
Dodatok č. 2/2022 
                                              ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2022 

 
uzatvorenej  03.01.2021 medzi zmluvnými stranami 

 
 

ZO OZ PŠaV na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin, MsÚ Námestie S.H. Vajanského 1, 
036 01 Martin. Zastúpenou Ľubicou Chmurčiakovou, splnomocnenou na kolektívne vyjednávanie 
a uzatvorenie Kolektívnej zmluvy podľa článku 2 ods. 2 stanov základnej organizácie a na základe 
plnomocenstva zo dňa  13.12.2018  (ďalej Odborová organizácia) 
a 
Materskou školou so sídlom v Martine, Tajovského 9, IČO:37975081 zastúpenou Mgr. Adrianou 
Škokorovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)   
 
Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 
 
Na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, na rok 2022, upravujú a dopĺňajú jej znenie nasledovne: 
  
                                                                     Druhá časť 
               Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 
 

Článok 7 
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 
 

Dopĺňajú bod  15: Odmeny zamestnancom 
 
(5)  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 350.00 €; 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. 
 
V Martine, 3.1.2022 
 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
predsedníčka  ZO OZ PŠaV                                                                         riaditeľka   
pri MŠ Tajovského 9, Martin                                                          MŠ Tajovského 9, Martin 



 
 
 
 


