D O D A T O K č. 1

Ku Kolektívnej zmluve , ktorá má platnosť od
1.januára 2017 do 31.decembra 2020

Znenie a rozsah Kolektívnej zmluvy sa mení po dohode
zmluvných strán na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednej
zo strán . KZ sa mení do budúcna / nie retroaktívne / . Menia sa
ustanovenia, ktoré zakladajú finančné nároky, t.j. články 7, 11 a 14
a to v závislosti od rozpočtu prideleného zamestnávateľovi ( ako to
vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a
ustanovenia KZ ) a rozpočtových opatrení na rok 2019.

Druhá časť
Mzdové nároky a práva zamestnancov z Kolektívnej
zmluvy

Článok 7
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

8. Odmena za pracovné zásluhy pri životnom jubileu
Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vyplatí zamestnancovi odmenu za
pracovné zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov veku
a zároveň môže priznať jubilejnú odmenu pri príležitosti 60 rokov
veku, vo výške jeho funkčného platu (§ 20 ods. 1 písm.c /OVZ)

9. Zamestnancovi patrí:

a, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa
od 1. januára 2019 zvýši o 10 % a od 1. januára 2020 sa zvýši
o ďalších 10 %

b, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši
od 1. januára 2020 o 10 %. Zvýšenie základnej stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme od 1. januára 2019 je zohľadnené a upravené
v novele zákona o odmeňovaní , ktoré nadobudlo účinnosť 1.
januára 2019

Článok 11
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

Uvedený článok sa vzťahuje na pracovné činnosti / pre ne pedagogických zamestnancov / zaradené v triede 1 až 10 v zmysle
nariadenia vlády č.354/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich
zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Článok 14
Náhrada pracovnej neschopnosti
Denná výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako
stanovuje zákon a to od 1. dňa pracovnej neschopnosti vo výške 55
% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

V Poprade dňa 20. februára 2019

Za odborovú organizáciu

Podpis, pečiatka

Za zamestnávateľa

Spojená škola D.Tatarku
Podpis, pečiatka

