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Kolektívna zmluva na rok 2012 
 

    Zmluvnými stranami tejto kolektívnej zmluvy sú: 

 

- Odborová organizácia zamestnancov Gymnázia na Ul. L. Sáru 1, 

84104 Bratislava, ďalej len OO GLS 

zastúpená predsedom OO GLS  Mgr. Slavomírom Drahošom 

 

- Vedenie Gymnázia na Ul. L .Sáru 1, 84104 Bratislava,   

         IČO :  17337054,  

         zastúpená riaditeľom školy RNDr. Pavlom Sadloňom 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Kolektívna zmluva je uzatvorená v súlade s § 231 zákona č. 

311/2001 Z. z. (Zákonník práce)  

2. Cieľom kolektívnej zmluvy je upraviť priaznivejšie pracovné 

podmienky a podmienky zamestnania zamestnancov podľa 

zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na rok 2012 

 

 

II. Podmienky zamestnania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pracovný čas zamestnanca je 37,5 

hodiny týždenne. 

 

2. Činnosť súvisiaca s priamou výchovno – vzdelávacou činnosťou 

podľa článku 12 odsek 2 Pracovného poriadku pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení (ďalej len PP), vykonáva pedagogický 

zamestnanec aj mimo pracoviska, pokiaľ mu to rozsah priamej 

výchovno – vzdelávacej činnosti umožní a pokiaľ nie je 

poverený vedúcim pracovníkom inou činnosťou na pracovisku. 

(§ 3 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. a Čl. 13 ods. 3 PP) 
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3. Rozvrh dozorov určí zamestnávateľ v súlade s rozvrhom hodín. 

Určený rozvrh dozorov predloží zamestnávateľ na vyjadrenie 

zástupcovi OO GLS  

 

4.  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí 

pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) 

alebo b) Zákonníka práce odstupné nad rozsah ustanovený podľa 

§ 76 ods. 1 Zákonníka práce, najmenej v sume jedného 

funkčného platu zamestnanca (teda v súhrne dva funkčné platy). 

Tento bod  platí  len v prípade, ak má zamestnávateľ dostatok  

mzdových finančných prostriedkov. 

  

    5. V súlade s § 48 ods. 4 písm. d)  Zákona č. 311/2001 Z. z. 

         Zákonníka práce v znení neskorších predpisov možnosť 

         ďalšieho predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného 

         pomeru na dobu určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky      

         pre výkon prác upratovačka a vrátnik – informátor. 

     

    6. V súlade s § 62 ods. 8, ods. 9 Zákona č. 311/2001 Z. z.   

        Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ak zamestnanec    

         nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, má  

         zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu v sume priemerného  

         mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na  

         tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda  

         musí byť písomná, inak je neplatná. 

 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Plnenie kolektívnej zmluvy bude vyhodnocované polročne vždy 

na konci školského roka a pred koncom kalendárneho roka. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na výmene nevyhnutných informácií 

potrebných na uzatvorenie kolektívnej zmluvy na ďalšie 

obdobie. 
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3. Kolektívna zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po 

jednom exemplári pre obe zmluvné strany 

 

4. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami. Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2012, nadobúda 

účinnosť 15. januára 2012 a končí 31. 12. 2012. 

 

 

V Bratislave dňa 30. 12. 2011 

 

 

 

 

 

Za vedenie školy:  RNDr. Pavel Sadloň 

 

 

 

 

Za OO GLS:  Mgr. Slavomír Drahoš 

 
 

 

 


