
Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve 
 

 

uzatvorený dňa 27.08.2014 medzi zmluvnými stranami: 
 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej 

škole, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné, IČO: 35524626, zastúpenou  Mgr. Helenou Botkovou, 

splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa stanov 

základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa ... (ďalej odborová organizácia) 
 

a 
 

Základnou školou so sídlom v Humennom, Hrnčiarska 13, IČO:35519151, zastúpenou Mgr. Jarmilou 

Oravcovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)   
 

 

Článok 12 

Pracovný čas zamestnancov a pracovný pomer na dobu určitú 

 

(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. 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať 

činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším 

vzdelávaním mimo pracoviska. 

(3) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný 

pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac 

dvakrát. 

(4) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má 

vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného 

pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. 

(5) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu  určitú 

podľa § 48 ods. 4, písm. d/  ZP, je možné v prípade asistenta učiteľa, ktorého pracovný pomer 

závisí aj od poskytnutia finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia na mzdy a odvody a od finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody 

asistentovi učiteľa od zriaďovateľa a krajského školského úradu. 
 
Doba účinnosti článku 12 odsek  3 až 5 od 1.9.2014. 

 
Tento dodatok kolektívnej zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán 

obdrží po dvoch podpísaných exemplároch. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento doplnok kolektívnej zmluvy si prečítali, súhlasia s jej obsahom 

a preto ju na znak toho podpisujú. 

 

V Humennom dňa 27.8.2014  

 

 

 

 

––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––––––––– 
základná organizácia                   štatutárny zástupca zamestnávateľa 

 
 


