
Kolektívna zmluva 

 

uzatvorená dňa 2. mája 2019 medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu Veľká okružná 22, 01001 Žilina, IČO: 

42071755, zastúpenou Mgr. Róbertom Nemčekom, splnomocnencom na kolektívne 

vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 stanov základnej organizácie a 

na základe  splnomocnenia zo dňa 14.3.2019 

 (ďalej odborová organizácia) 

 

a 

 

Gymnáziom Veľká okružná 22, 01001 Žilina, IČO: 160890 zastúpenou Mgr. Adrianou 

Randíkovou,  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 zo splnomocnenia zo dňa 

14.3.2019, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na 

rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy pána Róberta Nemčeka, predsedu odborovej 

organizácie. Splnomocnenie zo dňa 14.3.2019 tvorí prílohu č. 1 tejto kolektívnej zmluvy. 

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1. júla 2002. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva 

z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.1 

(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 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2019 

„KZVS“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", zákon o výkone práce 

vo verejnom záujme „ZOVZ“. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ak je obec alebo mesto zamestnávateľom je potrebné dať namiesto slov "založenú zriaďovacou listinou" slová "na základe 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení“ a namiesto „...riaditeľa školy..“ označiť funkciu štatutárneho orgánu 
zamestnávateľa 

 



Článok 2 

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa 

 

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

na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu.  

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať 

vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto  KZ. 

 

 

      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. Na zamestnancov,  ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa 

nevzťahujú ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného 

pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného 

príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne 

o mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce.2 

(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 

2.mája 2019 a skončí 31. decembra 2020, okrem článkov, ktoré sú viazané na rozpočet 

a KZVS. 

 

 

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 „ dodatok 

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

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

ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, a to v závislosti od rozpočtu prideleného 

zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode  dodatkom 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 obdobia, na ktoré bola 

kolektívna zmluva uzavretá. 

 

 

 

                                                           
2/ Personálna pôsobnosť KZ, ako aj účinnosť KZ sa môžu vymedziť odlišne 

 



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. 

(2) Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa 

s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzavretia.  Termín stretnutia určí odborová organizácia, 

keďže sa zaviazala oboznámiť zamestnancov.  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) 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 z kolektívnej zmluvy 

 

 

Článok 7 

Prekážky v práci 

 

1) Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na 3 dni pri úmrtí manžela alebo 

dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb. 

2) Pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca 

zamestnanca, na 1 deň na pohrebe rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela 

súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.  

3) Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni na účasť na vlastnej 

svadbe a pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča 

zamestnanca. 

4) Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň pri sťahovaní v tej istej 

obci a pri sťahovaní do inej obce 2 dni.  

 
 

Tretia časť 

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Článok 8 

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 nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani 

ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.    



Článok 9 

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). 

 

 

Článok 10 

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) všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod.) na svoj náklad, 

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 KZ, 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,  kolektívnom vyjednávaní,  

pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej 

informovanosti zamestnancov. 

(2) 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.  

(3) Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas 

s náhradou platu 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 kolektívneho 

vyjednávania a sociálneho dialógu, organizovaných Radou ZO OZ PŠaV na Slovensku, OZ 

PŠaV na Slovensku alebo KOZ SR v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však: 

- predseda výboru ZO 5 dní v roku, 

- členovia výboru ZO 2 dni v roku, 

- členovia komisie BOZP a zástupcovia zamestnancov pre BOZP 1 deň v roku. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 11 

 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

 

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

Celkový ročný prídel do sociálneho fondu je tvorený: 

a) povinným prídelom je vo výške 1% a 

b) ďalším prídelom vo výške 0,05%  

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

zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do 

fondu je súhrn hrubých  platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný 

kalendárny mesiac. 

(3) 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 12 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom  

podpísanom rovnopise.  
 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto  KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak 

toho podpisujú. 

 

 

V Žiline,  dňa ................. 

 

Mgr. Róbert Nemček       Mgr. Adriana Randíková 

 

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

        za odborovú organizáciu                za zamestnávateľa

  

 


