DODATOK č. 2
ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021 uzatvorenej dňa 21.5.2019 v Nitre
medzi zmluvnými stranami:
Univerzitnou organizáciou OZ PŠaV pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
so sídlom v Nitre, IČO 36110451, zastúpená – predsedníčkou Výboru UO OZ PŠaV pri SPU
v Nitre doc. RNDr. Zuzanou Hlaváčovou, CSc.
a
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre so sídlom v Nitre,
zastúpená – rektorkou doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD.

IČO 00397 482,

I.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Kolektívnej zmluvy na rok 2019 – 2021
v Časti II. Všeobecné ustanovenia, v Článku 3 Platy a odmeňovanie za prácu v bode 7.
Článok 3 bod 7 Kolektívnej zmluvy na roky 2019 - 2021 znie:
„7. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom
prostredí príplatok, ak sú splnené podmienky ustanovenia § 11 zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) a Platového poriadku SPU
v 3. kategórii vo výške 11,8 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy
základnej stupnice platových taríf.
Zamestnávateľ môže vyplatiť zamestnancovi príplatok v 2. kategórii aj pri nižšej intenzite
pôsobenia chemických, karcinogénnych, mutagénnych, fyzikálnych faktorov a prachu ako
v 3. a 4. kategórií, ak sú splnené podmienky ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o odmeňovaní
a ak má zamestnanec odbornú spôsobilosť v oblasti uvedených faktorov.“
II.
1. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021 nadobúda platnosť dňom podpisu
obidvoch zmluvných strán a účinnosť 1. januára 2021.
2. Za zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle SPU zodpovedá
zamestnávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 20192021 prečítali, súhlasili s jeho obsahom a na znak toho ho podpisujú.
Nitra 10. decembra 2020

........................................................
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre

................................................................
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

