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D o d a t o k  č .  2  k u  K O L E K T Í V N E J  Z M L U V E  
 

                     uzatvorenej dňa 26.01.2018 medzi zmluvnými stranami: 
 

Základnou organizáciou OZPŠaV pri Materskej škole Čajakova 4A, 010 01 Žilina, 

IČO: 42222141 

Zastúpená Katarínou Šujanskou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a 

uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 1. stanov základnej organizácie a na 

základe plnomocenstva zo dňa 22.1.2018 (ďalej odborová organizácia) 

 

a 

 

Materskou školou Čajakova 4A, 010 01 Žilina, IČO: 37904957 zastúpenou Mgr. Máriou 

Mihálkovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)   

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení kolektívnej zmluvy nasledovne: 

 

Druhá časť: 

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 

 

Článok 7 

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 

 

sa dopĺňa o nový odsek: 
 

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí šesťdesiat rokov veku  

ktorý znie: 

„Zamestnávateľ sa zaväzuje,  že vyplatí zamestnancovi  odmenu  za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 60 rokov veku,  prizná  mu sumu vo výške jeho funkčného platu.  

 

 

Článok 8 

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu 

 

Sa dopĺňa o body 3 a 4: 

 

3. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových 

zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2019 o 10 % a od 1. januára 2020 sa zvýšia o 

ďalších 10 %. (Kolektívna zmluva vyššieho stupňa). 

4. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

sa zvýši od 1. januára 2020 o 10%. Zvýšenie základnej stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 je zohľadnené 

a upravené v novele zákona o odmeňovaní, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019. 

 

 Ostatné body  KZ zostávajú nezmenené. 
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Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Dodatok č.2 ku KZ je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom podpísanom rovnopise. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.2 si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ho 

na znak toho podpisujú. 

 

 

V Žiline  dňa 24.01.2019 

 

 

 

 

------------------------------                                                      ----------------------------------- 

     Katarína Šujanská                                                                 Mgr. Mária Mihálková     

  základná organizácia                               štatutárny zástupca zamestnávateľa 


