
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 
 

 

uzatvorený dňa 30.01.2014 medzi zmluvnými stranami: 
 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 

Základnej škole, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné, IČO: 35524626, zastúpenou  Mgr. Helenou 

Botkovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa 

stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa ... (ďalej odborová organizácia) 
 

a 
 

Základnou školou so sídlom v Humennom, Hrnčiarska 13, IČO:35519151, zastúpenou Mgr. 

Jarmilou Oravcovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)   
 
 

Článok 10 

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na doplnkovom 

dôchodkovom sporení mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, 

v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 3,-  Eurá. 

Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.   

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy  príspevku na DDS 

v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so 

zamestnancom.  

 

Článok 11 

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe 
 

(l) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým 

zamestnancom alebo odborným zamestnancom, vo vyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej 

zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť 

nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4 OVZ). 

     a)  vedúca ŠJ - 8. platová trieda:  

              - pri odpracovaní 0 – 5 rokov:       4. platový stupeň 

  - pri odpracovaní 5 – 10 rokov:      8. platový stupeň 

  - pri odpracovaní nad 10 rokov:   12. platový stupeň  

     b)  finančná účtovníčka – rozpočtárka - 8. platová trieda:  

             - pri odpracovaní 0 – 5 rokov:        4. platový stupeň 

  - pri odpracovaní 5 – 10 rokov:      8. platový stupeň 

  - pri odpracovaní nad 10 rokov:    12. platový stupeň 

     c)  mzdová účtovníčka – personalistka - 8. platová  trieda: 

- pri odpracovaní 0 – 5 rokov:        4. platový stupeň 

  - pri odpracovaní 5 – 10 rokov:      8. platový stupeň 

  - pri odpracovaní nad 10 rokov:   12. platový stupeň 

 (2) Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí 

podľa odseku 1 (§ 7, ods.5 OVZ) dohodol zamestnávateľ takto: 

a) Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, 

uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej 

jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.  

b) Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend. 

c) Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy. 
 

Doba účinnosti článku 10 a článku 11 od 1.2.2014. 
 



Tento dodatok kolektívnej zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných 

strán obdrží po dvoch podpísaných exemplároch. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento doplnok kolektívnej zmluvy si prečítali, súhlasia s jej obsahom 

a preto ju na znak toho podpisujú. 

 

V Humennom dňa 30.1.2014  

 

 

 

 

––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––– 

základná organizácia                 štatutárny zástupca zamestnávateľa 

 

 

 


