
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26,062 01 Vysoké Tatry
ako zamestnávatel'
zastúpený, nNbr. Peter Slančo, riaditeť školy

a

zá|<ladná organizácia odborového zváza pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku,
pri strednej odbornej škole hotelovej v Hornom smokovci, vysoké Tatry
v zastúpení : Mgr. Beáta Sisková

ako zmluvné strany,

uzatvárajúttlto

KOLEKTIV|{U ZMILUVU

NA RoK 2019

0



1. Kolektívna zmluva je uzavtetáv súlade s §2, odst. 1 zikona ě.2ll99l Zb. o kolektívnom

vyj ednávani, v zneni neskorších úprav.

2. Cieťom Kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných_ podmienok vratane

mzdových podmienok-a podmienok zamesttávania zamestrancov SOS hotelová v Hornom

Smokovci na rok 2019.

il.
Pracovné podmienky a podmienky zamestnania

1. Pracovný ěas sa stanovuje na37,5 hodín ýždenrc,

2. Zžk|adná výmera dovolenky je páť týždňov. Dovolenka vo výmere Šiestich týŽdňov Patrí

zamestnancoui, ktory do koncá řalándárneho roka doťši najmenej 33 rokov v9ku. Dovolenka

učiteťov vrátane riáditera školy ajeho zástupcov, majstrov odbornej qfchovy je deváť

týždňov v kalendárnom roku.

3. Stupnice platových taríf aplaty zamestnancov sa riadia podťa aktuálnych PrávnYch

predpisov :

u; ptato"e tarify pedagogických zamestnancov v zmysle nariadenia vládY é. 38812018 Z, z,

s úěinnosťou od 01.01 .2019.

b) platové tarify nepedagogických zamestnancov podťa nariadenia vládY Č. 318/2018 Z,z,,

ktoqým sa ustanovujú zrnyséne stupnice platouých taríf zamestnancov pri výkone Práce vo

,r"r.inorn záqme, s účinnosťou od 01.01.2019 lprilohač,3l

4. zarlestnávatet vyplatí zamestnancovi, s ktorym skončí pracormý pomer z dóvodov

uvedenýchv § 63, oá.j.t, písm. a) alebo b)Zákonrikapráce od s t up n évzmysle § 76,

podťa podmienok v ňom uvedených.

5. pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí naroku na starobný dÓchodok,

predčasný starobný do"hodok aiebo invalidný dóchodok, zanestnávatet poskytne

Žamestnancovi od.n oa n é nadustanovenýrozsahpodťa § 76 odst. 6ZákonrikaPráce vo

l}ške dvoch funkčných platov zamestnanca. To znamená odchodné vo výŠke 3 fi,rnkČných

platov.

6. Zamestnávatet móže poskynúť odmenu zamestnancovi Školy za ptacovné zásluhY Pri

dosiahnutí 60 rokov veku a tó vo výške jedného funkčného platu v pdpade jej ÚhradY od

ztiaďovateťa psk.

7. a) Výška príspevku na doplnkové dóchodkové poistenie v zmluváchuzatvorených Poěas

roka 2016 je vo výške 4 Yo z objemu zilětovaných miezd zamestnancov,

b) Dohodnutá výška platenia príspevkov na doplnkové dóchodkové poistenie v uzatvorenej

zanestnávateťských zmiuvách ďo 3|.12.2007 v sume 3 Yo, saod 1.2.2008 zmenila na výŠku 4

oÁ a aj počas roka 2019 ostáva vo výške 4 %,

l



10,Vprrpade uzavretiaDodatku, k dol
'.:::"Y ,átaua",;,"t, otganizácii ozos,.}o.ji."^io,]IT..'i"i podpísanej df 31.03.2003, medzi PSK

zm7uva doplní o ustanovenia,

,u.uloy základných 
--* .-vu*l\"' 

" 
oo,no:e o sPolLrpráci podpísane

ktoré dodat"k 
"ú.rď;:anizácií 

oZPŠaV vo vsl. ."gion"-r"u uvedená-ktoré dodatok obsahu;e.

**É*'rfl'8T:ii ?rŮi u'!'!}Ji,;:r H';;:i.n xŤff, 
sociálnych vecí alťny Slovenskeinasledovne: -'-vrv usulllil.fl stravného sa cena stravnyc"h l;.ň od 01 .01.2018 meni

; cena stravného lístkaztoho
pdspevok zame stnáv atel' apdspevok zo sociáInerro ánaudoplatok zamestnanca

Pdlohou Kolektívnej zmluvyje Rozpočet SociáIneho fondu na rok 2019.

8, Celkový pddel do sociálneho fondu je tvorený :

?) povinným prídel
b) d,alšírn ̂ "r;^,^.^_1- 

vo.výŠke 7,00 yo,

bežný rok.;H1* trrubycn pň;;,áá..**.ljJiás?,*1u1", |.íá"ň;; ;,^i: 0,05 Yo,

hotelová, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za
9. Zamestnávate|'
.,o r o uuni u 

"u 

;ffi #:t#:.,']*9' lT, i?:e,:qlTcom b e zplatne odborných učební -
sto]ovaniaap,ipra,{;;kil;",;.?iT,.ffi 

'iffi i#,"?:írj$iř,.priestory

4,00 eur

2,20 ew
0,60 eur
7,20 eut

ilI.
záverečnéustanovenia

l,plnenie kolektívnej zmluvy budú štvrt'ročnezo zmluvných strán. Po,ro-il r,lá"iJir, -ur.al ebo doplnenie tejto k" l;k'ň;Hifi,
vyhodnocovat. zntlu
[to.akotieř;"';'#] :' ]'|un' na požiadanie jednej

tui ných strán požiad",. ;;;;;
2. Kolektívna zmlur
ror.r.tiunu,,;;i;;' ? 

nado búda platno st' dňom podpi su zm l
ctňa _]1. decembra .,ol^guzatvára 

na rok 2019;ffiřrr.tiurrr!fii stranami.
účinnost' clňa ] . januára 2019 akorrčí

3, zmluvné strany na zaaksúhlasu s uvedenou kolektívnou zmluvou tutopodpizujúHorný Smokovec. 0] 01 .]0l9


