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KoLEKTívľł z|ÚllUVA
Vysokej školy muzických umení v Bratlslave
2014

KOLEKTÍ\rNA

ZľI'4ILIJVA

uzatvorcná dŤa 14. 12.20t3 medzi zmluvnými stranami

:

odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri
?#:!:":.organizáciou
VSMU, Venturska č.3, 813 01 Bľatislava' zastupenou doc. Dagmaľ żsapkovou AľtD.

pre ds

e

dníčkouo db orov ej or gaĺllzácie (ďal ej l en,, odb

or ov á ot

ganizácia*)

-

a

Vysokou školou mi;u,ických umení so sídlom v Bľatislave, Venturska č.3,813 01 Bratislava,
zastúpenou docentom Milanom Rašlom' ľektorom vŠvĺu(ďalej len,,Zarnestnávateľ.,)
nasledovne:

Plvá čast'
Úvodné ustanovenia
Clánok 1
Uznanie odboľovej oľganizácie zamestnávatel'a
Zamestnźxateľ lznáva vzmysle $ 231 ZP, ktoťym sa upľavujúniektoré vďahy medzi
odborovými organizáciami a zamestnźnatel'mi, ako svojho zmluvného partnera na uzatvoľenie
tejto kolektívnej zmluvy odborovú orgaruzáciu. odborová organlzáciauznávazamestĺétvateľa
ako
na rokovanie auzatrorenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvnéstrany
sa z
v budúcnosti počas účinnostitejto kolektívnej zmluvy spochybňovał
vzáj
stupovat'ako zmluvnástranatejto kolektívnej-zmluvy.

čhnok 2

Pôsobnosť kolektívnej zmluvy

(1)

Táto kolektívna zmluva (ďalej ,,Kz") upravuje všeobecnépodmienĘ azávinĘ
voblasti pľacovnoprźlvnychvďahov, podrobnejšie určuje práva, Lararky apodmienky
v oblasti odmeňovania, určuje práva a zźtväzkyv oblasti ochľany prźr"" a v oblasti
starostlivosti o zamestnancov.

(2) I(Z je

zźgiinlá

pre zmluvné strany a ich právnych zástllpcov. Yďahuje sa na
zamestnancov zamestnávateľa' ktorí u neho pľacujúna ustanovený
ýždenrlý pracovný čas a
nazamestnancov' ktorí u neho pracujú na čiastoěný tlvinok Kolektívnazmluvasa nevďahuje
na zamestnancov zamestnávateľa' ktorí u neho pľacujúna dohodu o pľácach vykonávanyőn
mimo pracovného pomeru.

(3)
1.

KZ sauzatváľana

dobu jedného kalendĺĺrneho roka. Jej účinnosťsazačínadňom

januáľa 2014 akončídňom 31. decembra2l|4.

(4)

Ustanoveniami tejto KZ sú viazaní aj dekani jednotliých fakúlt VŠMUa to v oblasti
pÍacovno-právnych vďahov, v ktorej im bola delegovaná právomoc v súlade so Štatutom

VSMU.

Clánok 3
Zmena kolektívnej zmluvy

KZ a jej ľozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán, na zźldaďepísomného návľhu
na znenu KZ jednou zo zmluvných strĺĺn.Dohodnuté Z]neny saoznačiaako
,,doplnok ku KZ',
a číslujúsa v poradí v akom sú uzatvorené.

čtánok 4
Archivovanie kolektívnej zmluvy
Zmluvné strany uschovajú tlJtoKzpo dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

čHnok 5

oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

(l)

Zarnestnźxateľ sa zav'ázuje po podpísaní KZ tuto rozmnožiť,dva rovnopisy archivuje a

vdvoch ľovnopisoch ju doručípredsedovi odborovej organizácie vlehotđ10 dní oď jej

podpísania.

(2) Zamestnávateľ doručípo jednej kópii KZ všetĘm vedúcim zamestnancom fakúlt

a stredísk.

(3) Vedúci zamestnanci oboznámia svojich podľiadených zamestnancov' s obsahom tejto I(Z,
v priebehu 1 0 dní od prevzatiakőpií KZ.

(4) Zamestnanci sa möžuoboznźmiťs textom tejtoKZ aj na internetovej strłfurke vŠvu.

Druhá čast'
Yzťahy zmluvných strán v dobe účĺnnostikolektívnej
zmluvy, individuálne pľáva zamestnancov z kolektívnej
zmluvy a riešenie st'ažností
Clánok 6
obdobie sociálneho mĺeru a jeho pľerušenĺe
(1) Zmluvné strany rešpektujúobdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru.
Zav?lzují sa, že na riešenie kolektívnych sporov za űčelom uzatvorenia dodatku ku KZ
nepouŽijú Vłajný prostriedok
v zmysle zźtkona č. 2lt9g1 Zb. o kolektívnom
'yluku Právo zamestnancov
vyjeđnávaní zneru neskorších predpisov.
na štrajk, zaruěeĺéČhnkom
-v
37 ods. 4 Ústavy Slovenskej ..p"ulĺLy a Listinou zákJadných práv a slobôd tym nie je
dotknuté a zmluvné strany sazaviŁujilho nespochybňovať.

Y prípade pľeľušeniasociálneho mieru, môŽu zmluvné strany použiť aj kĺajnéprostriedky
na riešenie kolektívneho sporu, tj. štrajk a výluku, p'i spin!ĺ zrĺ<ánnyän podmienoĹ
uvedených v tejto č,astiKZ.
(2)

čHnok 7

Riešenie kolektívnych spoľov

(1) Kolektívnym sporom zmltlvné strany rozumejú spor o uzatvorenie
KZ alebo spor o
uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku zKZ (ak nevzsiká
z neho náľok
pľiamo zamestnancovi) v dobe účinnostiKZ, alebo v dobe účinnostijednotlivych
zav'azkov
zneJ

Q) Zmluvné stľany sa zaviŁujú, ak kolektívny spoľ nevyriešia ľokovaním do 30 dní od
pľedloženianávľhu na uzatvorelie KZ,jej doplnku, alebo návrhu
na vyriešenie sporu o
plnenie závazku zKZ, vylľžiťspľostredkor,
na riešenie Sporu' zapĺsaneho vzozname
"ľu
sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej ľepubliky
(d'alej len,'ministeĺstvo',).
(3) Zmluvné stľany sazavžŁuju. ak kolektívny spoľ nevyľiešia pred
sprostľedkovateľom podľa

pteđchádzajúceho odseku, vyllžiťna zábJade spoločnej dohody
ministerstve, aby ľozhodol ich kolektívny spor.

,ô'hod.u

zapísaného na

čIĺnot8

Riešenĺe individuáInych náľokov zamestnancov a vybavovanie ich st'ažností

(l) Zmluvné strany sa zaväzujúrešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych niírokov Zpracovnoprávnych vďahov a ztejto kolektívnej zmluvy
.'u ,úd",
bez jeho obmedzovaniav prélvach a povinnostiach v poľovnanís ostatnými zamestnancami.
Zmluvné strany sa dohodli, že pi riešenísťaŽnosti zamestnanca budú postupovať
objektívne podľa zőkona o st'aŽnostiach avprípade oprávnených st'aŽností
budú prijatZ tuue
opatľenią aby sa v čo najväčšejmiere vylúčilamožnosłopakovanej sťažnosti.

Q)

čunoľ9

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácĺe

ť zabezpečenie nevy'hnutnej prevádzkovej
vykonávať svoje poslanie. Na splnenie
onníka práce (d'alej ,,ZP,) sa zamestnźtvateľ
zaviezuje na dobu existencie odborovej organlzáciepo.ťyt''ĺľ1ejbězplatnő:

a)

miestnosť pre bežnű činnosťodborovej organizácie s nevyhnutným vybaverum
a
vhrádzat'nĺíklady spojené s jej údľŽboua technickou preváđzkou,

b) svoje rokovacie miestnosti za účelomvzdelávacich činnostíodboľových
funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti pľacovnoprávnej
kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou
kolektívnou zmluvou, na kolektívne vy'jednávanie a riešenie kolektívnych
spoľov,

a

na zasadnutia odborouých orgánov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením
ptáce zarnestnaĺlcov,

pľiestory na zveĘňovanie informácii o ochľane práce, o kolektívnom
vyjednávani,
o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečeĺiariadnej
informovano sti zamestnancov.

c)

čHnok t0

Náklady na kolektívne vyjednávanie a zráźĘčIensĘch príspevkov odboráľov
(1) Zamestnávateľ sa zav'azuje na ztĺklade súh]asu zamestnaĺrc a, l<toý prejaví
písomne na
dohode o zrźtžkachzo mzdy, vykonávať zrźŮĘ zo mzdy zamestnanca, člená
odboľovej
otganizáciQ na účetodboľovej organizácie č. ú. :1 146149410900 vo vyške O,5 yo
z čistého
mesačného príjmu čLena ZooZ.

(2) odboľová

orgaruzárcia sa zav'azuje poskytnúťzamestnávateľovi na splnenie jeho
povinnosti uvedenej v pľedchádzajűcom odseku všeĘ nsčtovacie údaje a písomné
dohoáy o
zĺźĎkach zo mzdy zamestnancov nimi vlastnoručne podpísané.

čhnok 11

Spolurozhodovanie a súčinnost'zmluvných stľán v pľacovnopľávnej oblasti
Zamestnávatel' sa zav'azuje plniť povinnosti vyplývajrĺce mu zprávnychpľedpisov
najmä:

atejtoKZ,

a) vyžiadaťsi predchádzajűci súhlas odborovej orgaruzácie vnasledovných
pĘadoch na :
! čerpaľrieprostriedkov zo sociálneho fondu,

l

rrypoveď

l
I
I

funkcionlírom na ktoých sa vďahuje zuýšenáochľana,
vydanie pracovného poriadku,
vydanie pravidiel BOZP,
určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpanie a použitie (v zmysle zák.
č'l52ll994 Z. z. o sociálnom fonde v zneĺíneskoršíchpredpisov)

alebo okamžitézrušenie pracovného pomeru

'

odboroým

b) vopred prerokovať s odborovol orgaĺizáciou najmä:
! opatrenia, ktoré bude uskutočňovať za űčelom vfiaralĺa podmienok na
efektívne zamestnávanie a udržarue kvalifikovaných zamestnaĺrcov
v zamestnaní,
l opatľenia na zlepšovanie pracovného pľostredia a ochľanu ptáce,
l prevedenie zamestnancov na inú pľácu pri ich nesúhlase,
! ýpoveď alebo okamžitézrušenie pracovného pomeru so zamestnancom,
l opatreniaĘkajtrce sa rozvrhnutia pľacovného času,
l požadovartunźhraduškody a obsah dohody na jej niíhľadu od zamestnanca, ak
presahuje.35 €, ($191 ods.4ZP)

c) infoľmovať odboľovűorgaruzáciu najmä o:
l zásadných otázkach svojho rozvoja,

I
l

zámeroch personálny ch zmien,
sociálnej politike zamestnávateľa v príslušnomroku,

l
I
!

chystaných opatreniach, ktoré maju za následok prechod práva
vzť ahov,
vykonávanie periodicĘch pľevierok BDZP,
odstľaňovanie zistených nedostatkov v oblasti B)ZP;
Z pracovnoprávnych

a

povinností

d) poskytnúť pracovné voľno s niíhĺadoumzdy funkcionáľom výboru odboľovej
orgaruzźrcie v nevyhnutnom rozsahu a funkcionĺíľomodborovej organizácie, ktorí
sú zvolení do orgiánov Rady odboľovej organizácie a do orgánov odborového

zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vrozsahu maximálne

pľacovných dní v roku bezžiadosti o refundáciu mzdy.

15

čIánok 12
Zán äzĘodboľovej organlzácie

(l) odborová orgaĺizácia sa

zaväzuje po dobu účinnostitejto
zamestnávateľom v zmysle článku ítejtoKZ.

KZ

dodržiavaťsociálny mieľ so

(2) odborová orgaĺizácia sa zavänĄe informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k
porušeniuporušeniu sociálneho mieru z jej strany azo staĺy zamestnancov.
(3) odborová organizácia sa zaväzuje prizyvať na zasadnutia svojich najvyššíchorgánov
zĺástupcu zarlestnávateľa zaúčelomhodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

čHnok 13

Odchodné a odstupné

(1)

(2)

Zaĺnestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktoým skončípracovný pomer z dôvodov
uvedených v $ 63 ods.l písm. a) alebo b) Zzkonnkapráce odstupné nad ustanovený
rozsah podľa $ 76 ods. I Zákoĺlníka prźrce vo výške jedného funkčnéhoplatu
zamestnanca, v ptípade ak zarnestnanec bol s VŠMUv pracovnom pomere viac ako
päťrokov.

Pľi prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti
vykonávať záĺobkovu činnosťje viac ako 70%o, zaĺnestnávateľ poskytne zamestnancovi
odchodné nad ustanovený rozsah podl'a $ 76aods. 1 Zákoltnikaprźrcevo výške jedného
fu nkčnéhoplatu zamestnanca.

Tľetia časť
ZáxiizĘrpráva a povĺnnosti zmluvných strán
a zamestnancov v oblastĺ odmeňovania
Clánok 14
Platové podmienĘ
Plat zanestnanca sa určuje podľa $ 4 zfüona č,. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektoýh
zamestnancov pľi výkone práce vo verejnom záujme a o Zĺnene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov.

Clánok 15
Odmeny
Zamestnávatel'poskytne zamestnancovi odmenu zapÍacovné
zásluhypri dosiahnutí 50 rokov
veku vo ýške jedného funkčnéhoplafu.

Clánok 16
Výplata platu
Yýplata platu sa realizuje raz mesačne najneskôľ 10 deň po ukončení
predchádzajtrceho
mesiaca' Zamestnávateľ zasielaplat na osobné účtyzamestnancom, po
ich predchádzajúcom
súh]ase. Výplatné pásky sa vydávajú v pokladni zarnestnávateľa.
Štvľtáčast'

YzájomnézáviŁĘ v oblasti staľostlivostĺo zamestnancov,
podniková sociálna potitika

čHnok 17

Ochľana práce
Zamestnávateľ

v ľozsďru svojej pôsobnosti a v sulade s ustanoveniami
$ |46 a74] Zákonníka
práce a zźkonom č. t24l2006 Z.z. obezpečnosti aochĺane
zdravia pri pľáci je povinný
vývaruť pre zamestnancov podmienĘ pľe bezpeč nú a zdravotne
nezávaánú pĺácu.

čHnok 18

Kontrola odboľových oľgánov
odborová oryaruzźrcia sa zav'ázl$ e vy'konávať kontrolu nad stavom B)ZP
u zamestnáv ateľa
podľa $ 149 Zákonnikapráce a o
kontrolypísomne
informuje zamestnávateľa do 15ýsledku
ho decembra aktuálneho kalendáľneho roka.

Clánok 19
Sociálna politika
Zamestnávatel' sa zavänlje zriaďovať, udržovať amyšovať úroveň
sociálneho zariaderua a

zariaderua na osobnú hygienu.

čIánok 20
Pľíspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

(1) Výška pľíspevkuzanestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
v zmysle
zarlestnávateľsĘch zm]tlv uza1ĺorených počas roka 2014 je 2 % z objemu
zuětovaných

platov zamestnancov.

Q) v prípade zanestnávateľsĘch zmluv, l<toré Zamestnávateľ uzayĺoril s doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťoudo 31. decembra 2013 zostáva dohodnutłí
ýška platenia
pľíspevkov zachovaná a v ľoku 2OI4 je 2 %o zobjemu zučtovarlýchplatov
zamestnancov.

čHnok 2l

Sociálny fond
(1)

Celkoý pľídeldo sociálneho fondu je tvoĺený:
a) povinným pľídelomvo ýške 7%o
b) ďalším prídelom vo ýške O,25%ő

zo súhrnu hrubých platov zúčtovanýchzamestnancom na výplatu za kalendĺírny ľok'
(2) ProstľiedĘ sociálneho fondu sa vedú na samostatnom účtev Šĺĺtnei
pokladnici č. účtu
7000072823/8180. Na tento účetsa finančnéprostľiedĘ prevádzajűvo výške lll2 do l5 dní
kalendĺírnehomesiaca vo forme preddavkov zpredpokladaného ročnéhozźkladu na určenie

povinného pľídelu.Zučtovarie povinného pľídeluvykoná zamestnávateľ najneskôľ do
druhého mesiaca v nasledujúcom kalendłírnom ľoku.

(3) NevyčeľpanéfinančnéprostľiedĘ sociálneho fondu prechádzajú do nasledujúceho

obdobia..

(a) Čerpanie finančných pľostriedkov zo sociálneho fondu je moŽné až po odsúhlasení oboma
zmluvnými stľarrami.
(5) Vpriebehu roka sa môže rozpoč,et sociálneho fondu v jednotlíqých poloŽkách upľavovať
podľa potľieb zamestnancov po odsúhlasenízamestnávateľom a odborovou orgaruzźrciou.
(6) Prehl ad čeľpaniasociálneho fondu bude písomne daný na vedomie odboľovej orgaruzácii

Íaz za rok a to do 15-ho januźlra nasledujúceho kalendĺírneho roka. Predseda ódborovej
orgalizácie si môže písomne vyžiadať prehľad čerpania aj kvaľ&ílne.

čtánok 22

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

A.

Stľavovanĺe

(I) Zamestnégateľ buđezabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedlą
vrátane vhodného nápoja v priebehu pľacovnej smeny zabezpeč,enirn stravného lístka v

hodnote 3,00 €. Zapracovnú smenu sa považuje výkon prárce dlhšíako 4 hodiny.

(2) Zalnestnźtvateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie zo sociálneho fondu v zmysle zákona
č,. I52lI994 Z. z o sociálnom fonde vzneĺíneskorších pľedpisov na jedno hlavné jedlo vo
ýške 0,57 c.

(3) Stravné lístĘsa preberajú vpokladni zamestnźlvateľaod 8 do 20 dřla vmesiaci.
Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie stravných lístkov adźtva súčasnesúhlas
na úhľadupeřnžnej čiastĘzamestnanc a za stravné lístĘ zrážkou z platu.

B.

Sociálna výpomoc nenávratná

Sociálna qýpomoc sa poskytne nazáklade písomnej Žiadosti zamestnanca VŠvĺu
a podlieha zźkonu o Dani z príjmov.
Zamestnávateľ po schválení odborovou orgaruzáciou môže posĘtnúťjednorázovú
sociálnu výpomoc zamestnancovi, alebo dieťat'u zamestnanca (bod c)' diferencovane
podľa situácie v ľodine:

a) pri

úmľtímaĺlžela,manželĘ,posĘrtne sociálnu výpomoc druhému zmanželov
vo výške
od 170 €
do 330 €

b) pri úmrtídięťaťa zamestnanca podľa individuálneho posúdenia

v rodine,
poskytne zamestnancovi, ktoý mal dieťa vo svojej opatere, sociálnu rnýpomoc vo

ýške:

c)

C.

od 170€
do 330 €
pri úmrtízamestnanca, samostatne sa staľajúceho o dieťa,posĘrtne dieťat'u
sociálnu výpomoc vo výške :
od 340 €
do 800€.

Rôzne

Zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ poskytnúť finančnúčiastku nazaÚpenle venca pri
úmľtízamestnanca do

ýšky 200

€.

čHnok 23

Rozpočet sociáIneho fondu na rok 2014
Pľíjemdo sociálneho fondu

33 000,- €

VýdavĘ sociálneho fondu
v tom:
a) stravovanie v zmysle boďu22 1ł)
b) ýdavĘ v zmysle bodov 22B) a C)

32 000,- €
1 000'- €

Spolu rozpoč,et výdavkov

33 000,- €

:

čIánok24

Pľacovný čas a pracovný Ęźdeň

(1)

Pracovný čas je 37,5 hod. ýždenrle apracovný Ęždeňje 5

(2)

Pľacovný čas zamestnancawátane práce nadčas je najviac 48 hodín týžďeĺlne

(3) Na

dňoý

pracoviskách zamestnávatęľa je pre nepedagogicĘch zamestnancov a
zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti remeselné, manuiĺlne alebo
manipulačnéuplatňovaný pružný pracovný čas v zmysle $88, $ 89 Zákonníka pľáce,

tj'

pružný pľacovný deň. Uvedení zamestľtanci si volia zaěiatok pracovnej zmeny a to

v prípade:

a) nepedagogicĘiich zamestnancov v časovom intervale od 7.00 hod. do 8'30 hod.,
pričom zamestnanec je povirurý odpľacovat' v pľíslušnompracovnom dni celú
pľacovnúzmenuv trvaní7,5hod. azźů<Ladný pracovný čas je od 8.30 do 15.00 hod.

b) zamestnancov vykonávajúcich pľacovnéčinnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačnév časovom intervale od 6.00 hod. do 7.00 hod., pričom zamestnanec je
povinný odpracovať v pľíslušnompľacovnom dni celú pracovnú zmenu v trvani 7,5
hod. a základný pracovný čas je od 7'00 do 14.00 hod.
c)

v prípade vodičov si
a

títo v jednotliqých pracovných dňoch sami volia zaěiatok
koniec pracovného času v ľámci ýchto časoých úsekov: 6'00
- 8,00 hod.
14,00

-

18,00 hod.

(volitelĘ pľacovný čas) a medzi dva úseĘvoliteľného pľacovnéhočasu je vložený
základný pľacovný čas v dobe 8,00 hod. _ 14,00 hod.' v ktorom sú vodiči povinní bý

k dispozíci í za űč,elom plnenia pracovných úloh.

(4)
(5)
(6)

Neplatená pľestávka na jedlo je 30 minút anesmie
pľacovnej smeny.

bý'

čeľpaná' na začiatku akonci

Pre zamestnancov vyslaných na pľacovnú cestuje uľčenýpracovný čas od 7.00 hod. do
15.00 hod.

Nadčasová prácasa bude spľavidla riešiťnajmä formou nďľadného voľna.

čHnok 25
Miesto výkonu práce
Rektoľát - Veníurska 3, Bratislava;
Divadelná fakulta _Zochova 1, Venfurska 3, Svoľadova4, Svoradova
Filmová a telev ízna fakulta _ S voradov a 2 a, Br atislav a.
Hudobná a tanečná fakulta _ Zochov a 1, Bľatislava

2

Bratíslava

článok26

Výmeľa dovolenĘ

(l)

Zakladná ýmera dovolenky je piiť ťýždřrcv Dovolenka vo rnýmere šiestich ťýždřrcv patri
zamestnancovi, ktoý do konca kalendiírneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru

po 18. rokuveku.

(2) Dovolenka pedagogicĘch zamestnancov je deväť
ýždřrcv v kalendlírnom roku.

(3) Zamestnanec je povinný vyčerpaťsi dovolenku v kalendĺírnomroku, v ktorom mu tento
nlírok vznikol. Do nasledujúceho kalendáľneho ľoka môŽe si zamestnanec preniesť maximálne

5 dní dovolenĘ. Túto dovolenku si

kalendárneho ľoka.

zamestnanec vyčerpá do 30. apríla nasledujúceho

čIánok27

Starostlivosť o kvalĺfikáciu
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje staľať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne

jej nryšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajucimi
do siahnutej

kvalifi kácii.

(2) Zamestnávateľ pre zabezpečovanie rekvalifikácie bude vfiárať pracovné a hmotné
podmienĘ v zmysle zźkona o zamestnanosti v súlade s potrebami školy a školského
zanadeĺna aj prostľedníctvom uradu práce.

a majű vzavreté príslušnédohody so
zarnestnávateľom sa budú poskytovať pracovné úľavya ekonomické zabezpečenie podľa
platných predpisov.
(3) Zamestnancom ktorí si zvyšujúkvalifikáciu

Piata časť
Záverečnáč,asť

čHnok 28
Záverečnéustanovenia
(l)Plnenie kolektívnej zmluvy budú polročne vyhodnocovať vyjednávači napožiadaĺrie jednej
zo zmluvných strĺĺn.Po tomto ńodnotení möže ktorłákoľvek zo zlnluvných strián požiadať o
zmenv alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

(2) Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Kolektívna
zmluva sa uza1ĺźlrana rok 2014, nadobúda účinnosťI. januara 20t4 akončí31. decembra
2014. Predým uzaweté kolektívne zmluvy strácajú platnosť účinnost'outejto kolektívnej
zmluvy.
(3) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplĺíroch. Každá, zo zmluvných strłán dostane dve
podpísanévyhotovenia.
(4) Zm|uvné stľany vyhlasujú, že tuto kolektívnu zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom a
ju naznak toho podpisujú.

preto

V Bľatislave dňa: 14.12.2013

L/
Dagmar
odborovej
pri VŠvĺU

rutr4-lń
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ľektor vŠľĺu

