
 

       

(4) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné  v sume trojnásobku 
jeho  funkčného  platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti 
podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. 

   
(5) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. 
 

(6) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný 
pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP.  

 

      Článok 10 

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie 

 (1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na 
doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2015 je 2 % z objemu zúčtovaných 
platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.  

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS 
mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume 
a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, ktorá je najmenej 2% hrubej mzdy 
zamestnanca. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.  
               

Článok 11 
    Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe 
Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým 
zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do 
ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat 
nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 
ods.4 OVZ).                                            

 
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 ½ hodiny týždenne; u 
zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo 
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a ¼ hodiny 
týždenne;  u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva 
prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke sa 
ustanovuje pracovný čas 35 hodín týždenne.  
 
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti 
súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším 
vzdelávaním mimo pracoviska. 

                                                                                                       
 


