
DODATOK Č. 1  

KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROK 2021 

 

uzatvorenej dňa 11.01.2021 medzi zmluvnými stranami  

 

 

Základná škola Viktora Szombathyho s VJM, Nám. Slobody 141, 980 02 Jesenské 

IČO: 37888625 

zastúpenou Mgr. Zsuzsannou Pesty-Mag, riaditeľkou školy 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Viktora Szombathyho so sídlom v Jesenkom, 

Nám. Slobody 141,  

IČO: 00177920  

zastúpenou Mgr. Andreou Szekfűovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie 

kolektívnej zmluvy podľa stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva 

(ďalej len „odborová organizácia“)  

 

Na základe dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme na rok 2021 sa kolektívna zmluva dopĺňa nasledovne: 

1. V Čl. 7 kolektívnej zmluvy sa za odsek 5 dopĺňa nový odsek 6, 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 vo 

výplatnom termíne za mesiac december 2021. 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.” 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnení na webovom sídle základnej školy. 

 

 

V Jesenskom dňa 27.12.2021 

 

 

 

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

                      Mgr. Andrea Szekfűová                            Mgr. Katarína Kovácsová, riaditeľka školy  

    predseda OZPŠaV pri ZŠ Viktora Szombathyho s VJM                   štatutárny zástupca zamestnávateľa 


