
D o d a t o k     č. 1 
ku kolektívnej  zmluve  na roky  2019 - 2020  zo dňa 17.12.2018 

 
uzatvorený medzi 

 
 
 

Fakultnou  nemocnicou s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549 

zastúpenou  Ing. Miriam Lapuníkovou, MBA.,  generálnou riaditeľkou FNsP FDR BB 
 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 
 

na jednej strane 
 
 
 
a 
 
 
 

Základnou odborovou organizáciou  SOZ ZaSS 
pri  Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 

zastúpenou Jánom Hankom, predsedom ZO SOZ ZaSS 
 

Odborovou organizáciou Rooseveltovej nemocnice 
zastúpenou Ing. Vladimírom Babjakom, predsedom OORN 

 
Základnou odborovou organizáciou sestier a pôrodných asistentiek 

pri  Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 
zastúpenou Mgr. Natáliou Nagyovou, predsedom ZOO SaPA 

 
Lekárskym odborovým združením 

pri  Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 
zastúpeným MUDr. Jozefom Balážom, predsedom LOZ 

 
 

( ďalej len „odbory“ ) 
 

na druhej strane 
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Zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej dohode tento dodatok č. 1, ktorým sa mení 
kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020   uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 17.12.2018 
nasledovne: 
 
 

I 
 
Článok  26, Základná mzda, znie: 
 

(1) Výška  základnej  mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce je stanovené takto: 

 
Stupeň náročnosti  

práce 
 

do 8 rokov odbornej  
praxe 

od 8 rokov do 20 rokov 
odbornej  praxe 

od 20 rokov odbornej  
praxe 

    1 2 3 

1.stupeň 1/1       520,00 €   mesačne     530,00 €   mesačne      540,00 €   mesačne 

 1/2       570,00 €   mesačne     580,00 €   mesačne       590,00 €   mesačne 

2.stupeň 2/1      625,00 €   mesačne     635,00 €   mesačne      645,00 €   mesačne 

 2/2      675,00 €   mesačne     685,00 €   mesačne      695,00 €   mesačne 

3.stupeň 3/1     730,00 €   mesačne     740,00 €   mesačne     750,00 €   mesačne 

 3/2      780,00 €   mesačne     790,00 €   mesačne     800,00 €   mesačne 

4.stupeň 4/1      840,00 €   mesačne    860,00 €   mesačne    880,00 €  mesačne 

 4/2      900,00 €   mesačne    940,00 €   mesačne      980,00 €   mesačne 

5.stupeň 5/1      1015,00 €  mesačne     1 075,00 €   mesačne   1 135,00 €  mesačne 

 5/2       1100,00 €  mesačne    1 180,00 €  mesačne   1 260,00 €   mesačne 

 5/3       1250,00 €   mesačne     1 350,00 €  mesačne   1 450,00 €   mesačne 

6.stupeň 6/1     1 560,00 €   mesačne     1 680,00 €   mesačne  1 800,00 €   mesačne 

 6/2    2 250,00 €   mesačne     2 390,00 €   mesačne     2 530,00 €   mesačne 

 6/3    2 630,00 €   mesačne bez  rozdielu  odbornej  praxe 

 6/4    2 740,00 €   mesačne bez  rozdielu  odbornej  praxe 

 
 

(2) Odborná prax je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní  pracovných 
činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter  ako  pracovná činnosť, ktorú  má 
zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže započítať aj prax, ktorá  má iný 
charakter, ako pracovná činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa  a to v závislosti 
od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu najviac dvoch tretín. 
Podľa druhej vety nemožno započítať prax u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu lekára, 
zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky. 

(3) Ustanovenia o základnej mzde v KZ sa nepoužijú u zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu záchranára. Týmto zamestnancom sa základná mzda stanoví ako minimálny mzdový nárok 
v zmysle zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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II 
 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť od 1.2.2019.  
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych exemplároch. Zamestnávateľ obdrží 

dve originálne vyhotovenia a odbory obdržia štyri originálne vyhotovenia. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 

zaväzujú sa ho dodržiavať, a preto ho na znak toho podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 25.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
........................................   ...........................................              ......................................... 
 
   Ing. Vladimír Babjak                Ján Hanko       Mgr. Natália Nagyová 
       predseda OORN             predseda ZO SOZ ZaSS               predseda ZOO SaPA             
                
 
 
 
 
....................................................    .................................................... 
    
          MUDr. Jozef Baláž      Ing. Miriam Lapuníková, MBA 
predseda LOZ pri FNsP FDR BB          riaditeľka FNsP FDR BB           


