
V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok 

zamestnávania zamestnancov na rok 2018 

 

 

 

 

zmluvné strany 

 

 

 

 

 

Odborné učilište internátne so sídlom v Novej Vsi nad Žitavou v zastúpení : 

Mgr. Jaroslav Űrge, riaditeľ školy 

 

 

 

 

v súlade s §1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

 

a 

 

 

 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri OUI 

Nová Ves nad Žitavou zastúpená Bc. Erikou Koprdovou, splnomocnenou   

 

 

 

 

uzatvárajú kolektívnu zmluvu 

 

 

 

 

 

na rok 2018 

  



Čl. I. 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

 

1. Kolektívna zmluva na rok 2018 je uzatvorená v súlade s § 2 ods.3 pís. d) zákona č. 

2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o kolektívnom vyjednávaní“) 

 

2. Kolektívna zmluva je záväzná pre  zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon o odmeňovaní „) 

 

3. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane 

platových podmienok a podmienok zamestnávania. 

 

4. Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie podľa § 2 ods. 3 písm. a) 

zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia podnikových kolektívnych 

zmlúv medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.  

 

 

 

Čl. II.  
 

 Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania  
 

 

1. Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý 

má pracovný čas rozvrhnutý tak,  že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch 

zmenách v dvojzmennej  prevádzke je 36 a ¼ hod. týždenne a pracovný čas  

zamestnanca,  ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu 

striedavo vo všetkých zmenách  v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke na 35 

hodín týždenne.  

 

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

patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.  

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

týždňov v kalendárnom roku.   

 

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

osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, osobitná stupnica 

platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 

zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2018 o 4,8 %. 

 

4. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný  pomer z dôvodov 

uvedených v §  63 ods.  1 písm. a) alebo b)  Zákonníka práce odstupné nad rozsah 

ustanovený v § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, v sume jedného funkčného platu 

zamestnanca. 

 



5. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 

alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac 

ako 70 %, zamestnávateľ postupuje podľa vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2018. 

 

6. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený: 

a) povinným prídelom vo výške 1 % a 

b) ďalším prídelom vo výške 0,50 % 

zo súhrnu funkčných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

kalendárny rok. 

 

7. Základné zásady použitia prostriedkov sociálneho fondu sú zakotvené v zákone č. 

591/2007 Z. z. – viď príloha A. Plánovaný rozpočet čerpania finančných prostriedkov 

zo sociálneho fondu na kalendárny rok 2018 – viď príloha B. 

 

 

8. 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 s prevahou remeselnej práce  (§ 7 ods.4, č. 39/2009) a pre nepedagogických 

zamestnancov s prevahou duševnej práce do 12. platového stupňa. Takto určený tarifný 

plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového 

stupňa. 

 

9. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 

životného jubilea 50 rokov až do sumy jeho funkčného platu podľa zákona o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 

553/2003 Z. z. 

 

Čl. III. 
 

Rozsah kolektívnej zmluvy 
 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca, počas prvých 7 dní 75 % a nasledujúce 3 dni 55 % denného 

vymeriavacieho základu zamestnanca. 

 

Čl. IV. 
 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej   

            zmluvy budú  vykonávať polročne na požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto    

            hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu, alebo doplnenie  

            tejto kolektívnej zmluvy. 

 

2. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Kolektívna  

            zmluva sa uzatvára na rok 2018, nadobúda účinnosť 1. januára  2018 a končí 31.     

            decembra 2018. 

 



 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej               

      obsahom, čo  potvrdzujú svojím podpisom. 

 

4. Kolektívna zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán   

            dostane jeden exemplár. 

 

 

 

V Novej Vsi nad Žitavou, dňa: 10. 01. 2018 

 

 

 

 

 

              Bc. Erika Koprdová         Mgr. Jaroslav Űrge 

                            v. r.            v. r. 

          ________________________     ______________________ 

              za odborovú organizáciu           za zamestnávateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy ku kolektívnej zmluve uzatvorenej v roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha A  Poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu: 

 

1. Zo sociálneho fondu sú poskytované nasledovné druhy príspevkov na : 

a) stravovanie 

b) životné jubileá, odchod do dôchodku 

c) sociálnu výpomoc 

d) regeneráciu pracovnej sily (šport, kultúra, rekreácie, zájazdy) 

e) zdravotná starostlivosť nehradená zo zdravotného poistenia (očkovanie proti 

hepatitíde typu B pre MOV učebného odboru: opatrovateľská starostlivosť 

v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti, nákup 

vitamínov) 

f) doplnkové dôchodkové sporenie 

2. OUI zamestnancom poskytuje príspevky 

a) mimo osobného limitu vo výške podľa ďalej uvedených pravidiel 

 

a) Stravovanie 

 

Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného  teplého  hlavného 

jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom 

zariadení vo výške minimálne 55% ceny jedla.  

 

 

Náklady na 

potraviny 
 

Režijné 

náklady 

Celková 

hodnota jedla 

Raňajky 0,42 € 15 % 0,50 € 0,92 € 

Desiata 0,29 € 10,36 % 0,34 € 0,63 € 

Obed 1,19 € 42,50 % 1,41 € 2,60 € 

Večera  1 0,69 € 24,64 % 0,82 € 1,51 € 

Večera  2 0,21 € 7,50 % 0,25 € 0,46 € 

 2,80 € 100 % 3,32 € 6,12 € 

OBED:  

Celková hodnota obeda:      2,60 €                                       1,19 €   suroviny 

                                                                                              1,41 €   réžia 

Z toho hradí: 

55 % organizácia           1,43 €                                 z toho: 1,41 €  réžia 

                                                                                              0,02 € suroviny (úhrada z rozpočtu) 

 

45 % zamestnanec         1,17 €                                  (suroviny, resp. ich časť) 

                                                                                   z toho:    0,50 €   sociálny fond 

                                                                                                  0,67 €   priama platba zamestnanca 

 

VEČERA: 

Celková hodnota večere:      1,51 €                                       0,69 €    suroviny 

                                                                                               0,82 €    réžia 

Z toho hradí: 

55 % organizácia            0,83 €                                 z toho:    0,82 €   réžia 

                                                                                                  0,01 €   suroviny (úhrada z rozpočtu) 

 

45 % zamestnanec          0,68 €                                  (suroviny, resp. ich časť)    

                                                                                     z toho:    0,29 €     sociálny fond 

                                                                                                    0,39 €     priama platba zamestnanca    

       (0,03 € prevod z účtu stravovania do rozpočtu)   



Cena stravného lístka je 3,40 € na deň, v ktorom je zamestnanec prítomný v práci, okrem 

pracovného dňa, keď je zamestnanec z rôznych dôvodov neprítomný v práci. Z rozpočtových 

prostriedkov zamestnávateľ prispieva finančné prostriedky v sume 2,05 €/stravný lístok. 

Príspevok na stravovanie zo Sociálneho fondu je 0,33 €/stravný lístok.  

 Stravný lístok sa poskytuje len na dni, v ktorých školská jedáleň neposkytuje 

stravovanie, pričom je zamestnanec prítomný v práci, alebo ak sa zamestnanec nemôže 

stravovať v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov, ktoré preukáže potvrdením od odborného 

lekára. 

Stravný lístok sa neposkytuje počas čerpania dovolenky, alebo študijného voľna. 

Ak bol zamestnanec na služobnej ceste, ktorá trvala v jednom dni 5 a viac hodín, patrí 

mu náhrada v súlade so zákonom NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. 

Stravné lístky sa vydávajú po 10. kalendárnom dni v mesiaci. 

 

 

b) Životné jubileá, odmeny za záslužnú prácu 

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, peňažný príspevok za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí životného jubilea 60 rokov veku. Výška peňažného príspevku za záslužnú prácu sa 

stanoví podľa dĺžky pracovného pomeru nasledovne: 

 nad 10 do 15 rokov......................................150,- € 

 nad 15 do 20 rokov......................................250,- € 

 nad 20 do 25 rokov......................................350,- € 

 nad 25 rokov................................................500,- € 

Peňažný príspevok sa poskytne zamestnancom za splnenia podmienky nepretržitosti 

pracovného pomeru nad 10 rokov ku dňu životného jubilea. 

 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, peňažný príspevok za pracovné zásluhy pri 

odchode do starobného / invalidného dôchodku. Výška peňažného príspevku za záslužnú 

prácu sa stanoví podľa dĺžky pracovného pomeru nasledovne: 

 nad 10 do 15 rokov......................................150,- € 

 nad 15 do 20 rokov......................................250,- € 

 nad 20 do 25 rokov......................................350,- € 

 nad 25 rokov................................................500,- € 

Peňažný príspevok sa poskytne zamestnancovi za splnenia podmienok, nepretržitosti 

pracovného pomeru nad 10 rokov ku dňu odchodu do starobného / invalidného dôchodku, a 

ak nebola zamestnancovi vyplatená odmena za záslužnú prácu pri dožití jubilea 60 rokov. 

 

c) Sociálna výpomoc nenávratná 

 

Pri živelnej pohrome môže zamestnávateľ poskytnúť jednorazovú výpomoc do výšky 

100 €, na základe písomnej  žiadosti poškodeného zamestnanca. Výšku výpomoci určí 

zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou. 

Pri dlhodobej PN zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť jednorazovú výpomoc 

do výšky 100 €, na základe písomnej  žiadosti zamestnanca. Výšku výpomoci určí 

zamestnávateľ nasledovne: 

 od 2 – 6 mesiacov..............................30,- € 

 od 6 do 12 mesiacov..........................50,- € 

 viac ako 12 mesiacov.......................100,- € 



d) Regenerácia pracovnej sily 

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom peňažný príspevok na regeneráciu pracovnej 

sily (kultúra, šport, rekreácia) jedenkrát do roka. 

Zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnancom, ktorí sa zúčastnia kultúrnych 

a športových podujatí organizovaných zamestnávateľom. 

Výška príspevku bude s odborovým orgánom dohodnutá. 

Zamestnávateľ môže prenajať zariadenie na regeneráciu pracovnej sily. 

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom darčekové poukážky na regeneráciu 

pracovnej sily (kultúra, šport, rekreácia, zájazd), podľa nasledovných podmienok: 

- zamestnanec s úväzkom nad 50 % ............................... v hodnote 30,- € 

- zamestnanec s úväzkom do 50 % ............................ v hodnote 10,- € 

Nárok na darčekové poukážky v hodnote 30,- € má ten zamestnanec, ktorý má nepretržite 

odpracovaných 6  mesiacov v danom kalendárnom roku a zamestnanec, ktorý má 

v kalendárnom roku odpracovaných menej ako 6 mesiacov má nárok na darčekové poukážky 

v hodnote 10,- €. 

 

e) Zdravotná starostlivosť nehradená zo zdravotného poistenia 

 

Zamestnávateľ poskytne MOV v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť 

v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti, preplatenie vakcíny na 

očkovanie proti hepatitíde typu B. 

Zamestnávateľ môže poskytnúť po prerokovaní s odborovým orgánom preplatenie 

vitamínov vo vopred dohodnutej hodnote. 

 

f) Doplnkové dôchodkové sporenie 

 

Zamestnávateľ poskytne výšku príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na 

jedného zamestnanca 3,32€ z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov. 

Výška  príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 

v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2018 je najmenej 2 %  z objemu 

zúčtovaných platov zamestnancov. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


