
Dodatok č. 1 

ku Kolektívnej zmluve na roky 2021 – 2022 

uzatvorenej dňa 17. 03. 2021 medzi zmluvnými stranami: 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne 

a 

Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

pri Centre  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne. 

 

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP 

v Komárne, dáva na vedomie riaditeľstvu CPPPaP, že bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky a zapísaná do evidencie dňa 9. 9. 2021, číslo spisu WS/1-2200/90-3458.  Názov 

základnej organizácie sa mení na:  

Základná organizácia  OZ PŠaV pri CPPPaP Komárno 

so sídlom 

Pevnostný rad 149/14, 945 01 Komárno. 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky bolo podľa § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. pridelené 

identifikačné číslo organizácie ( IČO ): 54 088 437. 

I. 

V zmysle článku 4 Kolektívnej zmluvy na roky 2021 – 2022 sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 

1 ku Kolektívnej zmluve.  

Dopĺňa sa bod 5, článok 10 Kolektívnej zmluvy, v zmysle článku 2, bod 6, Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa, nasledovne:  

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania 

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. 

II. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kolektívna zmluva na roky 2021 – 2022 sa v zmysle Zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, dopĺňa v článku 7 

o bod 6 a znie nasledovne:  

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.  



 

III. 

Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade 

s § 5a ods. 5 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov č. 211/2000 Z. z. Zákon o prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto 

dodatku, dodatok zverejniť v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Hurbanove, dňa 28.02.2022 

 

 

 

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

Mgr. Darina Ježová, predsedníčka                       PhDr.,PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA                         

Základnej organizácie OZ PŠaV       riaditeľka CPPPaP Komárno 

pri CPPPaP Komárno 

 

 

 

 


