
Dodatok č. 1 
 

ku kolektívnej zmluve na obdobie 1. januára 2020 - 31. 12. 2024  
uzatvorenej dňa 11. januára 2021 medzi zmluvnými stranami 

 
 
Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, Fatranská 14, 94901 Nitra, zastúpenou 
Mgr. Janou Madovou splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej 
zmluvy, (ďalej odborová organizácia) 

a 
 

Základnou školou so sídlom v Nitre, Fatranská 14, IČO: 37861310, zastúpenou RNDr. 
Slavomírou Palkovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ) 
 

I. 
 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Kolektívnej zmluvy na roky 2020 – 2024 v článku 
3 ods. (3), na predĺžení platnosti článkov 7, 9, 10, 11 a 27 z druhej časti Kolektívnej zmluvy 
na roky 2020 – 2024 do 31. decembra 2021 a na doplnení článkov 7 o ods. (3) a 11 o ods. 
(3). 
 
Článok 3. ods. (3) znie: 
 
„V súlade s § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie 

pracovného pomeru na dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné na pracovné miesto:  

asistent učiteľa – z dôvodu prideľovania finančných prostriedkov, na základe žiadosti 

a rozdelenia OÚ v Nitre, príp. z dôvodu ukončenia realizácie Národných projektov a tým 

poskytovania finančnej podpory pre ZŠ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, 

vychovávateľka v ŠKD – z dôvodu, že zamestnávateľ nemôže dopredu odhadnúť počet 

oddelení školského klubu na nasledujúci školský rok, 

pedagogický pracovník náboženskej výchovy – z dôvodu potreby kanonickej misie“. 

pedagogický pracovník poberajúci starobný a výsluhový dôchodok 

pedagogický pracovník , ktorého pracovný pomer na kratší pracovný čas je menej ako 

55 % 

 
Článok 7. ods. (3) znie: 
 
„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 

2021 najmenej šesť mesiacov odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 

100 eur, nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná 

doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci 

december vo výplate za mesiac november 2021. „ 

  
Článok 11 ods. (3) znie: 

 

„ Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 zamestnancovi na jeho 

žiadosť podľa  § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna, za čas 

pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.“ 

 



 

II. 
 

(1) Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 – 2024 nadobúda platnosť dňom podpisu 
obidvoch zmluvných strán s účinnosťou od 1. januára 2021. 

 

(2) Tento dodatok KZ je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po 
jednom  podpísanom rovnopise.  

 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto  KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak 
toho podpisujú. 

 

V Nitre, dňa 11. 1. 2021 

 

 

 

.....................................................                                  .......................................................... 

     Mgr. Jana Madová                                 RNDr. Slavomíra Palková 

 odborová organizácia       zamestnávateľ  

              
 
 
 
 
 

  



Príloha  
 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 
 

Článok 1 
 

Pri tvorbe a čerpaní sociálneho fondu zamestnávateľ vychádza zo zákona č. 152/1994 Z.z. o 
sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, ako aj Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. 

 
Článok 2 

 
Realizáciu sociálnej politiky uskutočňuje v súčinnosti so základnou organizáciou OZ PŠaV pri 
ZŠ Fatranská 14, Nitra. 
V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb 
zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou. Úprava 
rozpočtových výdavkov bude závislá od výšky plnenia príjmu sociálneho fondu. 
 

Článok 3 
Rozpočet sociálneho fondu 

 
Čerpanie zo soc. fondu za rok 2020 
 
Počiatočný stav k 1.1.2020:     1823,32 
Prídel:                               14 833,43 
Čerpanie:                                     12 643,40 
Konečný stav k 31.12.2020:          4 013,35 
 
 

Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2021 
 
Počiatočný stav k  1.1.2021:                      4 013,35 
Predpokladaná tvorba v roku 2021:        14 900,00 
Predpokladané čerpanie v roku 2021:     14 200,00 
Konečný stav k 31.12.2021:                      4 7013,35 

 
 

Článok 4 
Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

1. Stravovanie 
 

Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie pre všetkých zamestnancov v školskej jedálni. 
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec 
všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok v sume 0,10 €. 
 
2. Sociálna výpomoc nenávratná 
 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý sa nezavinene dostal do sociálnej a finančnej 
tiesne sociálnu výpomoc vo výške 200 € v mimoriadnych prípadoch: úmrtie manžela, druha, 
družky, dieťaťa. Sociálna výpomoc sa zamestnancovi poskytne na základe jeho písomnej 
žiadosti, v ktorej zamestnanec uvedie dôvody svojej sociálnej tiesne. K žiadosti je potrebné 
doložiť úmrtný list. 



 
3. Rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily 
 
Zamestnávateľ poskytne pre zamestnancov príspevok na účely regenerácie pracovnej sily: 
- pre každého zamestnanca zamestnaného na plný úväzok s odpracovanou dobou minimálne 

12 mesiacov príspevok v sume 40 €  
- pre zamestnanca zamestnaného na plný pracovný úväzok s odpracovanou dobou minimálne 

6 mesiacov a na zamestnanca zamestnaného na čiastočný pracovný úväzok príspevok 
v sume 10 €. 

Príspevok sa poskytne zamestnancovi paušálne, bez predkladania dokladov k vyúčtovaniu 
vždy jednorázovo ku koncu roka.  
 
4. Kultúrna, spoločenská, vzdelávacia a športová činnosť 
 

(1) Zo sociálneho fondu poskytne zamestnávateľ príspevok  na organizovanie spoločenských posedení 
zamestnancov (Deň učiteľov, vianočný večierok) vo výške 20 € na osobu. 

(2) Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok pri organizovaní poznávacích zájazdov 
zamestnancov na preplatenie autobusu, príp. vstupov. 

 
 
 
 

..................................      ................................................. 
    zamestnávateľ                     odborová organizácia 

 
 


