Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši,
zastúpená riaditeľkou knižnice

Mgr. Zuzanou U n z e i t i g o v o u

(ďalej len ''zamestnávateľ '')

a
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc pri Hontianskonovohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, zastúpená
predsedníčkou

Mgr. Dankou Š a g i o v o u (ďalej len "odborová organizácia")
uzatvárajú tento
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016 - 2017

V súlade so Zákonníkom práce a na základe kolektívneho vyjednávania medzi
zamestnávateľom a odborovou organizáciou sa obe strany dohodli na Dodatku č. 1 ku kolektívnej
zmluve na roky 2016-2017 zo dňa 4.1.2016:
V Druhej časti kolektívnej zmluvy PRACOVNÝ ČAS A ČAS ODPOČINKU sa
v Článku 5 za bod 5. vkladajú nové body 6. - 10. v nasledovnom znení:
1. Náhrada za stratu času – za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny,
ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi náhradné
voľno v súlade s §96b ZP.
2. V súlade s § 88 ZP o pružnom pracovnom čase, zamestnanci HNK uplatňujú pružný
pracovný čas s výnimkou vodiča a zamestnancov ÚKIČ
3. Zamestnanci, ktorí uplatňujú pružný pracovný čas sú povinní zdržiavať sa na pracovisku
v čase od 9,00 hod. – 14,00 hod.. Zamestnanci ÚKIČ majú pracovný čas striedavo každý
týždeň od 7,30 hod. – 15,30 hod. a PO-STR od 9,00 hod. -17,00 hod. a ŠT-PIA od 10,00
hod. – 18,00 hod. v súlade s výpožičným časom knižnice.
4. Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu.
Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.
5. Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase na strane zamestnanca sa posudzujú ako
výkon práce s náhradou mzdy v dĺžke jedného dňa, ktorý zodpovedá priemernej dĺžke

pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca
v súlade s § 143 ods.2 ZP.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 2.5.2016

Mgr. Zuzana Unzeitigová, riaditeľka
Hontiansko-novohradskej knižnice
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Mgr. Danka Šagiová, predsedníčka ZO OZPK
pri Hontiansko-novohradskej knižnici
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

