
 

 

 
 

  

 

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluvy na rok 2021 
 

uzatvorený dňa 20.12.2021 medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Jána Amosa 

Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava , zastúpenou p. Mgr. Katarínou Švecovou, 

splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na základe  

splnomocnenia zo dňa 20.12.2021,  

(ďalej odborová organizácia) 

a 

Základnou školou s materskou školou Jána Amosa Komenského so sídlom v Bratislave, 

Hubeného 25, IČO: 31 81 04 97, zastúpenou  

Mgr. Tatianou Kizivatovou, riaditeľkou školy 

(ďalej zamestnávateľ) 

 

nasledovne: 

 

 

Úvodné ustanovenia 
 

 

Článok 1 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy 

 

(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu 

zmluvu vyplýva  zo splnomocnenia zo dňa 20.12.2021, ktorým výbor odborovej organizácie, 

jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy pani Mgr. 

Katarínu Švecovú, predsedníčku odborovej organizácie. Splnomocnenie zo dňa 20.12.2022 

tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 04. 2004. 

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť tento dodatok vyplýva z jeho 

funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa. 

(3) Na účely tohto dodatku sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a 

zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia Zákonník práce skratka 

„ZP“, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

skratka "OVZ", zákon o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“. 

 

Článok 2 

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa 
 
(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na 

uzatvorenie tohto dodatku  odborovú organizáciu.  
(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tohto dodatku 

spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tohto dodatku. 

 
 
 
 

 



Článok 3 

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť dodatku 

 

(1) Tento dodatok upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a 

kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti 

zmluvných strán. 

(2) Tento dodatok  je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v 

pracovnom pomere. Dodatok sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho 

pracujú na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu 

o pracovnej činnosti. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa 

nevzťahujú ustanovenia tohto dodatku, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného 

pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného 

príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o 

mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce. 

(3) Tento dodatok  je platný dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tohto dodatku  sa 

začína dňom 21.12.2021 a skončí 31.12.2021. 

 

Článok 4 

Zmena kolektívnej zmluvy 

 

(1) Dodatok a jeho  rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe 

písomného návrhu na zmenu dodatku jednou zo zmluvných strán.  

 

 

 

Článok 5 

Archivovanie kolektívnej zmluvy 

 

Zmluvné strany uschovajú tento dodatok po dobu 5 rokov od skončenia obdobia, na ktoré bola 

kolektívna zmluva uzavretá. 

 

 

Článok 6 

V čl. 7 od III. sa dopĺňa  

 

V Čl. 7 kolektívnej zmluvy sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: „Zamestnávateľ 

poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembru 2021 najmenej šesť 

mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur; nárok na 

poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie 

výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. 

a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia zamestnávateľa najskôr 

vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr však do 30. júna 2022. Ak pracovný 

pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom 2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu 

podľa prvej vety najneskôr v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Do 

doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne 

predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo štátnozamestnaneckého 

pomeru v tom istom služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, 

ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne 

kráti 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 



 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tento dodatok  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

dvoch  podpísaných rovnopisoch.  

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. bezodkladne, 

najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise dodatku, dodatok zverejniť na svojej 

internetovej stránke. 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na 

znak toho podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa 17.12.2021    V Bratislave  dňa 17.12.2021

 

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Katarína Švecová                                  Mgr. Tatiana Kizivatová 

     predsedníčka ZO OZPŠaV                                              štatutárny zástupca zamestnávateľa 

 


