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Dodatok č. 1 

ku Kolektívnej zmluve 

 

uzatvorenej dňa 01. 10. 2014 medzi  

Základnou školou s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola 

és Óvoda v Orechovej Potôni 

  

a  

 

Základnou organizáciou OZ PšaV Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza 

s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda v Orechovej Potôni 

 

Zmluvné strany zastúpené 

riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond 

Alapiskola és Óvoda - Mgr. Anikó Fekete  

 

a  

predsedkyňou Základnej organizácií OZ PšaV Základná škola s materskou školou Zsigmonda 

Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 

Mgr.Tímeou Sátorovou  

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1:  

 

Článok 1 

1. Predmetom dodatku je doplnenie článku Kolektívnej zmluvy  (ďalej len „KZ“) Základnej školy 

s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 

uzatvorené dňa 01. 10. 2014 v Orechovej Potôni:  

Článok 17 

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania 

uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti 

 

Podľa Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. § 48 ods. 2) pracovný pomer na dobu určitú možno 

dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne 

dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. 

Podľa Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. § 48 ods. 4) bod d) ďalšie predĺženie alebo 

opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je 

možné len z dôvodu: vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 
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Pracovný pomer na dobu určitú nad dva roky bude predĺžený na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/133/2017 – číslo zmluvy: 0828/2017 

pre: 

- dvoch asistentov učiteľa 

- jedného sociálneho pedagóga 

nakoľko hore uvedená zmluva obsahuje dobu realizácie projektu 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020. 

Článok 2 

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou KZ.  

2. 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 platnosť̌ dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť̌  

od  28. 12. 2017.  

 

V Orechovej Potôni, dňa 28. 12. 2017 

 

 

 

 

 

_____________________     _____________________________ 

predseda za ZO OZ PŠaV                             štatutárny zástupca zamestnávateľa  
 

 

 


