
 Dodatok č. 1 
ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-  2022 

 
uzatvorenej dňa 03.01.2021 medzi zmluvnými stranami: 
 
Základnou organizáciou OZPŠaV  na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin, MsÚ 
Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin. 
Zastúpenou Ľubicou Chmurčiakovou, splnomocnenou na kolektívne vyjednávanie 
a uzatváranie kolektívnej zmluvy podľa čl. 2 stanov základnej organizácie a na základe 
splnomocnenia zo dňa 13.12.2018, (ďalej odborová organizácia) na Materskej škole 
Tajovského 9, 036 01 Martin 
a 
Materskou školou so sídlom v Martine Tajovského 9, IČO 37975081, zastúpenou Mgr. 
Adrianou Škokorovou, riaditeľkou školy ( ďalej zamestnávateľ )  
 
V dôsledku riešenia nepriaznivej epidemickej situácie sa zmluvné strany dohodli na 
Dodatku  č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok2021-2022nasledovne: 
 

Novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z., ktorou sa do Zákonníka práce vložil §250b 
v znení:  
 

(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch 
mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti s odchýlkami 
uvedenými v odsekoch 2 až 6. 
 
(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného 
predpisu 
a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to 
dohodnutý druh práce umožňuje, 
b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh 
práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré 
neumožňujú výkon práce z domácnosti. 
 
(3) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 
dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe. 
 
(4) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem 
dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. 
Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca. 
 
(5) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej 
osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí 
zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má 
dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a 
celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a 
celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 
posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, 
ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého  



člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú 
osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý 
sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 
 
(6) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo 
obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre 
zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane 
zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného 
zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je 
dotknuté. 
 
Novela  Zákonníka práce je zák. č. 157/2020 Z.z., upravujúci odchylne ustanovenia počas 
krízovej situácie vo vzťahu k pracovnému pomeru na dobu určitú: 
 
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na 
jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný 
pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch 
mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie 
podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch 
mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok. 
 
Vyššie uvedená legislatívna úprava sa uplatní v čase mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu a výnimočného stavu a 2 mesiace po jeho skončení. Ide o špeciálne ustanovenia, 
ktoré sa počas tohto obdobia uplatňujú prednostne pred ďalšími ustanoveniami 
Zákonníka práce.  
. 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 25.01.2021 
Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. bezodkladne, 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto dodatku, dodatok zverejniť na svojej 
internetovej stránke. 
 

V Martine dňa 25.01.2021 

 

------------------------------                                             ---------------------------------- 
 Ľubica Chmurčiaková             Mgr. Adriana Škokorovázákladná 
organizácia OZPŠaV    zamestnávateľ 
 MŚ Tajovského 9, Martin 
  



 


