
Kolektívna zmluva 

uzatvorená medzi ZO OZPŠaV pri MŠ Palárikova 22, Košice  

a Materskou školou Palárikova 22, Košice 

 

 

Doplnok č. 1  

ku Kolektívnej zmluve 

uzatvorenej dňa 16.01.2019 medzi zmluvnými stranami: 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole, Palárikova 22, 040 01 Košice, 

IČO: 42319382, zastúpenou Ľubicou Švantnerovou, splnomocnencom na kolektívne 

vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa čl.3 ods.5 stanov základnej organizácie 

a na základe splnomocnenia zo dňa 20.12.2018 (ďalej odborová organizácia) 

a 

Materskou školou so sídlom v Košiciach, Palárikova 22, IČO: 35543132, 

zastúpenou Mgr. Evou Chovancovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ) 

 

A) Článok 8 sa mení nasledovne: 

 

Príplatky 

 

Odsek Kreditový príplatok sa mení na Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca a podmienky na stanovenie príplatku sa menia takto: 

1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný 

rozvoj v sume  

❖ 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné 

absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu (zákona                 

č. 138/2019 Z. z.), 

❖  3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený,                   

za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu (zákona 

č. 138/2019 Z. z.). 

2) Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 

12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec 

alebo odborný zamestnanec zaradený. 

3) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec                    

a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok                    

za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

4) Riaditeľovi školy prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ. 

5) Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov 

od jeho priznania. 
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6) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa 

osobitného predpisu. 

7) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi                     

a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. 

8) Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku                      

za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa 

odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa. 

9) Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému 

zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31.08.2019 sa považuje za príplatok za profesijný 

rozvoj a vypláca sa do 31.08.2026. 

 

 

Účinnosť tohto doplnku č. 1 sa začína dňom 1. septembra 2019. 

 

 

V Košiciach, dňa 02.09.2019 

 

 

 

 

 

       Ľubica Švantnerová                     Mgr. Eva Chovancová 

         predseda ZO OZ                                                                      riaditeľ MŠ 

pri MŠ Palárikova 22, Košice 


