
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 

uzatvorenej dňa 21.4.2021 medzi zmluvnými stranami: 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Bystrany 13, 053 62 Bystrany, IČO: 42252121, 

zastúpenou Mgr. Jarmilou Kontrošovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie 

kolektívnej zmluvy na základe plnomocenstva zo dňa 27.01.2021(ďalej odborová organizácia) 

a 

Základná škola so sídlom v Bystranoch, 053 62 Bystrany 13, IČO: 35545984, zastúpenou, Mgr. 

Júliou Čurillovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ) 

 

V zmysle článku 13 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 4 ku 

Kolektívnej zmluve na rok 2022 nasledovne: 

 

1. Mení sa Článok 13v bode 4 nasledovne: 

 

Článok 13 

Dovolenka na zotavenie 

 

(1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa 

predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103  ZP u nepedagogických 

zamestnancov o dva týždne s výnimkou zamestnancov na kratší pracovný úväzok. 

(2) Zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje bod 1 má právny nárok na dlhšiu ako základnú výmeru 

dovolenky podľa odseku 1. 

(3) Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí 

zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka 

riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho 

výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, odborného 

zamestnanca, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je 48 dní v kalendárnom roku. 

(4) Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku kalendárneho roka 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. 

 

Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zostávajú nezmenené.  

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom vyhotovení.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom, a preto ho 

na znak toho podpisujú. 

 

V Bystranoch dňa 29.06.2022 

 

 

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

    základná organizácia       zamestnávateľ  

    


