
Dodatok č.2 

ku kolektívnej zmluve na rok 2020-2024 

uzatvorenej dňa  01.01.2020 medzi zmluvnými stranami: 

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

pri Základnej škole  v Huncovciach, IČO: 42237963 

zastúpenou jej predsedom Mgr. Lýdiou Bašistovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie 

a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 3 ods. 2 a článku 6 ods. 1 a ods. 10 Stanov tejto 

odborovej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa  18.12.2019 

a 

Základnou školou so sídlom v Huncovciach, IČO: 36158895, zastúpenou Mgr. Kamilou Haddenovou, 

riaditeľkou školy 

 

V zmysle článku 4 ods. 1 ods. 1 kolektívnej zmluvy na rok 2020 - 2024 sa zmluvné strany dohodli na 

dodatku č. 2 ku vyššie uvedenej kolektívnej zmluve nasledovne:  

Znenie dodatku č. 2  KZ sa upravuje takto: 

Článok 18 

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, 

prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto 

oblasti 

 
Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, že ďalšie 

predĺženie, alebo opätovné dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú nad dva roky  je 

možné z dôvodu vykonávania prác pedagogického asistenta,  ktorého náplňou práce je 

spolupráca s učiteľom na výchovno-vzdelávacom procese, mimovyučovacích aktivitách, 

spolupráca s rodinou žiakov a účasť na vzdelávacích aktivitách školy, financované v rámci 

národných projektov a iných zdrojov. 

 

Podľa ustanovenia § 82 ods. 4 z. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch cit.: "Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno 

dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý 

na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) 

Zákonníka práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce."     

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 kolektívnej zmluvy si prečítali, 

súhlasia s   jeho obsahom a preto ho na znak toho podpisujú. 

 

V Huncovciach dňa  15.06.2022 

 

 

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

Predsedníčka ZO OZ PŠaV pri ZŠ     riaditeľka   ZŠ 


