoré si nevyčerpali na základe písomnej žiadosti a so súhlasom vedenia školy. 
Zo zdravotných a súkromných dôvodov možno čerpať v kalendárnom roku NV v rozsahu 5 

dní po sebe. NV z osobných dôvodov možno čerpať najviac 2 dni po sebe. 
Za evidenciu a vykazovanie nároku na preplatenie práce nadčas je zodpovedný zástupca 

riaditeľa školy. 
 

 
 

  Tretia časť 

Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán 
 

      Článok 10 
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie 

 

(1) Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie  sociálneho mieru s 

výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods.1 tejto KZ. 
 

(2)  V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods.1 KZ môžu 

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

výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.č.2/1991 o kolektívnom 

vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ. 
 

(3)  Právo zamestnancov na štrajk,  zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky 

a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani 

ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.    
       

Článok 11 

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 z KZ /ak nevzniká z neho nárok 

priamo zamestnancovi / v dobe účinnosti KZ, alebo 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 



(ďalej ministerstvo). 
 

(3) Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa 

predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného 

na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor. 
 

(4)  Pri riešení kolektívnych sporov budú zmluvné strany dodržiavať ustanovenia 
§-u 10 Zákona č.2/1999 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. 

 
      

Článok 12 
Zabezpečenie činnosti odborových  orgánov 

 

(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 §-u 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  

odborovej organizácie poskytnúť jej 

a)  miestnosť, v ktorej bude pôsobiť výbor odborovej organizácie, ktorý je jej štatutárny 

orgán, 
b) 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. 

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

pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej 

informovanosti zamestnancov. 
(2) Zamestnávateľ poskytne predsedovi ZO OZPŠaV, na základe žiadosti, pracovné voľno 

s náhradou mzdy na výkon funkcie  v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby 

a  tiež umožní úpravu pracovného času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom  

odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov. 
(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno s náhradou mzdy funkcionárom, 

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

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej Odborový zväz) na zabezpečenie ich 

činnosti a poslania v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však 5 dni. 

 
 

Článok 13 
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, 

prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti 
 
 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych 
predpisov a tejto KZ, najmä 

informovať odborovú organizáciu alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných 

prípadoch: 

• vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ), 
• výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov,  na 

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

• vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods.2  ZP), 



• nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods.2  ZP), 

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

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

Článok 14 

Záväzky odborovej organizácie 
 

(1) Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny 
 mier so zamestnávateľom v zmysle článku 10 ods.1 tejto KZ. 
 

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej 
k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov. 
 

(3) Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov 

zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy. 
 

(4) Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene 

v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa ( § 230 ZP). 
 
 

                                                              Článok 15 

Zdravotná starostlivosť 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje : 

• umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca 
• vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  

udržiavať v zmysle platných noriem. 
 

  

 Článok 16 
Stravovanie 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých 

pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na 

pracovisku alebo v jeho blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,  

ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. 
 

(2) Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, 

vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, Za 

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

(3) Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích 

poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona cestovných náhradách, 

teda hodnota stravovacej poukážky musí byť minimálne 3,38 eura. 
Minimálna suma príspevku na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky 

je teda od 1.12.2016 v sume 1,86 eura. 
Nad rámec citovaného Zákona sa zamestnávateľ zaväzuje poskytnúť zamestnancom stravné 

poukážky  v hodnote 3,80 eur. 
  



(4) Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na jeden stravný lístok zo sociálneho fondu 

v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume  

0,15 € .    
 

(5) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle Zákona č.152/1994 Zz. v znení neskorších predpisov 

zamestnancom na dohodu, v deň, kedy sa na základe dohody o pracovnej činnosti zdržia na 

pracovisku 4 hodiny a viac, že sa v tento deň môžu stravovať v školskej jedálni za 

podmienok, za akých sa stravujú zamestnanci zamestnaní na klasickú pracovnú zmluvu. 

 
 

                                                                   Článok 17 

Tvorba sociálneho fondu,  jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku  

zamestnancom  a odborovej  organizácii na kolektívne vyjednávanie 
 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu sa  určuje nasledovne: 

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený: 
• povinným prídelom je vo výške 1% a 
• ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05% 

zo súhrnu hrubých miezd alebo platov  zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny  

rok. 
(2) Podrobnejšie je upravená tvorba  fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku 

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

 

Štvrtá časť 

    Článok 18 
      Záverečné ustanovenia 

 

 (1) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

dvoch podpísaných exemplároch. 
 

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

preto ju na znak toho podpisujú. 
 
 
V Nitre  dňa 1.1.2018 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------       ------------------------------- 
     základná organizácia                štatutárny  zástupca zamestnávateľa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

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

 
 

Základná organizácia OZ PŠ a V pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra  na základe uznesenia výboru ZO 

OZ, zo dňa 14.12.2017, ktorý je jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje týmto Mgr. Máriu 

Hollú, predsedu ZO, aby zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu 

v  rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie a podpísanie  kolektívnej zmluvy v mene našej 

základnej organizácie. 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa 14.12.2017 
 
 
              

                                                                            Tatiana Kušnírová 
                                                                               za výbor ZO OZ 
 
 
 
 
 

Plnomocenstvo  prijímam. 
 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa 14.12.2017 
 
 
 
 

                                                                      Mgr. Mária Hollá 
                                                                         splnomocnenec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 2 
 

Tvorba fondu, výška fondu, použitie fondu, podmienky a 

poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom a odborovej organizácii 
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

(1) V tejto prílohe sa upravuje  použitie a podmienky čerpania, rozpočet a hospodárenie s 

prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF") v znení 

neskorších predpisov u zamestnávateľa. 
Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na spôsobe použitia SF. 
 

(2) Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 
 

(3) Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa 
 
(4) Zamestnávateľ odsúhlasí všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou. 
 

(7) Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení zo SF je zodpovedný poverený štatutárny 

zástupca ZŠ a predseda odborovej organizácie. 
 
 

Článok 2 
Rozpočet sociálneho fondu 

 
 
 

(1) Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2018 
 

a) povinný prídel vo výške 1%                                                         

b) ďalší prídel podľa §3 odst.1b vo výške 0,05%                                 
c) zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                            
                                                                                     

_____________________________________________________________________ 

Spolu:                                                                                                                € 
 
 
 

(2) Výdavky zo sociálneho fondu  za  rok 2017 
 

a) stravovanie zamestnancov                                                                                                                                                                                               
b) kultúrna, spoločenská a športová činnosť                                      
_____________________________________________________________________ 

Spolu:                                                                                                                  € 
 
 



Počiatočný stav  k 1.1.2017:                       403,64 € 

Prídel:                                4 201,35 € 
Čerpanie:                                                 3 698,-   € 
Konečný stav k 31.12.2017 :                     906,99 € 
 
 
 

Počiatočný stav k 1.1.2018:                      906,99 € 
Predpokladaná tvorba v roku 2018:       4 500,-  € 
Predpokladané čerpanie:                        4 200,- € 

Konečný stav k 31.12.2018:                  1 206,99 € 
 
  
 
 

Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 
 

Stravovanie 
 
    Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na stravovanie v školskej jedálni nad rámec 

všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden stravný lístok príspevok vo výške 0,15 €.  
 
 
 

Kultúrna, športová, spoločenská a vzdelávacia činnosť 
 

    Zo sociálneho fondu sa môže poskytnúť príspevok na akcie organizované zamestnávateľom 

-  divadelné predstavenia, spoločenské  posedenia so zamestnancami a ostatné  akcie podľa 

návrhu zamestnávateľa a OZ. Príspevok sa poskytne vo výške nutných nákladov na akcie. 
 
 
 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2018.   
Ich účinnosť končí 31.12.2018. 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa  1.1.2018 
 
 
 

____________________                                            ___________________________ 
        zamestnávateľ                                                                                                                                                                                             

        odborová organizácia 
 
 
 
 



Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku 

 pri Základnej škole  Tulipánová 1, Nitra 
 
 
 
 
 

Zamestnanci oboznámení s obsahom 

KOLEKTÍVNEJ   ZMLUVY 

 

Dňa 9.1.2018 
 
 

P.č. Titl., meno. priezvisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 
 
 
 
 
 
 



Základná organizácia OZ PšaV na Slovensku 

 pri Základnej škole  Tulipánová 1, Nitra 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Riaditeľstvo ZŠ 
                                                                                               PaedDr. Mária Sailerová 
 
 
 
 
 
 

VEC: 

Oznámenie o členoch Výboru ZO OZ PŠ a V pri Základnej škole 

Tulipánová 1, Nitra 
 
 

Na základe hlasovania členov ZO OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra boli za 

členov Výboru ZO OZ PŠ a V právoplatne zvolení: 
Predseda ZO OZ :                  Mgr. Mária Hollá (štatutárny zástupca OZ) 

Člen výboru ZO OZ:              Tatiana Kušnírová 

                                                Silvia Urbanová 
 

V zmysle platnej legislatívy sú vyššie menovaní členmi príslušného odborového orgánu,  so 

všetkými povinnosťami i právami z toho vyplývajúcimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      ________________________ 
                                                                                                     predseda  ZO OZ 
 

 

 

 


