b) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav
a schopnosti (§6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),
c) bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému
odborovému orgánu (§ 17 ods. 5 zákona o BOZP),
d) pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami
bezpečnej práce, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými
pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods. 1 zákona o BOZP),
e) odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods. 2 zákona o BOZP),
ť) vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia
nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6
ods. 2 písm. a/ zákona o BOZP),
g) poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia,
bezplatne OOPP (§ 6 ods. 2 písm. b/ zákona o BOZP),
h) poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí
v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo
mimoriadnemu znečisteniu (§ 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),
i) zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo
zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie
telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),
j) zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie,
poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť
nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5
zákona o BOZP),
k) kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§9 ods. 1
písm. b/ zákona o BOZP),
l) kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods. 1 písm. b/
zákona o BOZP),
m) umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu
a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),
n) znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§6
ods. 11 zákona o BOZP).
Článok 21
Kontrola odborovým orgánov v oblasti BOZP
(1) Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP
u zamestnávateľa.
(2) Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP:
a) kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či
sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne
preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať
hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
b) kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov,
zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne
ich sami vyšetrovať,
c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch
a zariadeniach, alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade
bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných
osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo pracovisku zamestnávateľa s jeho
vedomím,
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d) upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala
bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,
e) zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.
Článok 22
Zdravotná starostlivosť
Zamestnávateľ sa zaväzuje:
a) umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoj
náklad,
b) vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať
v zmysle platných noriem,
c) po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na
kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov,
d) počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období
od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
zamestnanca,
e) od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 %
denného vymeriavacieho základu (§ 8 zak. č. 462/2003 Z. z.).
f) zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase
preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im
absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie
a riešenie konfliktov.
Článok 23
Starostlivosť o deti zamestnancov
Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem
dovolenky neplatené voľno na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských
prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní. Poskytovanie tohto
voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky.
Článok 24
Stravovanie
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle §152ZP zabezpečovať zamestnancom
stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich
blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom
pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.
(2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného
jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny, v stravovacom zariadení iného
zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa pre tento
účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.
(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške
55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri
pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle
zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 10 % na
jedno hlavné jedlo.
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Článok 25
Starostlivosť o kvalifikáciu
(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov,
prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a aby zamestnanci boli zamestnávaní
prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.
(2) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so
zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa
platných predpisov.
(3) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi
pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu:
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo
druhej atestácie.
(4) Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského
vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol
dňa pracovného voľna podľa odseku 3 písm. a).
(5) Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla, keď je obmedzená alebo prerušená
prevádzka pracoviska.
Článok 26
Tvorba sociálneho fondu, jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku
zamestnancom a odborovej organizácii na kolektívne vyjednávanie
Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje nasledovne:
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:
a) povinným prídelom je vo výške 1 % a
b) ďalším prídelom vo výške 0,05 %
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny
rok.
Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku
zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe B, ktorá je súčasťou tejto KZ.
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Štvrtá časť
Článok 27
Záverečné ustanovenia
(1) Zmluvné strany sa dohodli vykonávať raz za rok hodnotenie plnenia záväzkov a práv
tejto KZ
(2) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po
dvoch podpísaných exemplároch.
(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s j ej
obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa 20.01.2017
73-2227-006
ZO ÔZ PŠaV na Slovensku
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
,$74 29 Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola
TajovskéWb 24
974 29 Banská Bystrica

základná organizácia

štatutárny zástupca zamestnávateľa
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Príloha A

Plnomocenstvo

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej
zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, IČO: 000607053, na základe uznesenia
výboru ZOOZ 19.12.2016, ktorý je jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje týmto Mgr. Ivana
Bugáňa, predsedom ZO, aby zastupoval v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní
so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy na rok 2017, ako aj splnomocňuje ho na
podpísanie kolektívnej zmluvy na rok 2017 v mene našej základnej organizácie.

Banská Bystrica 19.12.2016

&
.....................

za Výbor ZOOZ

Plnomocenstvo prijímam.
Banská Bystrica 19.12. 2016
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Príloha B
Tvorba fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky a poskytovania príspevkov z fondu
zamestnancom a odborovej organizácii
Čl.1
Všeobecné ustanovenia
(1) V tejto prílohe sa upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania,
rozpočet a hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 (ďalej
len „SF“) v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.
Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 27 tejto KZ,
zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých
zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku.
Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použitia
SF.
(2) V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa
potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a odborovou organizáciou.
(3) Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.
Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. ú: 7000394451/8180
(4) Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na
výplatu platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ
najneskôr 28. februára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho
nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného
pomeru.
(5) Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou
organizáciou.
(6) Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec
zamestnávateľa a predseda základnej odborovej organizácie.
ČL2.
Rozpočet sociálneho fondu
(1) Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2017:
a) povinný prídel vo výške 1%
b) ďalší prídel podľa §3 odst.l b
c) zostatok SF z predchádzajúcich rokov
Spolu:

9 000,00 EUR
700,00 EUR
6 855,81 EUR
16 555,81 EUR

(2) Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2017:
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osob. predpisom
b) sociálna výpomoc nenávratná
c) exkurzno-vzdelávacie zájazdy
d) telovýchova
e) kultúrna, spoločenská a športová činnosť
f) zdravotná starostlivosť
Spolu:
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3 000,00 EUR
500,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5 200,00 EUR
500,00 EUR

9 200,00EUR

ČI. 3
Použitie a čerpanie sociálneho fondu
Stravovanie
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom nad rámec všeobecne platných predpisov na jeden
odobratý obed príspevok zo SF vo výške 10 %.
Sociálna výpomoc nenávratná
(1) Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu
výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine.
1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na
budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo
alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy
200 €.
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:
- fotokópia úmrtného listu
2. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine.
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:
- fotokópia úmrtného listu
3. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu
výpomoc diferencovane, vo výške:
- 1/10 z vyčíslenej škody do sumy maximálne 330 €
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:
- potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody:
- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody
- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti
- potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti
4. Nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch
s následným dlhodobým liečením do výšky 50 €
Príloha k žiadosti o sociálnu výpomoc obsahuje:
- potvrdenie o nákupe liekov
- odporúčanie nákupu liekov lekárom
5. V prípade dlhodobej, súvislej pracovnej neschopnosti zamestnanca, možno 1-krát
ročne poskytnúť:
100 € pri PN v trvaní od 5 do 12 týždňov,
170 € pri PN v trvaní nad 12 týždňov.
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:
- potvrdenie ošetrujúceho lekára o začiatku a ukončení PN,
- potvrdenie o strate na zárobku zo mzdovej učtárne zamestnávateľa.
6. V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, podľa sociálnej
situácie v rodine, výpomoc sa poskytne raz za dva roky (1-krát za dva kalendárne
roky).
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Zdravotná starostlivosť
Zamestnávateľ umožní zamestnancovi návštevu školského rehabilitačného zariadenia
(sauny, masáže), pričom príspevok zamestnanca j e vo výške 1,00 EUR.
Zamestnávateľ prispeje zo SF na telovýchovnú činnosť (využívanie prenajatej športovej
haly a posilňovne v určenom čase) - v približnom rozsahu 2 hodín týždenne.
Zamestnávateľ prispeje zo SF na pitný režim zamestnancov.
Exkurzno-vzdelávacie zájazdy
Zo sociálneho fondu sa budú hradiť náklady exkurzno-vzdelávacích zájazdov v tuzemsku
i v zahraničí. Z prostriedkov sociálneho fondu sa poskytne príspevok do sumy 15,00 € na
osobu. Účastník je povinný v prípade neodôvodnenej neúčasti uhradiť skutočné náklady na
osobu.
Kultúrna, spoločenská, športová a vzdelávacia činnosť
Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení,
spoločenských posedení so zamestnancami školy, školení v otázkach BOZP
a pracovnoprávnych vzťahov do výšky 15,00 € na osobu.

Tieto zásady sú súčasťou KZ.

73-2227-000
ZO OZ PŠaV na Slovensku
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
87T28 Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
974 29 Bbnská Bystrica
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Dodatok č.l
ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

uzatvorenej dňa 20. 01. 2017 medzi zmluvnými stranami:
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri
Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, IČO: 000607053,
zastúpenou Mgr. Ivanom Bugáňom
a
Strednou zdravotníckou školou so sídlom v Banskej Bystrici, Tajovského 24, IČO:
000607053, zastúpenou PaedDr. Michalom Strakom, riaditeľom školy.

V zmysle článku 12 Kolektívnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 ku
Kolektívnej zmluve nasledovne:

1. Doplňuje sa znenie čl. 12, odsek (1) nasledovne:

Článok 12
Pracovný čas zamestnancov
(1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok
zamestnávania a v zmysle § 85 ods. 8 ZP zamestnávateľ určuje pracovný čas na 37 a Z hodiny
týždenne, z čoho 30 hodín týždenne musí zamestnanec odpracovať na svojom pracovisku.
Zvyšný pracovný čas môžu zamestnanci vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou
vyučovacou a priamou výchovnou činnosťou mimo svojho pracoviska. Každý pedagogický
zamestnanec vypíše Čestné prehlásenie, v ktorom oznámi zamestnávateľovi dodržiavanie
určeného 30-hodinového týždenného pracovného času na pracovisku.

V Banskej Bystrici, dňa 02. 09. 2017

73-2227-008
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