Dodatok č. 3
ku Kolektívnej zmluve na roky 2018 - 2022
uzatvorene.j dňa 0B.01 .2018 medzi Základnott organizáciou Odborového zváztt pracovníkov školstva
avedy na Slovensku pri Materskej škole Hliny 8 0l0 0l Žilir"ra a Materskolr školoLr Sltvorovova

279'7 120,0 l 0

0l Žilina,

ktorým sa dopília a mení vyššieuveclená kolektívna zlrrlttva nasleclovne:

-

tnení sa

na základe Zákona č. l38l20l9 Z, z. o pedagogických zamestnancoch a odborrrých
zamestnancoch a o zmene a doplnerrí niektorých zákonov a na zák|ade § 92 Zrušovacie
ustanovenie
Článok 7
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovost'
Bod l 3. Kreditový príp|atok (§ l4 OVZ)
Nasledovne:

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odbornóho zamestnanca
(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný
rozvoj v sume
a) 6 oÁ z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za

b)

c)

úspešnéabsolvovanie rozširujúcehoštúdia podťa osobitného predpisu,30l'.;
12 Yo z platovej tarify platovej triedy a pracovrrej triedy, do ktorej je zaradený, za
úspešnéabsolvovanie štátnej jazykovej skúšky podfa osobitného predpisu.30i;
3 oÁ z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zarudený, za
úspešnéabsolvovanie špecializačnélrovzdelávania podl'a osobitného predpisu,3qi)

d) 3

Yo

z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za

úspešnéabsolvovanie inovačného vzdelávania podl'a osobitného predpisu.30k)

(2) Príplatok za profesijný rozvoj podl'a odseku 1 zamestnávatel'prizná na dobu siedmich
rokov najviac v sume 12 oÁ z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ie
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 %o
zaprofesijný rozvoj podl'a odseku 1 písm. d).

(3) Príplatok za profesijný rozvoj podl'a odseku 1 zamestnávatel' prizná od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a
odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za
profesijný rozvoj sa určípevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(4) Riaditefovi školy, riaditeťovi školskéhozarladenia, riaditeťovi zariadenia sociálno-právrrej
ochrany detí a sociálnej kurately3Ol) a riaditel'ovl zariadenia sociálnych služieb]o"'s'prlzná
prípl atok za pro fe s ij n ý r o zv o.j zriaď ov atel' .
(5) Zamestnávatel'príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zatnestnancovi a odbornému
zamestnancovi odoberie alebo zniži od prvého dňa nasledujúceho po trplyrrutí siedmich rokov

odjeho priznania.

(6) Príplatok za profesijný rozvoj rrepatrí pedagogickému zamestnancovi aodbornému
zamestnancovi, ktorý nesplňa kvalifikačnépredpoklady na výkon pracovnej činnosti podl'a
osobitného predpisu.30";
(7) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začinajúcemupedagogickému zamestnancovi a
začinajúcemuodbornému zamestnancovi.3oo;

(8) Pri zmene zamestnávatefa postupuje nový zamestnávatel' pri priznávani príplatku za
profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podl'a
odseku 1 a zohl'adňuje dobu podfa odseku 2 uplynutú u predchádzqúceho zamestnávatel'a.".

Poznámky pod čiarou k odkazont 30h až 30o znejú;
,,30h) § 61 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č, 138/2019 Z. z.30i) s| 64 ods. 2 pí.sm. a) druhý bod zákotta č. 138/2019 Z, z.30j) st 61 ods. 2
písm. a) lreííbod zákona č. l38/2019 Z. z,30k) § 64 ods.2 písnt. a) štvrlý bod zákotta č. l38/20l9 Z. z.30l) § 45 zúkona č. 305/2005 7,. z. l,
zltení neskorších predpisov,30nt) § 32 a sl 38 až 40 zákona č, 148/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,3()n) § l0 až ]2 zcikona č. 13B/2019
Z. z.30o) § 3 l zakona č. l 38/201 9 Z. z.".

V

slová,,ods. 1".
§ 27 ods.9 sa vypúšťajú
I0. Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:
9.

"§

32g Prechodné u§tanovenie k úpravám účinnýmod 1. septembra 2019

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo

odbornému
zamestnancovi podťa predpisov účinnýchdo 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za
profesijný rozvoj a vypláca sa do 31, augusta 2026.*.
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