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Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na roky 2021- 2022 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole Kaméliová 10, 821 07 Bratislava,        

č. 73-1030-102, zastúpenou Katarínou Janskou, ( ďalej odborová organizácia ) 

a 

Materskou školou Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, IČO: 31787037,                         

zastúpenou Mgr. Luciou Slovákovou, riaditeľkou materskej školy 

(ďalej zamestnávateľ) 

nasledovne: 

 

1. V článku 7  Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť  kolektívnej zmluvy         

sa bod 15. Odmena, dopĺňa o nový odsek, 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. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom 

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

pomerne kráti.  

2. V článku 11  Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania kolektívnej 

zmluvy sa bod  (9)  mení na:   

Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 

ods. 3 písm. c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna. Za čas pracovného voľna patrí 

zamestnancovi náhrada funkčného platu. 

 Dopĺňa sa nový odsek, bod  (10), ktorý znie:   

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1. júla 

2022 o 3 %. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvýšenie platových taríf v zmysle tohto bodu 
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alebo prípadnej zmeny zákona o odmeňovaní nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku 

ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané. 

 

V Bratislave dňa 16.12.2021 

 

 

 

 

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

    Odborová organizácia       Zamestnávateľ  

 


