
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve č. 1/2018 
uzatvorená dňa 31. augusta   2018  medzi zmluvnými stranami: 

 

Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
pri Základnej umeleckej škole, SNP č. 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37861026, v zastúpení 
PhDr. Ladislavom Dráfim, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie 
doplnenie KZ: Dodatok č.1/2018 a Článok 11 KZ podľa článku 3 stanov základnej 
organizácie na základe plnomocenstva zo dňa 15.06.2018 (ďalej Odborová organizácia)  

a 

          Základnou umeleckou školou , SNP 5, Nové Zámky IČO 37861026, zastúpenou 
Mgr. Veronikou Madarász, riaditeľkou školy ( ďalej  Zamestnávateľ 

 
Článok 4  
 
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania 
 
Pružný pracovný čas 
 
§ 88 
 
(5) Zamestnávateľ zavádza pre niektorých  pracovníkov „Pružný pracovný čas“ ZP § 80, 
tým že  učiteľ odučí za 4 dni základný úväzok, 23 hodín  poprípade aj  nadčas.  Pružný čas  sa  
týka  tých pracovníkov, ktorí uvoľnia svoju triedu v školských priestorov ZUŠ-ky  na 
vyučovanie iným učiteľom, aby žiakov mohli odborne odučiť. Zostávajúci čas učiteľov, ktorí 
uvoľnili triedy  môžu vykonávať domáce prípravy na vyučovací proces. 
(6) Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia 
pracovného času.   
(7) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na 
pracovisku. 
(8) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na 
pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas. 
(9) Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v 
pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom. 
(10) Pružné pracovné obdobie sa uplatní ako pracovný deň, pracovný týždeň, štvortýždňové 
pracovné obdobie alebo iné pracovné obdobie. 
 
§ 89 
Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. 
Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny. 
 

 

 



Článok 11 

Povolenia 

(1) Člen ZO OZ pri ZUŠ aj každý pracovník pri ZUŠ Nové Zámky na vlastnú žiadosť si môže 
požiadať povolenie od kmeňového zamestnávateľa na iné zamestnanie u iného 
zamestnávateľa,  riaditeľstvo vydá na žiadosť pracovníkovi povolenie  na každý školský rok 
po vzájomnej dohode.  

 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že  Dodatok č. 1 ku KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a ju 
podpísali. 
 
V Nových Zámkoch dňa 31. 08. 2018 
 
 
 
Mgr.PhDr. Ladislav Dráfi DiS. art.                                        Mgr.  Veronika Madarász 
predseda ZO OZ PŠ a V                                                         riaditeľka ZUŠ Nové Zámky 


