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KoLEKTÍvľł ZnnLUvA
Vysokej škoty múzických umení v Bľatislave

2015

KOLEKTIVNA ZM.LIJVA
uzatvoľená dř'a 17. 12.2014 medzi zmluvnými stranami

:

Zá'kladnou organizáciou odborového zvilzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pľi
zastupenou doc. Dagmar Zsapkovou AľtD. _
predsedníčkou odborovej organizácie (ďalej len,,odbor ová or ganizácia")

VŠuU,Ventúrska č.3, 813 01 Bratislava,

a

Vysokou školou múzických umení so sídlom v Bratislave, Ventúľska ě.3,813 0l Bľatislava,
zastúpenou docentom Milanom Rašlom, ľektorom vŠuu(ďalej len,,Zamestnávateľ")
nasledovne:

Prvá čast'
Úvodné ustanovenĺa
čIánok 1
Uznanie odborovej oľganizácie zamestnávatel'a
Zarnestnéxateľ uznáva v zmysle $ 231 ZP, ktoým sa upľavujúniektoľévďahy medzi
odboroými organizáciami a zamestnávateľmi, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie
tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. odboľová organizáciauznávazamestnávateľa
ako zmluvného paľtnera na rokovanie a uzatvoľenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmllvné stľany
sa zaviizujtl. že nebudú v budúcnosti počas účinnostitejto kolektívnej zmluvy spochybňovať
vzájomĺéoprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

ČHnok 2
Pôsobnost' kolektívnej zmluvy

(l)

Táto kolektívna zmluva (ďalej ,,KZ") upravuje všeobecnépodmienky azźlväzky
voblasti pracovnopľávnych vzťahov, podľobnejšie určuje práva, záväzky apodmienky
v oblasti odmeňovania, určuje práva a záväzky v oblasti ochĺany práce a v oblasti
starostlivosti o zamestnancov.

(2) IšZ je záväzná pre zmluvné stľany a ich pľávnych zástupcov. Vďahuje Sa na
zamestnancov zamestnźxateľa, ktorí u neho pracujú na ustanovený ýždeĺrlýpľacovný čas a
na zamestnancov' ktorí u neho pracujú na čiastočnýixěizok Kolektívna zmluva sa nevzt'ahuje
na zamestnancov zamestnávateľa, ktoľíu neho pľacujúna dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
(3) KZ sauzatvára

na dobu jedného kalendáľneho roka. Jej úěinnosť sa zač,ina dňom

1. januáľa 2015 akončídňom 31. decembra 2015.
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(4) Ustanoveniami tejto KZ stl viazani aj dekani jednotliých fakúlt VŠMU a to v oblasti
pracovno-právnych vzťahov, v ktoľej im bola delegovaná pľávomoc v súlade so Štatútom
VSMU.

Clánok 3

Zmena kolektívnej zmluvy
IšZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán, na ztlk|ade písomného návrhu
na Zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny saoznačiaako,,doplnok ku KZ,,
a číslujúsa v poľadí v akom sú uzatvorené.

Člĺnolĺ4

Archivovanie kolektívnej zmluvy
Zm|uvné strany uschovajú tiltoKZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

Clánok 5
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou
(1) Zamestnávateľ sa zavázuje po podpísaní Y:Z tÚto rozmnožiť'dva ľovnopisy aľchivuje a
vdvoch rovnopisoch ju doručípredsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej
podpísania.

(2) Zamestnávateľ doručípo jednej kőpii IšZ všetkým vedúcim zamestnancom fakúlt
a stľedísk.

(3) Vedúci zamestnanci oboznámia svojich podriadených zamestnancov' s obsahom tejto KZ,
v priebehu 10 dní odprevzatiakópiíKZ.

(4) Zamestnanci sa môŽu oboznámiť s textom tejtoKZ aj na internetovej stľilnke vŠuu

Druhá čast'
Yzťahy zmluvných strán v dobe účinnostikolektívnej
zmluvyo individuálne pľáva zamestnancov z kolektívnej
zmluvy a ľiešenĺest'ažností
Clánok ó
obdobĺe sociálneho mieru a jeho pľerušenie

(l) Zmluvné stľany rešpektujúobdobie platnosti

tejto I{Z, ako obdobie sociálneho mieľu.
Zaväzuju sa, Že na riešenie kolektívnych sporov za účelomuzatvorenia dodatku ku KZ
nepouŽijú kľajný prostriedok výluku v zmysle zákona č. 2ll99l Zb. o kolektívnom
vyjednávaniv znení neskoršíchpľedpisov. Právo zamestnancov na štrajk, zaľučenéČlĺínkom
37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou záklađnýchprźlv a slobôd tym nie je
dotknuté a zmluvné strany sazaväzujttho nespochybňovať.

J

v

prípade prerušenia sociálneho mieru, môŽu zmluvné stľany použiť aj laajné prostľiedky
na ľiešenie kolektívneho sporu' tj. štrajk a qiluku, pri splneni zákoĺlrých podmienok
uvedených v tejto časti KZ"
(2)

člĺnolĺ7

Riešenie kolektívnych spoľov

(1) Kolektívnym Sporom zmluvné stľany rozumejú spor o uzatvorenie I(Z alebo spoľ o
uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spoľ o plnenie zźxäzkuzKZ (ak nevzniká z neho náľok
priamo zamestnancovi) v dobe účinnostiKZ, alebo v dobe účinnostijednotlivych závžlzkov
znej.

(2) Zmluvné stľany sa zavazujú, ak kolektívny spoľ nevyriešia rokovaním do 30 dní od
predloŽenia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návľhu na vyľiešenie sporu o
plnenie záväzku zKZ, vylžiťsprostredkovatel'a na riešenie sporu' zapísanéhov zozname
spľostľedkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej republiky
(ďalej len,,ministeľstvo").
(3) Zmluvné stľany sa zaväzujil. ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podl'a

predchádzajúceho odseku, vylžiťna zéklade spoločnej dohody
ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

rozhodcu zapísaného na

člĺnot8

Riešenie indĺviduálnych nárokov zamestnancov a rybavovanie ĺch st'ažností

(1) Zmluvné strany sa zaväzujúrešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych náľokov zpracovnoprávnych vďahov a ztejto kolektívnej zmluvy na súde,

bez jeho

obmedzovaniav právach

a

povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

(2) Zm|uvné strany sa dohodli, že pri ľiešenísťaŽnosti zamestnanca budú postupovať

objektívne podl'a zákona o st'aŽnostiach a v pľípadeoprávnených sťaŽností budú prijaté také
opatľenia, aby sa v čo najväčšejmiere vylúčilamožnosťopakovanej sťaŽnosti.

čHnok 9

Znb ezp

eč,en ĺe činnosti od b

oľovej o rganizácie

Zmluvné strany sa dohodli, že budú ľacionálne riešiťzabezpeěenie nevyhnutnej prevádzkovej
činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie
povinnosti vyplývajúcej z $-u 230 ods.2 Zttkoĺnika práce (ďalej ,,ZP") sa zamestnźxateľ
zavtizuje na dobu existencie odborovej organizácie poskýnúť jej bezplatne:

a)

miestnosť pre beŽnú činnosťodboľovej organizácie s nevyhnutným vybavením a
uhĺádzať náklady spoj ené s j ej údľžboua technickou prevádzkou,

b) svoje ľokovacie miestnosti za účelomvzdelávacich činnostíodboľových
funkcionáľov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti pracovnopľávnej
a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou
kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjednávanie a ľiešeniekolektívnych spoľov'
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na Zasadnutia odboľoých oľgánov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením
práce zamestnancov,

c)

pľiestory na zverejňovanie informácií o ochľane práce, o kolektívnom vyjednávaní,
o pracovnopľávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej
infoľmovano sti zamestnancov.

čHnok 10
a zráňĘ členských príspevkov odboráľov

Náklady na kolektívne vyjednávanĺe

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca' ktoqý pľejavípísomne na
dohode o zrźĚkach zo mzdy, vykonávať zrźžkyzo mzdy zamestnanca, člena odboľovej
orgarizácie' na účetodborovej organizźrcie č. ú. :1146149410900 vo aýške 0,5 yo zčistého
mesačnéhopľíjmu ělena ZooZ.

(2) odborová orgaĺizácia sa zaväzuje poskytnúťzamestnávateľovi na splnenie jeho

povinnosti uvedenej v predchádzajircom odseku všetky zúčtovacieúdaje a písomnédohody o
zrźňkach zo mzdy zamestnancov nimi vlastnoručne podpísané.

Clánok 11
Spoluľozhodovanie a súčinnost'zmluvných strán v pľacovnopľávnej oblastĺ
Zamestnávateľ sa zavazuje plniť povinnosti vypl1ývajúce mu zprávnych predpisov atejtoIšZ,
najmä:
a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas odboľovej orgarizźrcie v nasledovných
prípadoch na :
l čerpanie pľostriedkov zo sociálneho fondu,
l qýpoveď alebo okamžitézrušenie pracovného pomeru odborovým
funkcionáľom na ktoých sa vzťahuj e zýšená ochĺana,
l vydanie pracovného poľiadku,
I vydanie pravidiel BOZP,
l uľčenieprídelu do sociálneho fondu, jeho čerpanie a pouŽitie (v zmysle zák.
ć.l52ll994 Z. z. o sociálnom fonde v zneni neskoľšíchpľedpisov);

b) vopred pľerokovať s odborovou organizäciou najmä:
l opatrenia, ktoľébude uskutočňovaťza účelomvýváľania podmienok na
efektívne zamestnávanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov
v zamestnaní'
l opatrenia na zlepšovanie pľacovného prostredia a ochĺanu práce,
I prevedenie zamestnancov na inú prácu pri ich nesúhlase,
l qýpoveď alebo okamžitézrušenie pľacovného pomeru so zamestnancom'
l opatľenia ýkajúce sa rozvrhnutia pľacovného času,
l poŽadovanú náhľadu škody aobsah dohody najej náhľadu od zamestnanca, ak
pľesahuje 35 €' ($l9l oďs.4ZP)

c) infoľmovať odborovú oľganizáciu najmä o:

I
I
r

zásadĺých otázkach svoj ho rozv oja,
zámercch peľsonálnych zmien,
sociálnej politike zamestnávateľa v príslušnomľoku,
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r
l
l

chystaných opatreniach, ktoľémaju za následok prechod práva a povinností
Z pľacovnoprávnych v zť ahov,
vykonávanie periodických previerok BOZP,
odstľaňovanie zistených nedostatkov v oblasti B0ZP;

d) poskytnúťpľacovnévoľno s náhĺadou mzdy funkcionáľom ýboru odboľovej
organizácie v nevyhnutnom rozsahu a funkcionárom odborovej organizácie, kton
sú zvolení do orgánov Rađyodborovej organizácie a do orgánov odborového
zvěłzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vľozsahu maximálne 15
pľacovných dní v roku bez žiadosti o refundáciu mzdy.

čHnok 12

Záv

äzĘodboľovej organizácĺe

(1) odborová organizźlcia sa zaväzuje po dobu účinnostitejto

zamestnávatel'om v zmysle článku 6tejtoKZ.

KZ

dodržiavať sociálny mier so

(2) odboľová organizácia sa zaväzuje informovať zamestntxateľa o situácii vedúcej k
porušeniu porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

(3) odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyššíchoľgánov
zástupcu zamestnávateľa za účelomhodnotenia plnenia ztpäzkov z kolęktívnej zmluvy.

ČHnok 13
odchodné a odstupné

(1)

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktoqým skončípracovný pomer z dôvodov
uvedených v $ 63 ods.l písm. a) alebo b) Zakonnika práce odstupné nad ustanovený
rozsah podľa $ 76 ods. l Zákoĺvlíka pľáce vo výške jedného funkčnéhoplatu
zamestnanca, vpripade ak zarnestnanec bol sVŠMUvpracovnom pomere viac ako
päťrokov.

(2)

Pľi pľvom skončenípľacovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,
pľedčasnýstarobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti
vykonávať záľobkovú činnosťje viac ako 70%o, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
odchodné nad ustanovený ľozsah podľa $ 76a ods. l Zákonrlíka pľáce vo výške jedného
fu

nkčnéhoplatu zamestnanc a.

Tretia časť

ZánäzĘ, práva a povinnostĺ zmluvných stľán
a zamestnancov v oblasti odmeňovania

čbnok 14

Platové podmĺenky
Plat zamestnanca sa uľčujepodl'a $ 4 zákona č,. 55312003 Z. z. o odmeňovaní niektorych
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoľšíchpredpisov.
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čhnok 15
Odmeny

Zamestnávateľ poskýne zamestnancovi odmenu zapÍacovné zásluhy pri dosiahnutí 50 ľokov
veku vo vyškejedného funkěného platu.

čHnok 16

Výplata platu
Výplata platu sa ľealizuje raz mesačne najneskôr 10 deň po ukončenípredchádzajuceho
mesiaca. Zamęstnávateľ zasiela plat na osobné účtyzamestnancom, po ich predchádzajúcom
súhlase. Výplatné pásky sa vydávajú v pokladni zamestnávatel'a.
Štvľtáčast'
Vzájomné záväzĘ v oblastĺ starostlivosti o zamestnancov,
podniková sociálna politika

ČHnok 17
ochrana pľáce
Zamestnávateľ v ľozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami $ 146 a l47 Zźkoľľrika
práce a zákonom č:. 12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochľane zdravia pri pľáci je povinný
vytvĺáľaťpre zamestnancov podmienky pre bezpečnúa zdľavotne nezávadnú prácu.

Clánok 18
Kontrola odboľových orgánov
odboľová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa
podl'a $ 149 Zźlkonrikapráce a o výsledku kontroly písomne informuje zamestnávateľa do 15ho decembra aktuálneho kalendáľneho ľoka.

čhnok 19

SociáIna politĺka
Zamestnávatel' sa zaväzuje zriaďovď, udržovaťazvyšovaťúľoveň sociálneho zariadenia a
zańadenia na osobnú hygienu.

Clánok 20
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenĺe

(1) Výška pľíspevku zamestnávatel'a na doplnkové dôchodkové sporenie v zmysle
zamestnávateľských zmlúv uzafuoľených počas ľoka 2015 je 2 % z objemu zúčtovaných

platov zamestnancov.

(2) v prípade zamestnávateľských zmluv, ktoré Zamestnávateľ uzatvoľil s doplnkovou
dôchodkovou spoločnost'ou do 31. decembra 2013 zostáva dohodnutá ýška platenia

príspevkov zachovaná a v roku 2015 je 2

Yo

z objemu zilčtovarlých platov zamestnancov.
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čhnok 21

Sociálny fond
(1) Celkový prídel do sociálneho fondu je tvoľený:

a)

povinným prídelom vo qýške 1%
b) ďalším prídelom vo qýške 0,25yo
zo súhmu hĺubých platov ztlčtovaných zamestnancom na qýplatu za kalendárny rok.
(2) Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na samostatnom účtev Štátnej pokladnici č. účtu
7000072823/8l80. Na tento účetsa finančnéprostriedky prevádzajű vo qýške Il12 do 15 dní
kalendámeho mesiaca vo foľme preddavkov z predpokladaného ľočnéhozákladl na určenie
povinného prídelu. Zilčtovanie povinného prídelu vykoná zamestnávateľ najneskôľ do
druhého mesiaca v nasledujúcom kalendámom ľoku.

(3) Nevyčeľpanéfinančnépľostriedky sociálneho fondu prechádzajú do nasledujúceho
obdobia..
(4) Čeľpanie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu
zmluvnými stranami.

je

moŽné aŽ po odsúhlasení oboma

(5) Vpriebehu roka sa möže ľozpočetsociálneho fondu vjednotliqých položkách upravovať
podľa potľieb zamestnancov po odsúhlasenízamestĺávateľom a odborovou organizáciou.
(6) Prehľad čeľpaniasociálneho fondu bude písomne daný na vedomie odborovej orgaruzácii

Íaz Za rok a to do 15-ho jaĺuára nasledujúceho kalendiĺrneho roka. Predseda odboľovej
organizácie si môŽe písomne vyžiadať prehľad čerpania aj kvaľtálne.

Clánok 22

Použitĺea čeľpanie socĺálneho fondu

A.

Stľavovanĺe

(l)

Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla'
vrátane vhodného nápoja v pľiebehu pľacovnej smeny zabezpečením stľavného lístka v
hodnote 3120 €. Zapracovnu smenu sa povaŽuje qfkon práce dlhšíako 4 hodiny.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje pľispievať na stľavovanie zo sociálneho fondu v zmysle zákona
Z. z o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov na jedno hlavné jedlo vo

č,. I52ll994
qŕške 0,57 €.

(3) Stľavné lístky sa prebeľajú vpokladni zamestnétvateľa.od 8 do 20 dřn vmesiaci.

Zamestnanec svojím podpisom potvľdzuje prevzatie stravných lístkov adźxa súčasnesúhlas
z platu.

na úhĺadupeňaŽnej ěiastky zamestnanca za stravĺélístĘ zrážkou
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B.

Sociálna výpomoc nenávľatná

Sociálna qýpomoc sa poskytne nazáklade písomnej Žiadosti zamestnanca VSMU
a podlieha zákonu o Dani z príjmov.
Zamestnźxateľ po schválení ođborovouorganizáciou môže poskynúť jednoľŁovri
sociálnu výpomoc zamestnancovi, alebo dieťaťuzamestnanca (bod c), diferencovane
podl'a situácie v rodine:

a)

pri úmrtímanžela, manŽelky, poskytne sociálnu qýpomoc druhému zmanželov
vo výške
od 170 €
do 330 €

b) pri úmľtídieťaťa zamestnanca podľa individuálneho posúdenia v rodine,

poskytne zamestnancovi, ktoý mal diet'a vo svojej opatere, sociálnu výpomoc vo

qýške:

c)

c.

od l70€
do 330 €
pľi úmrtízamestnanca, samostatne sa staľajúcehoo dieťa' poskytne dieťaťu
sociálnu výpomoc vo výške :
od 340 €
do 800 €.

Rôzne

Zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ poskýnúťfinančnúčiastku na zakúpenie venca pri
úmrtízamestnanca do vyšky 200 €.

čhnok 23

Rozpočet socĺálneho fondu na ľok 2015
33 000'- €

Príjem do sociálneho fondu

Výdavky sociálneho fondu
v tom:
a) stravovanie v zmysle bodu2} A)
b) výdavky v zmysle bodov 22B) aC)

3Ż 000'- €
1 000'- €

Spolu ľozpočet výdavkov:

33 000'- €

Clánok24

Pľacovný čas a pľacovný dždeň

(1)

Pracovný čas je 37,5 hod. dŽdenne a pracovný týždeň je 5 dňovy.

(2)

Pľacovný čas zamestnancavrátane práce nadčas je najviac 48 hodín ýŽdenne

pľacoviskách zamestnávateľa je pľe nepedagogických zamestnancov a
zamestnancov vykonávajúcich pľacovné činnosti ľemeselné, manuálne alebo
manipulačnéuplatňovaný pružĺýpracovný čas v zmysle $88' $ 89 Zźkonrlíkapráce,

(3) Na

9

tj. pruŽný pľacovný deň. Uvedení zamestnanci si volia zaěiatok pracovnej zmeny

a to

v prípade:

a) nepedagogických zamestnancov v časovom inteľvale od 7.00 hod. do 8.30 hod.,
je povinný odpľacovať v príslušnom pľacovnom dni celú
pracovnú Zmenu v tľvaní7,5 hod. azźlkladný pľacovný čas je od 8.30 do 15.00 hod.

pľičomzamestnanec

b)

zamestnancov vykonávajúcich pľacovnéčinnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačnév časovom intervale od 6.00 hod. do 7.00 hod., pľičomzamestnanec je
povinný odpracovať v príslušnom pľacovnom dni celú pracovnú zmenu v twani 7,5
hod. a základĺý pracovný časje od 7.00 do 14.00 hod.

c) v prípade vodičov si títo v jednotliqých pracovných dňoch sami volia začiatok
a koniec pracovného času v ľámci ýchto časových úsekov: 6,00 - 8,00 hod.
14,00

-

18,00 hod.

(volitel'ný pracovný čas) a medzi dva úseky volitel'ného pracovného času je vložený
základný pracovný čas v dobe 8,00 hod. - 14,00 hod., v ktorom sú vodiči povinní byt'
k dispozíciíza účelomplnenia pracovných úloh.
(4)

Neplatená pľestávka na jedlo je 30 minút a nesmie
pracovnej smeny.

(s)

Pre zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu je určený pľacovný čas od 7.00 hod. do
15.00 hod.

(6)

bý'

čerpaná na začiatku a konci

Nadčasová práca sa bude spravidla riešiťnajmä formou nahľadnéhovoľna.

Clánok 25
Miesto výkonu pľáce
Rektoľát - Ventúrska 3, Bľatislava;
Divadelná fakulta _Zochova 1' Ventúrska 3, Svoradova4, Svoľadova 2 Bratislava
F i l mová a te|ev izna fakulta _ S voľadov a 2 a, Br atislav a.
Hudobná a tanečná fakulta _ Zochova l, Bratislava

ČHnok 26
Výmeľa dovolenky

(l) Základná výmeľa dovolenky je päťýždř'ov Dovolenka vo qýmeľe šiestich ýŽdřlov patri
zamestnancovi, ktoý do konca kalendáľneho roka dovŕši aspoň 15 ľokov pracovného pomeru

po 18. ľokuveku.

(2) Dovolenka pedagogických zamestnancov je deväť ýždňov v kalendárnom roku.

l0

(3) Zamestnanec je povinný vyěerpať si đovolenkuv kalendáľnom roku, v ktoľom mu tento
náľok vznikol. Do nasledujúceho kalendárneho roka môŽe si zamestnanec pľeniesť maximálne
5 dní dovolenky. Túto dovolęnku si zamestnanec vyčeľpá do 30. apríla nasledujúceho
kalendárneho roka.

C|ánok27
Starostlivost' o kvalifikáciu

(I) Zamestnávateľ sa zaväzuje staľaťsa o pľehlbovanie kvaliťrkácie zamestnancov, prípadne
jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní pľácami zodpovedajúcimi
dosiahnutej kvalifikácii.

(2) Zamestnávateľ pre zabezpečovanie rekvalifikácie bude vytvaľať pracovné a hmotné
podmienky v zmysle zákona o zamestnanosti v súlade s potľebami školy a školského
zańađeniaaj prostľedníctvom úľadu pľáce.

(3) Zamestnancom ktorí si zvyšujúkvalifikáciu a majú uzavreté pľíslušnédohody so
zamestnávateľom sa budú poskyovať pracovné úľavya ekonomické zabezpečenie podľa
platných predpisov.

Piata čast'
Záverečná čast'

Clánok 28
Záverečné ustanovenĺa

(l)Plnenie kolektívnej zmluvy budú polročne vyhodnocovať vy'jednávačinapoŽíadanie jednej
zo zmluvných strán. Po tomto zhodnotení môŽe ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadaťo
zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.
(2) Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stľanami. Kolektívna
zmluva sa uzatvźlra na ľok 2015, nadobúda úěinnosť 1. januára 2015 akončí3l. decembľa
2015. Predým uzavreté kolektívne zmluvy stľácajú platnosť účinnosťoutejto kolektívnej
zmluvy.
(3) Táto I(Z je vyhotovená v štyroch exempláľoch. KaŽdá zo zmluvných strán dostane dve
podpísané vyhotovenia.
(4) Zmluvné strany vyhlasujú' že ttfto kolektívnu zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom a
pľeto ju naznak toho podpisujú.

V Bratislave dňa:

17.

IŻ.2014
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