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Dodatok ku  Kolektívnej zmluve 2019 a 2020 č.2 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, 

IČO: 42300002 , zastúpenou Pavlom Hovorkom, splnomocnencom na kolektívne 

vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 6 stanov základnej organizácie a 

na základe  splnomocnenia zo dňa 17.12. 2018 

a 

Základnou školou, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, IČO: 37888421, zastúpenou Mgr. 

Ondrejom Kankom, riaditeľom školy 

 

Zmluvné strany zastúpené riaditeľom Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. 

Ondrejom Kankom a predsedom Základnej organizácie OZ PŠaV pri Základnej škole, M. 

Rázusa 1672/3, Zvolen  uzatvárajú tento Dodatok č.2 nasledovne: 

 

Článok 1 

1. Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledujúceho článku Kolektívnej zmluvy pre 

rok 2019 a 2020 (ďalej len KZ) Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen: 

 

Článok 10  Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

Tento článok sa upravuje nasledovne: 
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Pôvodný text Článku 10  Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

 

Článok 10 
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové 

dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2019 a v roku 2020 je 2 % z objemu 

zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.  

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne 

platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom 

určeným v zamestnávateľskej zmluve, v sume 32 Eur. Zamestnanec má právny nárok na 

príspevok podľa predchádzajúcej vety. 

(3) Zamestnávateľ neprispieva zamestnancom, ktorí sú v skúšobnej dobe, začne im prispievať po 

uplynutí 3 mesiacov od začiatku pracovného pomeru. Zamestnávateľ neprispieva na DDS 

zamestnancom, ktorí sú na materskej dovolenke, dlhodobej PN (viac ako mesiac) 

a zamestnancom, ktorí dosiahli dôchodkový vek.  

 

 

 

sa nahrádza textom:  

 

Článok 10 
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové 

dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2019 a v roku 2020 je 2 % z objemu 

zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.  

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne 

platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom 

určeným v zamestnávateľskej zmluve, v sume 32 Eur. Zamestnanec má právny nárok na 

príspevok podľa predchádzajúcej vety. 

(3) Zamestnávateľ neprispieva zamestnancom, ktorí sú v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ 

neprispieva na DDS zamestnancom, ktorí sú na materskej dovolenke, dlhodobej PN (viac 

ako mesiac), zamestnancom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a zamestnancom, ktorí majú 

uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú.  
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Článok 2 

 

1. Tento Dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou KZ na roky 2019 a 2020. 

2. Zmenami a doplnkami uvedenými v Článku 1 tohto dodatku sa menia a dopĺňajú príslušné 

ustanovenia KZ. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom podpísanom rovnopise. 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť od 1.10.2019. 

 

Vo Zvolene, dňa 27. 9. 2019 

 

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

   predseda odborovej organizácie    štatutárny zástupca zamestnávateľa 


