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Bratislava, apríl 2020 



Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Metodicko-pedagogického centra 2019 

__________________________________________________________________________________ 

pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

Metodicko-pedagogického centra pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

 

uzatvorený na základe Článku 21 bod 3 Kolektívnej zmluvy Metodicko-pedagogického centra na rok 

2019, s poukazom na § 8 ods. 5 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní medzi zmluvnými 

stranami: 

 

 

1. Metodicko-pedagogické centrum, 

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348 

zastúpené Mgr. Andreou Pálkovou, generálna riaditeľka 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

     2.1 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  

 pri Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko Bratislava 

 zastúpená RNDr. Ľuboslavou Ferčíkovou, predsedníčka ZO OZ 

             

spolu so  

 

    2.2 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

 pri Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko Prešov 

 zastúpená PaeDr. Vierou Šándorovou, predsedníčka ZO OZ     

 

 (ZO OZ ďalej spolu len „odborové organizácie“) 

  

(zamestnávateľ a odborové organizácie ďalej len „zmluvné strany“) 

 

         uzatvárajú tento 

 

Dodatok č. 1  

ku Kolektívnej zmluve Metodicko-pedagogického centra 2019  

(ďalej len „Dodatok č. 1) 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Účelom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je potreba operatívne reagovať na situáciu spôsobenú 

opatreniami prijatými za účelom zabezpečenia ochrany zdravia a zabránenia šíreniu choroby 

COVID-19, ktorá si vyžiadala vykonanie úpravy znenia Kolektívnej zmluvy Metodicko-

pedagogického centra 2019 (ďalej len „kolektívna zmluva“).  

 

2. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 1 dohodli, že Článok 2 bod 1 kolektívnej zmluvy 

a Článok 21 bod 1, v časti upravujúcej obdobie, na ktoré sa kolektívna zmluva uzatvára sa 

z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prijatými opatreniami za účelom zabránenia šíreniu 



Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Metodicko-pedagogického centra 2019 

__________________________________________________________________________________ 

choroby COVID-19, nahrádza ustanovením „Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie 16 

mesiacov od 01.05.2019 do 31.08.2020.“   

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom 

po jeho podpise oprávnenými zástupcami zmluvných strán zamestnávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a každá odborová organizácia po jednom (1) vyhotovení tohto Dodatku č.1.  

  

2. Ustanovenia kolektívnej zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti v znení tak, 

ako boli zmluvnými stranami dohodnuté v kolektívnej zmluve. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a s § 5a ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácii“) v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

4. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č. 

1 je slobodná a vážna. Dodatok č. 1 si riadne prečítali a jeho obsahu zhodne porozumeli. Dodatok 

č. 1 nebol uzatvorený v dôsledku ich omylu, ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu s uzatvorením tohto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave dňa 28.04.2020 

 

 

     

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.                       RNDr. Ľuboslava Ferčíková 

       generálna riaditeľka MPC            predsedníčka ZO OZ pri MPC Bratislava 

                     v. r.              v. r.  

 

 

                      

                          PaedDr. Viera Šándorová  

                 predsedníčka ZO OZ pri MPC Prešov 

                                                                             v. r.  


