
Dodatok č. 4 ku  

K o l e k t í v n e j    z m l u v e 
 

uzavretý dňa 30.04.2016 medzi zmluvnými stranami : 

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku /ďalej 

len odborová organizácia/ pri Gymnáziu Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov, 

zastúpenou Mgr. Jánom Miškaninom, predsedom ZO OZ PŠaV. 

 

a 

 

Gymnáziom Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov, zastúpeným RNDr. Marcelom 

Tribusom, riaditeľom školy /ďalej len zamestnávateľ/. 

 

 

Dopĺňa písmeno d.)  v bode 3 v článku 14 nasledovne: 

d/. pri prvotnom odchode do riadneho starobného, predčasného starobného alebo invalidného 

dôchodku bude vyplatený zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu vo výške 100,-EUR 

vo výplatnom termíne spolu s odchodným. 

 

Mení sa v článku 9 bod 2 nasledovne: 

a/. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný 

dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 

viac ako 70 %, odchodné v sume trojnásobku jeho funkčného platu, ak požiada o poskytnutie 

uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní 

po jeho skončení. 

 

b/. 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. 

 

Dopĺňa sa bod 4 v článku 12 nasledovne: 

 

Zamestnávateľ uzatvára v zmysle § 48 ods 4. písm c) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. 

pracovný pomer na dobu určitú s vrátničkou  na škole v poobedňajších hodinách, lebo jej 

práca je podmienená výučbou na Inštitúte cudzích jazykov Marty Breisky, ktorej Gymnázium 

Leonarda Stöckela v Bardejove prenajíma učebné priestory. Vyučovanie prebieha len 10 

mesiacov v roku, to znamená len počas školského roka.  

 

Tento dodatok ku KZ je vyhotovený v troch origináloch, pričom tie sa rozdelia nasledovne: 

 1 originál – mzdová učtáreň, 

 1 originál – do centrálnej evidencie zmlúv, 

 1 originál – výbor ZO OZ PŠaV. 

 

Tento dodatok ku kolektívnej zmluve je platný dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 

Účinnosť tohto dodatku ku kolektívnej zmluve sa začína dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na web stránke zamestnávateľa www.gymlsbj.sk, najskôr dňom 1. mája 2016 

a končí skončením platnosti kolektívnej zmluvy 

 

http://www.gymlsbj.sk/


Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok ku KZ si prečítali, súhlasia s jeho obsahom 

a preto ho na znak súhlasu podpisujú. 

 

 

V Bardejove, 30.04.2016 

 

 

 

 

..............................................                                        ............................................. 

     Mgr. Ján Miškanin                                                 RNDr. Marcel Tribus            

predseda  ZO OZ PŠaV pri GLS                                             riaditeľ školy 


