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KoLEKTÍvľĺ ZľĺLUvA
Vsúlade s ustanovením $ 231 Zákonníka pľáce azákona Ó' 211991 Zb' okolektívnom

vyjednávarri v zneni neskoľších preclpisov' zmluvné stľany:

Zák|adnátorganizácia odborov ého zväzu pľacovníkov školstva a vedy na Slovensku pri

Centre pedagogicko _ psychologického poraĺlenstva a pľevencie, Pevnostný rad č'

l4rg45 01 Komáľno, oľg. č' 73-ĺO17-40L, zastíryená Mgĺ' Daľinou JeŽovou'

splnonrocľlencom na kolektívne vy.|ednávanie a uzatvorenie kolektívrrej zmluvy a na základe

plno,1ro."r1stva zo dňa 28.01 .2021 (ďalej lerr odboľová organlzácia)
a

Centľum peĺlagogicko _ psychologického poľadenstva a prevencieo Pevnostný rad č'' l'4'

ŕ"-u."", ĺČó,_ 4212l45t, zastúperré PhDr.' PaedDľ. K1audiou Sedlákovou' MBA'

ľiaditeľkou Centľa pedagogicko - psychologického poradenstva a pľevencie (ďalej len

zamestnávatel')

uzatvárajllna roky 202I - 2022tilÍo

KoLEKTÍvľu ZMLUVU

Prvá čast'

Úvodné ustanovenia

Čtánoľ 1

Spôsobilost' zmluvných strán na uzatvoľenie kolektívnej zmluvy

(1) oprávnenie ľokov ať auzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyptyva zo zákoĺa č' 2ll990

zb. o kolektívnom vy'jednávaní, stanov zväzua Z povereniazo ďía28'0t'202I' ktoým

výboľ Rady Zo oz ňŠav v Komáme , ktoľý je jej štatutáľnym orgánom' sp1nomocnil

na ľokovanie' uzatvorenie a podpísanie kolektívnej zmluvy p' Mgľ' Darinu Ježovú'

pľedsedníčku odborovej organizácie Centľa pedagogicko-psychologického

poľadenstva a prevencie, Pevnostqý ľad č. 14, 945 Ot Komámo' Poveľenie zo dňia

28.OI.2O2l tvoľí prílohu č. 1 tejto kolektívnej zmluvy'

(2) Zarlestĺávateľmá právnu subjektivitu za|ožeĺízľiaďovacou listinou zo díal'7 '2010'

opľávneniezástupcuzamestnávateľarokovaťauzatvoriťtútokolektívnuzmluvu
vyplyva z jeho funkcie ľiaditeľa Centľa pedagogicko _ psychologického poradenstva

a pľevencie, Pevnostný rad č. 14, Komárno, štatutámeho oľgánu zamestnávateľa'

(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže pouŽívať na spoločné oznaÓerue odborovej

orgaĺizácíe a zamestnávateľa označenie ,,zmluvné stranyo" namiesto označenia

kolektívna zm|uva skĺatka ,,KZ", namiesto oznaienia Zékonrik práce skľatka o'ZP"'

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o,KZ VS", zikoĺa o odmeňovaní niektoľých

zamestnancov pri výkone pľáce vo veľejnom záujme skľatka "ovz"' zžkoĺ o ýkone

pľáce vo verejnom záujme ,,Zovzu'
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článok 2
Uznanie odboľovej oľganizácie a zamestnávatel'a

(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle platného Zákonnika ptáce, ako svojho zmlurmého
paľtnera na uzatvoľenie tejto kolektívnej zmluvy odboľovú otganizáciu. odborová
organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného paľtnera na rokovanie
a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy.

(2) Zmluvné stľany sa zaväzujit, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej
zmluvy spochybňovať vzéljomné opľávnenie vystupovat' ako zmluvná strana tejto
kolektívnej zmluvy.

čHnoks
Pôsobnost', platnost' a účinnosť kolektívnej zmluvy

(l) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne
a kolektívne vďahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami, práva
a povinnosti zmluvných strán.

(2) Táto I(Z je záväzná pľe zmluvné strany a zamestnancov, ktoľí sú u zamestnávateľa
v pľacovnom pomere, nevzťahuje sa na zamestnancov Zamestnávateľa, ktoľí u neho
pľacujú na dohodu ovykonaní práce, na dohodu obrigádnickej pľáci študentov ana
dohodu o pľacovnej činnosti.

(3) Táto I{Z je platná dňom jej zverejnenia v Centľálnom ľegistri zmlilv. Účinnosť tejto
kolektívnej zmluvy sa začína dňom podpisu zmluvy a končí dňa 31. decembra 2022.

ČHnoľ 4
Zmena kolektívnej zmluvy

(1) KZ ajej ľozsah sa môŽu meniť len po dohode oboch zmluvných stľán, na zéklade
písomného návrhu na Zmenu jednou zo zm\uvných stľán. Dohodnuté Zmeny sa
označia ako ,,Dodatok ku kolektívnej zmluve" a číslujú sa v poľadí, v akom sú
uzatvorené.

(2) Zmluvné stľany sa zaväzujú dodatkom ku Y,.Z zmeniť ustanovenia KZ do budúcna'
(teda nie ľetroaktívne) ak to ustanoví všeobecne zálväzný pľávny predpis, ako aj

ustanoveniaKZ, ktoľé zakladajú finančné nároky, ato vzávislosti od schváleného
ľozpočtu zamestnávateľovi. Zm|uvĺé stľany môŽu po vzájomnej dohode dodatkom
k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto Y.'Zbez obmedzenia.

ČHnok 5
Aľchivovanie kolektívnej zmluvy
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(1) Zmluvné strany uschovajú ttĺtoKZ po dobu 10 rokov od skončenia obdobia, na ktoľé
bola kolektívna zmluv a uzavretá.

článotĺ 6
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

( 1) Zamestnávatel' sa zaväzuje po podpísani Y,'Z t:úto rozmnožiť a v dvoch ľovnopisoch ju
doručiť pľedsedovi odboľovej organlzácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

(2) odborová orgarizácia sa zaväzlýe zabezpečiť oboznĺĺmenie zamestnancov
zarrcstnávateľa s obsahom tejtoKZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Teľmín stretnutia
zamestnancov dohodne predseda odboľovej organizácie s ľiaditeľom zariadenia.

Dľuhá čast'

Individuálnevzťahy, právne náľoky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

Clánok 7

Výplata platu a zrážI<y z platu, jubilejná odmena, podl'a $ 20 ods. 1 písm. c) zákona
o odmeňovaní a pľacovné vol'no v pľvom polroku kalendárneho roka 2021podl'a s 141

ods. 3 písm. c) ZP

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po vykonaní zľélžok podľa $ 13l ZP polt<azať plat
zamestnancom v teľmínoch dohodnutých v pľacovnej zmluve, na nimi uľčený účet
v peňažnom ústave/banke.

(2) Zanestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu najneskôľ pätnásý deň po

ukončení predchádzajúceho mesiaca.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje, na požiadanie zamestnanca alebo na základe dohody o

zráňkach zo mzdy, časti mzdy uľčené zamestnancom poukazovat' aj na viac účtov,

ktoľé si zamestnanec sám určil. ($ 130 ods. 8 ZP).

(4) Zanestnávateľ poskýne zamestnancovi odmenu zaptacovné zásluhy pri dosiahnutí
veku 50 a60 rokov, ato vzmysle $ 20 ods. 1. písm. c) zákona č.55312003 Z. z.
v znení neskorších pľedpisov nasledovne: pri odpracovaní 5 aviac rokov v CPPPď
Komáľno vo výške jeho funkčného platu.

(5) Zamestnáxateľ poskytne zamestnancovi, ktoľého pracovný pomer tľvá ku dňu

30. novembľa príslušného ľoka najmenej šesť mesiacov odmenu podľa $ 20 ods. 1

písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 euľ; narok na poskytnutie odmeny

nevzniká zamestnancovi, ktoľému plynie skúšobná doba a zamestnancovi, ktorému
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plynie výpovedná doba. odmena bude vyplatená v mesiaci decembeľ vo výp|ate za
mesiac november 2021 anovember 2022.(KZ Vs 202l,Čt,}bod 3).

čHnok 8
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné pri skončení pracovného pomeru
z dôvodov uvedených v $ 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zakonnika práce nad rozsah
ustanovený v $ 76 ods. 1 a2 Zákomíka pľáce v sume jeho funkčného platu.

(2) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí naľoku na starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zĺĺľobkovú
činnosť je viac ako 70Yo alebo pľedčasný staľobný dôchodok, zamestnávateľ
poskýne zamestnancovi odchodné nadľozsah ustanovený v $ 76a ods. 1 Zál<omika
práce v sume jedného funkčného platu zamestnanca. Pri skončení pracovného
pomeru apo priznaní predčasného staľobného dôchodku zamestnálvateľ poskytne
zamestnancovi odchodné nad rozsah $ 76a ods. 2 Zákoĺtrika práce v sume jedného
fu nkčného platu zamestnanc a.

Čtánok 9
Pľíspevok na doplnkové dôchodkové spoľenie

(1) Výška pľíspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové spoľenie v
zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2O2I je najmenej 2%o z
objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených ÍLa doplnkovom
dôchodkovom sporení (KZ VS Čt. ĺ uoa 1.

(2) V pľípade, že zamestnávateľ uzatvoril zamestnávatel'skú zmluvu s doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou do 31. decembľa 2020, zostäva dohodnutá výška platenia
príspevkov zachovaná. (KZ VS Čt. ľ uoa z; .

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje po celý čas účinnosti KZ mať uzatvoľenú
zamestnávateľskú zmluw s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

(4) Zamestnávatel' sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS
mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a
spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve. Zamestnanec má právny náľok na
príspevok podl'a predchádzajúcej vety.

(5) Zamestĺávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou, s ktoľou má uzatvoľenú účastnícku zmluvu jeho
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zamestnanec do 30 dní odo dňa, v ktoľom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti
dozvedel.

ČHnok 10
Pľacovný čas zamestnancov

(1) V záujme vývárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok
zamestnávania a v zmysle $85 ods. 8 ZP zamestnávatel' uľčuje pľacovný čas na 37
a pol hodiny týŽdenne. Pľestávka na odpočinok a jedenie sa zamestnancom poskytne
v tľvaní 30 minút' ak je pľacovná zmena dlhšia ako 6 hodín a nezapoóítava sa do
pľacovného času. Prestávka na odpočinok a jedenie trvá v čase určenom vplatnom
pracovnom poriadku.

(2) v CPPPaP Komáľno sa uplatňuj e pružný 4 týždŤrcý pracovný čas u odboľných
zamestnancov. Základný pracovný čas, kedy je zamestnanec povinný bý na
pľacovisku, je od 8.00 do 14.00 hod. Volitelný pracovný čas je denne od 6.30 hod. do
do 17.30 hod. U technicko - hospodárskych pracovníkov sa uplatňuje fixný pracovný
čas v súlade s Pracovným poriadkom CPPPaP Komámo.

(3) V CPPPaP v Komárne sa vylučuje povinnosť zartestnávateľa ustanovená v $63 ods. 2
ZP, t.1. zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre
neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažne porušenie pľacovnej
disciplíny alebo z dôvodu, pre ktoý možno okamžite skončiť pracovný pomeľ bez
toho, aby mal voči nemu ponukovú povinnosť inej vhodnej práce.

(4) Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendiĺľneho roka 2O2t zamestnancovi na
jeho žiadosť podl'a $ 141 ods. 3 písm. c) zakonníkaprácejeden deň pľacovného volha
uľčený najmä na regeneľáciu pracovnej sily. Na čas pracovného voľna patrí
zamestnancovi náhĺada funkčného platu.

Ý
Clánok 11

Dovolenka na zotavenie

(l) Výmera dovolenky bude zamestnancom priznaná v súlade so ZP a ustanoveniami
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(2) Zanestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendáľnom
roku, za ktory sa dovolenka poskytuje, bude zamestnávateľ kľátiť dovolenku za
prvych sto zameškaných pracovných dní o lll2 azakaždých ďalších 2I zameškaných
pracovných dní rovnako o 7lI2, ak v tomto kalendĺĺrnom roku nepľacoval z dôvodu:
a) čerpania ľodičovskej dovolenky,
b) dlhodobého uvolhenia na qýkon verejnej alebo odboľovej funkcie
c) dôleŽidch osobných pľekažok v pľáci podl'a $141 ods. l a ods. 3 písm. c).
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čHnok 12

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dÍžky pľaxe

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť taľifný plat zamestnancovi, ktoľý nie je
pedagogickým zamestnancom alebo odbomým zanestnancom, v najvyššej platovej

tarife platovej triedy' do ktoľej zamestnanca zarudiI, nezávisle od dĺzky započitanej
praxe. Takto uľčený taľifný plat nesmie byt'nižší, ako by bol taľifný plat uľčený podľa
zar adeĺia do platového stupňa (Z.č. 5 5 3 l 20 03).

Čhnok 13

Výkon inej záľobkovej činnosti

(1) Zamestnanec môže popľi svojom zamestnaní vykonávať v pľacovnom pomeľe inú
zárobkovú činnosť, ktorá má k pľedmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný
charakter' len s pľedchádzajtrcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa

zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, plati, Že súhlas

udelil.

(2) Zarĺlestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku I zvŕlŽĺych dôvodov písomne

odvolať. V písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody. Po

odvolaní súhlasu zamestnávateľom, podľa prvej vety, je zamestnanec povinný bez
zbytočného odkladu inú záľobkovú činnosť ukončiť spôsobom vyplývajúcim
z pľíslušných pľávnych pľedpisov

(3) Suhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej,
lektorskej, prednášateľskej, literáľnej a umeleckej činnosti.

Tretia čast'

Kolektívnevzťahy,, pľáva a povinnosti zmluvných stľán

článok 14

obdobie sociálneho mieru a jeho pľerušenie

(1) Zmluvné strany ľešpektujú obdobie platnosti tejtoKZ, ako obdobie sociálneho mieru s

výnimkou, ak dôjde k postupu podľa članku 4 ods.l tejtoKZ.

(2) V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uveden;ým v člĺínku 4 ods.t KZ
môžu zmluvné stľany použiť aj kľajné prostriedky na ľiešenie kolektívneho sporu, t. j.

štľajk a výluku, pri splneni zákonrlých podmienok stanovených v zák.č.2lI99I o
kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto častiKZ.
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(3) Pľávo zamestnancov na štľajk, zaručené článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej
republiky a Listinou zakladných pľáv a slobôd tým nie je ustanoveniami
predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzene a zmluvné stľany sa zavän$tl
ho nespochybňovať.

čHnok 15

Riešenie kolektívnych spoľov

(1) Kolektívnym sporom zmluvné stľany rozumejú spor o uzatvoľenie KZ alebo spor o
uzatvoľenie dodatku ku Y'Z, alebo spor o plnenie záväzku z KZ lak nevzniká z neho
nrírok priamo zamestnancovi / v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti
j ednotliqých záväzkov z nej.

(2) Zm|lxné stľany sa zaväzujú, ak kolektívny spoľ nevyľiešia rokovaním do 30 dní od
pľedloženia návľhu ĺauzatvotenieY;'Z,jej dodatku, alebo návľhu na vyriešenie sporu

o plnenie záväzku z KZ, využiť spľostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v
zozÍLame sprostredkovateľov ĺa Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny
SlovenskeJ ľepubliky (ďalej ministerstvo).

(3) Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyľiešia pred spľostredkovateľom podľa
predchádzajúceho odseku, zvŕžia na zžk|ade spoločnej dohody využitie rozhodcu
zapísaného na ministerstve, aby ľozhodol ich kolektívny spoľ.

ČHnok 16

Riešenie individuálnych náľokov zamestnancov a vybavovanie ich st'ažností

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú ľešpektovať pľávo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych narokov z pľacovnoprávnych vzť ahov pľostredníctvom inšpekcie práce

alebo na súde.

(2) Zmlwné strany sa dohodli, že pri ľiešení sťaŽnosti zamestnanca budú postupovať

objektívne, v súlade so všeobecĺe záväznými predpismi ($ l3 ods. 5 ZP).

čHnok 17

Zabezpeč,enie činnosti odboľových oľgánov

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne ľiešiť zabezpečeĺie nevyhnutnej

pľevádzkovej činnosti odboľovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje

poslanie. Na splnenie povinnosti vyplyvajicej z $ 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzl,ýe

na dobu existencie odborovej otgaruzácie poskytnúť jej:

a) miestnosť, v ktorej bude pôsobiť výbor odboľovej otganizárcía ktoľý je jej

štatutárnym orgánom,



b) pľiestoľy na zverejňovanie infoľmácií o ochľane práce človeka, o kolektívnom
vyjednávaní, o pracovnopľávnych oténkach a odboľovej činnosti v záujme

ľiadnej informovanosti zamestnancov.

(2) Zarnestnávateľ poskytne zamestnancovi pľacovné voľno s niĺhľadou mzdy na qýkon

funkcie v orgánoch odborovej otganizácie. (s 240 ZP)

(3) Zamestnävateľ sa zaväzuje poskytovať pracovné voľno s náhľadou platu

funkcionárom, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej oľganizárcie a do orgánov

odborového zväzu PŠaV na zabezpečenie ich činnosti aposlania vnevyhnutnom
rozsahu.

(4) Zaĺnestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec vylživa poskytnuté pracovné

voľno podľa odseku 2 a3 na účel, na ktoré bolo poskytnuté . (s 240 ZP).

(5) Zamestnávateľ poskýne zamestnancovi pľacovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s

náhĺadou mzdy v sume jeho funkčného platu:

a) na účasť zástupcov zamestnancov na vzde|ávani ($ 240 ods.2 ZP)
b) na odborné školenia a školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

organizovaných Radou Zo oZ alebo odboľovým zväzom v nevyhnutnom

ľozsahu, najmenej však: pľedsedovi / členovi qýboru Zo oZ pľi CPPPď v
Komárne mesačne v úhrne v rozsahu uľčenom ako súčin priememého počtu

zamestnancov pľacujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho

kalendámeho roka a časového úseku 15 minút, tj. 4 dni v roku ( $ 240 ods. 3 ZP).

čHnok 18

Pľacovné podmienky, podmienlĺy zamestnávania a úpľava spoluľozhodovania,
pľerokovania uplatnenia pľáva na infoľmácie a na kontľolnú činnost'v tejto oblasti

(l) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právĺych pľedpisov a

tejtoKZ.

(2) Zamestnanci sa zúčastňujú pľáce prostľedníctvom odborovej oľganizácie na utvaľaní

spravodlivých a uspokoj ivých pracovných podmienok:

a) spolurozhodovaním (vydanie pracovného poriadku zamestnávateľa, uľčenie

prídelu sociálneho fondu, jeho čeľpaní, hľomadné čeľpanie dovolenky, určenie

rozsahu apodmienok práce nadčas, určenie začiatku konca pracovného času'

vydanie pľedpisov apľavidiel oBoZP, výpoveď alebo okamŽité zrušenie

pracovného pomeru zamestnancov' na ktorých sa vďahuje zýšená ochĺana.)

b) preľokovaním _ všetkých navľhnutých rozhodnutí zamestnávateľa, ktoľé majú

vplyv na pľacovné podmienky a zamestnanosť

c) pľávom na informácie (v získaných otázkach ľozvoja činnosti zaslestĺávateľa
o dosiahnutých a pľedpokladaných výsledkoch)
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d) kontľolnou činnosťou (právo kontľolovať dodľŽiavanie pracovnoprávnych

predpi sov vľátane mzdoqých predpi sov a záv äzkov vyplývaj úc ich z I(Z) .

(3) Zamestnávateľ umožní odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti

v oblasti dodľŽiavania pľacovnopľávnych predpisov vrátane mzdoqých predpisov

azávazkov vyplývajúcich ztejto KZ aza tým účelom jej poskytovať potrebné

infoľmácie, konzultácie a doklady (s239 ZP).

čHnok 19
Záv äzlry odboľovej oľganizácie

(1) odborová otganizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodľŽiavať sociálny

mieľ so zamestnávateľom v zmysle članku 14 ods.1 tejtoKZ.

(2) odboľová organizácia sa zaväzuje infoľmovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k
porušeniu sociálneho mieru z jej strany azo sttany zamestnancov.

(3) odboľováorgaĺizácia sa zaväzujeprízyvať na zasadnutia svojich najvyšších oľgánov

zástupcu zämestnáv ateľ a zaúčelom hodnotenia plnenia záväzkov z KZ.

čHnok 20

Bezpečnost' a ochľan a zdravia pri pľáci

(1)Zamestnávateľvrozsahusvojejpôsobnostiavsúladesustanoveniami($147ZPa$
5 ďŽ IO zékona NR SR č. 12412006 Z.z. oBoZP vznení neskoľších predpisov sa

zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť aochľanu zdravia zamestnancov pri pľáci

a na ten účel vykonávať potľebné opatľenia vrátane zabezpeéovania prevencie,

potľebných prostľiedkov a vhodného systému na riadenie ochľany ptáce.

(2) Zanestnávateľ umoŽní vykonávanie kontroly nad stavom B0ZP pľíslušnému

odborovému orgánu pľostľedníctvom poveľeného člena výboru odborovej organlzácie

($ 14e zP).

(3) odboľová otganizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom B0ZP
u zamestnávateľa.

čHnok 21
Zdravotná starostlivosť a úmľtie rodinného príslušníka

Zamestnávateľ sa zav äzuj e:

(1) Uvoľniť zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas s náhľadou mzdy k vykonaniu
pľeventívnej lekaľskej prehliadky (pokiaľ to nie je možné vykonať mimo pracovného

času).
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(2) Vybaviť pracoviská pľíslušn;fmi hygienickými potrebami (uterák, mydlo, toaletný
papieľ), stav lekárničiek dodrŽiavať v zmysle platných noriem.

(3) Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období
od prvého dňa do tľetieho dňa dočasnej PN 25%o detlného vymeľiavacieho základu
zamestnanca, od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej PN 55% denného
r,rymeľiavacieho zák|adu. ($ 8 zák. č.46212003 Z.z)

(4) Ak pľacovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendáľneho roka, pľacovné
voľno s náhĺadou mzdy z dôvodu ošetľenia alebo vyšetrenia zamestnanca
v zdravotníckom zariadení alebo sprevádzania rodinného pľíslušníka do
zdravotníckeho zariadenia na vyšetľenie alebo ošetrenie sa poskytne v ľozsahujednej
tretiny nároku na kalendĺĺľny rok zakaždú zač,atú tretinu kalendáľneho ľoka trvania
pracovného pomeru' pričom celkový nárok sa zaokĺúhli na celé kalendárne dni nahor.

(5) V prípade úmľtia rodinného pľíslušníka poskytne zaĺnestnávateľ zamestnancovi
pľacovné voľno s náhĺadou mzdy v ľozsahu:

a) dva dni pri úmrtí manžela alebo diet'aťa a ďalší deň na účasť na pohľebe tychto
osôb,

b) jeden deň pri úmľtí rodiča a súľodenca zamestnanca, ľodiča a súrodenca jeho
manželaamaĺžela suľodenca zamestnanca a ďalší deň na účasť na pohĺebe
týchto osôb.

Článok22
Stľavovanie zamestnancov

(l) Zamestnávateľ poskytuje v zmysle $ 152 ZP stľavovanie zamestnancom
zodpovedajice zásadám zdravej výživy s výnimkou zamestnancov vyslaných na
pľacovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ prispieva na stľavovanie zrozpočtu zamestnávateľa sumou vo 'v"ýške
55oÁ ceny jedla (stravného lístku), najviac však na kaŽdé jedlo do sumy 55%
stravného poskýovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 _ 12 hodín (Zákon č:.

28312002 Z. z. o cestovných náhĺadách v zneni neskoľších pľedpisov).

(3) Stravovanie zamestnancov sa bude zabezpečovať foľmou stravných lístkov. Naľok na
poskytnutie stravy (stľavného lístka) má zamestnanec' ktoľý v ľámci pracovnej zmeny
vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stľavovanie zamestnancov aj zo sociálneho
fondu v zmysle platného zálkona o sociálnom fonde v zneni neskorších predpisov
v sume 0,50 euro na jedno hlavné jedlo (stravný lístok). Výšku tejto sumy je moŽné,
po dohode s odborovou organizáciou meniť podľa disponibilných finančných
prostľiedkov v sociálnom fonde.
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ČHnok23
Staľostlivost' o lĺvalifi lĺĺĺciu

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje staľať sa oprehlbovanie kvalifikácie zamestnancov '
prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní pľácaÍni

zodpovedaj úcimi dosiahnutej kvalifikácii'

(2) Zarĺlestĺancom' ktoľí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzaweté pľíslušné dohody so

zamestĺávateľom, budú poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpeéeĺíe

podľa platn;ých pľedpisov'

čHnok 24
Tvorba a použitie sociálneho fondu

(1) Zmluvné stľany sa dohodli, že celkový prídel do sociálneho fondu v ĺ 2027 av t' 2022

je tvoľený:

a) povinným prídelom vo ýške 1% a

b) ďalším príde|om vo qýške 0,050Á

zo súhľnu hľubých platov zilÓtovaých zamestnancom na výplatu za kalendáľny rok'

(2) Podrobnejšie je upľavená tvorba sociálneho fondu a jeho použitie v prílohe č'2,ktorá je

súčasťou tejto kolektívnej zmluvy (Zasady tvorby sociálneho fondu a použitie

sociálneho fondu Centra pedagogicko-psychologického poľadenstva apľevencie,

Komárno, na ľok 202I,2022.)

Šwrtá čast'

čbnok 25

Záverečné ustanovenia

(L) Táto kolektívna zm\ĺvaje účinná dňom podpísania oprávnenými zástupcami aje

záväznápre zmluvné stľany a pľe ich pľávnych nástupcov v dobe platnosti'

(2) Kolektívna zmluv a sa uzatváta ĺa dobu dvoch ľokov, od I' jaĺuara 2021 do

3LI2.2O22, ako je to uvedené v článku 3, bod 3 tejto KZ. Táto Y:'Z sttéĺca platnosť

dňom podpísania novej KZ oprávnenými zástupcami zmluvných strĺĺn'

(3) Vo vládnom návľhu zŕkona o štátnom ľozpočte na rok 2021 stl zohľadnené výdavky

súvisiace s pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania podľa tejto

kolektívnej zmluvy. Zäv?lzky vyplývajúce z tohto bodu sa uplatňujú v zmysle

kompetencií vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych pľedpisov' (KZ vs

2O2I,Čl.4, bod3;
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(a) Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplaľoch. Každá zo zĺn|uvných stľĺĺn obdľží po
j ednom podpísanom exemplári.

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že til/ro Y*Z si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom a preto ju na
znak súhlasu podpisujú.

V Komĺíľne' dňa l6. 04.202l

rĺ3 čb.: 7t ' 1c17 ''Ll
zákLdú org|niĺicir 0Z ňaY

predsedníčkaZo riaditel'ka
pri CPPPď, Pevnostn'ý rud t4, Komĺĺľno štatutáľny oľgán
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Príloha č. 1

ku kolektívnej zmluve na roky 2021' _ 2022

oprávnenie 70 oz rokovať o kolektívnej zmluve vyp|'ýva z čtánku 2 ods. 2b stanov oZPŠaV na Slovensku,

ktoným výbor Rady Zo oZ PŠaV v Komárne zo dňa z8.oL.2o2t splnomocnil na vyjednávanie

a uzatváranie kolektívnej zmluvy:

PovEREÍĽlE

Rada Zo oZ PŠaV Koĺnenského 3, 945 o1 Éo: 36097276, na základe uznesenĺa výboru Rady Zo oZ PšaV
v Komárne č' ou2a21zo dňa 28. 01' 2o2L, Korý je jej štatutárnym orgánom' na čele predsedníčky Rady,
poveruje týmto:

ttaľinu Ježwú, predscdníčka rákladnei oryEnizácie

Centrum pedagqicko-psychoĺogického poradenstva a prevencie Komárno
Pevnostný rada č. t4,945 01 Komárno

aby zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom
o uzatvoľenie kolektívnej zrnluvy na rok 2o2l av prípadä, že dôjde k zhďe o obsahu kolektÍvnej zmlwy,
tuto kolekívnu zmluvu uzavrela a podpísala.

v Komárne 28.01. 2021

Splnomocnenie prijímam.

V Komárne 28.01. 2021

FÁ ľ,- :',' C zpräcoYltÍkov
šíLilíľä a vedy

predsedníčka Rady

.ltrč&.:?r - tol? .4)1
zJ&'ť.Ú irjcil oZ |ŠaV

predsedníčka Zo



Pľíloha č.2

ku kolektívnej zmluve na roky 2021-2022

Zásady tvoľby sociálneho fondu a použitia sociálneho fondu
Centľa pedagogicko_psychologického poľadenstva a pľevencie v Komáľne

na ľok 202t -2022

Cast'I.

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Centrum pedagogicko-psychologického poľadenstva a pľevencie (ďalej len
zamestnávatel') tvorí sociálny fond vľozsahu azapodmienok ustanovených zákonom
č. I52lI994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení, novelou tohto zákona č.

59112007 a novelou 47412008 Z.z.

(2) V pľiebehu 'roka sa môŽe rozpočet sociálneho fondu v jednotlivých položkách
upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a odboľovou
organizáciou.

(3) Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky
s odborovou organizáciou.

zo sociálneho fondu

(4) Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa.

(5) Čerpanie finančných pľostľiedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé účely uvedené
v týchto Zásadách tvorby a polŽitia sociálneho fondu je limitované ľozpočtom
sociálneho fondu.

(6) Za výpočet a tvoľbu prostľiedkov zo sociálneho fondu a za evidenciu tvorby a čerpania

sociálneho fondu je zodpovedná ekonomka CPPPaP Komáľno.

(7) Nevyčerpané Íinančné pľostľiedky prechádzajú do nasledujúceho obdobia.

Casť II.

článok 1
Tvoľba sociálneho fondu

(1) Celkový prídel do sociálneho fondu v CPPPaP Komárno je tvorený nasledovne:



a) z povinného pľídelu vo výške 1%

b) ďalším pľídelom vo výške 0,05 oÁ

zo súhrnu hľubých platov zúčtovaných zamestnancom na qýplatu za kalendárny rok.

(2) Zilčtovanie prostriedkov pľedstavujúce povinný aj ďalší pľídel do fondu vykoná

zamestnávateľ vo výške IlI2 do 15 dní kalendáľneho mesiaca vo foľme pľeddavkov

z predpokladaného ľočného základv na uľčenie prídelu. Zičtovanie povinného prídelu

vykoná zamestnávateľ najneskôľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roku.

čast'III.

čbnok 1
Rozhodovanie o použití sociálneho fondu

(3) o použití prostľiedkov sociálneho fondu v súlade s tymito zésadarĺli rozhoduje

zarnestnávateľ po dohode s členmi r1ýboru Zo oZ do výšky vyťvorených zdľojov

akonkľétnpho ľozpočtu.

(4) Zamestnávateľ môže po dohode s členmi ýboru Zo ozv prípade nečeľpania niektoľej

z položiek vykonať úpraw rozpočtu.

čhnok 2
Použitie sociálneho fondu

1. Na stľavovanie:
a) Pľíspevok na stravovanie sa poskyne ako nepeňažné plnenie, ktoré nepodlieha dani

zprijmu, ato vrovnakej výške pre všetkých zamestnancov CPPPď Komáľno vo výške

0,50 euľo na jednu stľavovaciu jednotku (lístok).

b) Zamestnancovi sa poskytne na nasledujúci mesiac taký počet stľavných lístkoĺ ktoý je

zhodny s počtom pracovných dní po odpočítaní služobných ciest v trvaní dlhšie ako 5

hodín, dovolenky, oČR, PN, plateného a neplateného voľna

c) o počte vydaných stľavných lístkov vedie zamestĺilvateľ evidenciu. Poverený viesť

evidenciu je sociálno-administľatívny zamestnanec CPPPaP.



Casť IV.

Clánok 1

Ďalšia rea|izácia sociálnej politiky

a) Nevyčerpaná suma sociálneho fondu sa na konci kalendámeho ľoka vyplatí
zamestnancom formou daľčekových šekov v rovnakej hodnote pre každého

zamestnanca, ktorý je v pľacovnom pomeľe po uplynutí skúšobnej doby.

b) Realizáciu tejto akcie zabezpeči p. riaditeľka v spolupľáci s výboromZo oZ.

Cast'V.

ČHnoľ 1
Rozpočet sociálneho fondu

1) Predpokladaný pľíjem SF na rok 202 ]

a) Povinný pľídel vo výške l%

b) Pľídel do výšky 0,05

c) Zostatok zr.2019

r 606,-

80,30

r88,77

Spolu 1875'07 euľ

2) PredpokladanévýdavlE zo SFvroku 202] 
:

a) Stravovanie 1113,-

b) Regeneľácia pľacovnej sily a

c) Vianoce 760,-

Spolu: 1873,- eur

Y

Cast'VI.
Zánerečné ustanovenia

1. Čeľpanie a rozdelenie sociálneho fondu bude zamestnávateľ priebežne sledovať a viesť

o tom podľobnú evidenciu.

2. Zatrrcstĺávateľ 1- kÍát ročne (decembeľ) informuje o tvoľbe a čeľpaní sociálneho fondu.



3. Tieto zásady môže zamestĺrávateľ, v pľrpade potľeby, meniť aj v priebehu ľoka po dohode
so Zo OZ, pičom pri zmene zásad sa postupuje rovnako ako pľi schvaľovaní. Každá
zmena sa uskutoční písomne foľmou dodatku, inak je neplatná.

4. Platnost' týchto zágad môže bý predlžovaná aj na ďalšie roky bez dodatku alebo
s aktualizovaným dodatkom.

5. Na každý ďalší rok sa tvorí noqý rozpočet sociálneho fondu.

6. objednávky a platobné poukazy na výdavky hľadené z fondu podpisuje riaditel'ka CPPPď
alebo ňou poverený zamestnanec ( ekonómka / účtovníčka CPPPď).

7. Spľávu prostriedkov fondu vykonáva ekonómka CPPPď,

8. Platné zásady sú k dispozícii na nahliadnutie zamestnancom na nástenke.

9. Tieto zásady s6 nevzťahuji na zanestnancov, ktoľí sa nepodieľajú na tvorbe sociálneho
fondu.

l0. Tieto zásady tvoľby, vyšky apollŽitia sociálneho fondu sú súčasťou kolektívnej zmlvvy,
boli odsúhlasené odboľovou organizélciou a sú platné na kalendáľny rok2O21.

V Komáľne, dŤ;a 16.04.202l
rry.llr.r ,, . rCt, - aat

äĺ:baĺ'r orylnirácir oz PŠaY Centum
ped{p0lcko - pcychologlckóho

rad č. 1,ĺ

PhDľ., PaedDr
predsedníčkaZo oZ PŠaV
pri CPPPď Pevnostn;ý rad l4,Komiĺľno štatutĺímy

CPPPaP
zamestrávateľa


