Dodatok č. 1
ku kolektívnej zmluve na roky 2017 2021 Zamestnávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice
Zastúpený: Ing. Mgr. Annamáriou Kmiťovou, riaditeľkou základnej školy
so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice
a
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku pri Základnej škole Drábova 3, Košice
Zastúpená: PaedDr. Janou Prokopovou, predsedom OZ
so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice
na základe Dohode o spolupráci Rady základných organizácií Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy, zastúpenou predsedom RNDr. Ingrid Gamčíkovou a mestom
Košice, zastúpeným primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom zo dňa 11.februára 2019 sa
dohodli na nasledovnej zmene:
V Druhej časti, Článok 3, Príplatky, odmeny a náhradné voľno,
bod 3) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jeho funkčného platu.
bod 4) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť odmenu zamestnancovi školy, školského
zariadenia za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce
presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce (napr. pri
dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 60% funkčného platu zamestnanca), ak o to požiada
vedúci zamestnanec školy, školského zariadenia.
Nahradiť: Odmenu zamestnancovi školy, školského zariadenia za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 a 60 rokov veku vo výške funkčného platu zamestnanca (Dohoda o spolupráci,
článok V, bod 2a).

V Druhej časti, Článok 8, Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe
bod 1) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat všetkým zamestnancom okrem
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov najvyššej platovej tarife platovej
triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe.
Zmeniť a zároveň doplniť o bod 2:
1) Pre nepedagogických zamestnancov s prevahou duševnej práce určenie tarifného platu
podľa príslušnej stupnice platových taríf v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej
ho zamestnávateľ zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe (v zmysle § 7, ods. 4 a 5
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2) Pre nepedagogických zamestnancov s prevahou fyzickej práce určenie tarifného platu
podľa príslušnej stupnice platových taríf v platovej tarife platovej triedy o dva stupne vyššej
ako je platová tarifa platovej triedy, do ktorej ho zamestnávateľ zaradil podľa dĺžky
započítanej praxe (v zmysle § 7, ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) (Dohoda o spolupráci, článok V, bod 2d, 2e).

