Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné

Dodatok č.1
ku Kolektívne] zmluve na roky 2018.2019 uzatvorenej dňa 28.12.2017

Článok 7
Príplatky a odmeny
Dodatkom č.

1

sa mení bod 4. ods. 5. písm. d) Článku 7 Osobný príplatok aodmena

od 1.1.2019 takto:
d) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a60 rokov veku
(520 ods. 1, pís. c zák. 553/2003)

V

sume jeho funkčného platu

Článok 9
Platové tarify
Dodatkom č.

sa od 1.1.2019 mení bod 1. a 2. Článku 9 Platové tarify takto:

1

Pedagogického a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2019 patrí platová tarifa podľa
platových taríf uvedených vprílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 388/2018, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
1.

záujme.

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 patrí tarifný plat
vsume platovej tarify uvedenej vprílohe č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. oodmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktorým sa menia adoplňajú niektoré

2.

zákony.

Článok 13
,
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dlžky
praxe
Dodatkom č.
od dĺžky praxe.

1

sa ruší od 1.1.2019

Článok

13

Určenie platu zamestnancom nezávisle
'

Clánok 14
Pracovný čas zamestnancov
Dodatkom č.

1

sa od 1.1.2019 sa mení bod 4. Článku 14.

chrípkových prázdnin môže zamestnávateľ poskytnúť pedagogickým a prevádzkovým
pracovníkom voľno s náhradou mzdy v sume 100% ich funkčného platu, podľa & 142 odst. 3)
V čase

a 4) ZP.

Článok 29
Tvorba a použitie sociálneho fondu
Dodatkom č.
fondu takto:

1

sa od 1.1.2019 mení bod 4 Článku 29 Tvorba a použitie sociálneho

Zamestnávateľ poskytne príspevok do výšky 15,00 EUR na jedného zamestnanca z dôvodu
Novoročného stretnutia, Dňa učiteľov, Záver školského roka.

V

Humennom 11.01.2019
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