
 

DODATOK č. 1 

ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 15.06.2020 do 14.06.2022 
uzatvorenej dňa 15.06.2020 

medzi 

 

zamestnávateľom: Národný onkologický ústav 

so sídlom: Klenová 1, 833 10 Bratislava 

v mene ktorého konajú:  Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicínsky riaditeľ 

 

a 

 

Základnou organizáciou  

Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb  

pri Národnom onkologickom ústave 

so sídlom: Klenová 1, 833 10 Bratislava 

v mene ktorej koná: Mgr. Terézia Luptáková, predseda ZO SOZZaSS 
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Kolektívna zmluva na obdobie od 15.06.2020 do 14.06.2022 (ďalej aj ako „KZ“ alebo 

„Kolektívna zmluva“) uzatvorená medzi Národným onkologickým ústavom, Klenová 1, 833 

10 Bratislava a Základnou organizáciou SOZZaSS pri NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava sa 

na základe dohody zmluvných strán mení nasledovne: 

 

 

1. V Článku 43 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu a príplatok za zmennosť 

Kolektívnej zmluvy sa v bode 1 opravuje chyba v písaní v sume 7,50 EUR na správnu 

sumu 8,50 EUR, t.j. článok 43 bod 1 KZ odo dňa účinnosti Kolektívnej zmluvy znie 

nasledovne:  

1. „Zamestnancovi patrí  za každú hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu mzda a 

mzdové zvýhodnenie vo výške: 

- u zamestnancov do 8,50 EUR  priemernej hodinovej mzdy,  70 % priemernej 

hodinovej mzdy zamestnanca, 

- u zamestnancov nad 8,50 EUR priemernej hodinovej mzdy, 40 % priemernej 

hodinovej mzdy zamestnanca.“ 

 

 

2. V Článku 48 Splatnosť a výplata mzdy bod 2 Kolektívnej zmluvy sa bod 2 mení a znie 

nasledovne: 

2. „Mzda je splatná vo výplatnom termíne, a to najneskôr  k 12. dňu v mesiaci.  Ak 

výplatný termín pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je mzda splatná posledný 

pracovný deň pred týmto termínom.“ 

 

3. Príloha č. 2: Systemizácia pracovných miest (podľa Katalógu pracovných činností) 

Kolektívnej zmluvy sa nahrádza novou aktualizovanou Prílohou č. 2: Systemizácia 

pracovných miest (podľa Katalógu pracovných činností), ktorá tvorí prílohu tohto 

Dodatku č. 1. 

 

4. Ostatné časti KZ zostávajú nezmenené. 

 

5. Tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

podpísania. 

 

 

V Bratislave dňa .......................    

 

Za zamestnávateľa:      Za odborovú organizáciu: 

 

 

 

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

        Ing. Tomáš Alscher, MPH            Ing. Peter Hodás 

           generálny riaditeľ     zastupujúci predseda ZO 

 

 

 

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

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 

        medicínsky riaditeľ 


