


Článok 6 - Poskytnutie priestorov 
Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii bezplatne miestnosť s 

nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. 

Článok 7 - Pracovné voľno na výkon funkcie 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na 

odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku. 

Článok 8 - Úhrada členských príspevkov 
Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou 

zrážky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich predchádzajúceho písomného 

súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže vo výške 1 % z čistej mzdy 

členov odborovej organizácie na účet základnej organizácie najneskôr do 5 pracovných dní po 

termíne vyúčtovania mzdy. 

Článok 9 - Prizvanie zástupcu odborovej organizácie 
Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu závodného výboru na každú poradu vedenia 

organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky 

zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, 

ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie závodnému 

výboru. 

Časť III 
Pracovnoprávne vzťahy 

Článok 1 O - Právo zamestnávateľa 
Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú 

činnosť zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny. 

Článok 11 - Organizačný poriadok 
Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom organizačnom poriadku, alebo vydá nový organizačný 

poriadok po prerokovaní so závodným výborom. 

Článok 12 - Pracovný poriadok 
Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný poriadok 

len s predchádzajúcim súhlasom závodného výboru, inak bude pracovný poriadok neplatný. 

Článok 13 - Pracovný čas 
Pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodín týždenne. 

Článok 14 - Práca z domu 
Zamestnávateľ môže umožniť alebo nariadiť zamestnancovi prácu z domu (horne office), ak to 

pripúšťa povaha práce zamestnanca a ak sú splnené materiálne podmienky zamestnanca na takúto 

prácu. Podrobnosti o výkone práce z domu (horne office) sú ustanovené v smernici k práci z domu 

(horne office). 
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