
DODATOK č. 2 

ku Kolektívnej zmluve Strednej odbornej školy T. Vansovej 32 v Prievidzi zo dňa                       

15. januára 2021, uzatvorený dňa   03. 12. 2021 medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 

42142997, zastúpenou Ing. Evou Poljakovou predsedníčkou ZO(ďalej odborová 

organizácia), 

Základnou organizáciou OZ KOVO pri SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 

308040780020 zastúpená Mgr. Marcelou Jančovičovou predsedom ZO, (ďalej odborová 

organizácia) 

a 

Strednou  odbornou  školou T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza, IČO: 42026407 

zastúpenou Ing. Janou Poliakovou, riaditeľkou  SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza(ďalej  

Zamestnávateľ ). 

 

 

Tento Dodatok ku KZ organizácie si vyžiadala nevyhnutnosť riešenia mimoriadnej 

situácie v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a v dôsledku rozhodnutia ministra 

školstva SR zo dňa 25.11.2021. 

Minister školstva rozhodnutím č. 2020/21911:1-A1810 zo dňa 25.11.2021 s účinnosťou 

od 29.11.2021  v časti   B. ods. 5 stanovil predĺženie  vianočných  prázdnin v školskom roku 

2021/2022 vo všetkých školách v termíne od 20.12.2021 do 7.1.2022.  

Nakoľko ide o navýšenie dní prázdnin v počte 3, pedagogickí zamestnanci s uvedeným 

počtom dní prázdnin nepočítali pri tvorbe plánu dovoleniek na rok 2021.  

Zamestnávateľ sa preto dohodol so zástupcami zamestnancov na schválení dodatkovej 

dovolenky pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 3 dni, ktoré je pedagogický 

zamestnanec povinný vyčerpať v termíne od 20.12.2021 - 22.12.2021. Tieto 3 dni dovolenky 

sú určené na vykrytie dní prázdnin navyše a nedajú sa preniesť do ďalšieho kalendárneho 

roku. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zamestnávateľ  sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. 

bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto Dodatku č.2 ku 

KZ, ho zverejniť na svojej internetovej stránke. 

(2) Tento Dodatok č.2 ku KZ je vyhotovený v troch rovnopisoch. Každá zo zmluvných 

strán dostane po jednom podpísanom rovnopise. 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 ku KZ  prečítali, súhlasia s jeho obsahom 

a preto ho na znak toho podpisujú. 

(4) Tento Dodatok č.2 ku KZ nadobúda účinnosť dňom 03.12.2021. 

 

 
V Prievidzi, 03.12.2021  
 
 
 
 

 
................................              ................................................            ................................. 
 Ing. Eva Poljaková                      Mgr. Marcela Jančovičová               Ing. Jana Poliaková 
    ZO OZ PŠaV                                       ZO KOVO                             zamestnávateľ 



 

 

Príloha  Dodatku č.2 ku KZ pre rok 2021: 

 

1.)  Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2020/21911:1-A1810 zo dňa 25.11.2021 


