
 Dodatok ku Kolektívnej zmluve č. 3/2019 
 
  
  Podľa článku 2 v Kolektívnej zmluve (KZ) uzatvorená dňa 1. júla 2018 Základnej 
organizácie 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 
 
Základnou umeleckou školou , SNP 5, Nové Zámky IČO 37861026, zastúpenou Mgr. 
Veronikou Madarász, riaditeľkou školy ( ďalej Zamestnávateľ) 
 
dopĺňame  v KZ dodatkom č.3/2019   nasledovné: 
 

Článok 4 
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania 
 
(1) Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. 
(2) Základná výmera dovolenky je päť týždňov a jeden týždeň vyplývajúci z kolektívnej 
zmluvy. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca 
kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a jeden týždeň vyplývajúci z kolektívnej 
zmluvy . 
Dovolenka riaditeľa školy a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického je deväť týždňov 
v kalendárnom roku. 
 (2.1) Ak  riaditeľ školy a ich zástupcovia, učitelia nevedia vyčerpať v kalendárnom 
roku svoju celú dovolenku, kvôli zabezpečovaniu vyučovacieho procesu, môže svoju 
dovolenku vyčerpať najneskôr do troch mesiacov v novom kalendárnom roku. 
Nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúce kalendárneho roka nemôže byť preplatená.  
(3) Pedagogickí zamestnanci môžu vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou 
činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska v rámci 
týždenného pracovného času. 
(4) Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie ( ďalej DDS) 
v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2018 je najmenej 2 % z objemu 
zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na DDS. Ak zamestnávateľ má uzatvorenú 
zmluvu, ak nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s DDS, s ktorou má uzatvorenú 
účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto 
DDS, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Použitie sociálneho fondu 2019 
 
 
podľa dohody v kolektívnej zmluve  použitie sociálneho fondu v roku 2018 platí aj na rok 
2019.  Podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení zamestnávateľ 
v rámci realizácie svojej sociálnej politiky  platia  naďalej všetky dohodnuté body,  dopĺňa sa 
bod g,  pre členov ZO OZPŠaV    nasledovne: 
 
g) jednorazový príspevok každému členu ZO OZ PŠ a V pri ZUŠ na návštevu welness 
strediska vstupenka (10,- € na zamestnanca) - doprava ( 5,- € na zamestnanca) 

Ak jednorazový príspevok členovia ZO OZPŠaV pri ZUŠ nevyužijú počas kalendárneho 
roka, je možné tento príspevok použiť na vecné spotrebné dary/ napr. nákup kníh,  
notový materiál,  kolekcia a salónky a iné .../. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 ku KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a ju 
podpísali. 
 
 
 
V Nových Zámkoch dňa 07. 01. 2019 
 
 
Podpísali vlastnou rukou  a pečiatkou organizácii. 
 
 
v.r. Mgr.PhDr. Ladislav Dráfi DiS. art.                                      v.r. Mgr. Veronika Madarász 
     predseda ZO OZ PŠ a V                                                       riaditeľka ZUŠ Nové Zámky 

 


