
 

DODATOK č. 1 

 

ku  

KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2022 - 2025 

uzatvorenej medzi 

 

 

Odborovým zväzom KOVO 

zast.: JUDr. Monika Benedeková, predsedníčka Rady OZ KOVO 

 

a 

 

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 

zast.: Ing. Pavol Brnka, prezident Zväzu sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 

 

 

 

 



Článok 1  

 

V súlade s ustanoveniami časti IX. Záverečné ustanovenia bod 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 zo dňa 26.4.2022 

uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „KZVS“), sa zmluvné strany 

dohodli na zmene dohodnutých ustanovení platnej KZVS formou písomného dodatku. 

 

Článok 2 

 

Doterajšie znenie KZVS sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Tabuľka v Prílohe č. 2 ku KZVS sa mení nasledovne:  

 

Mzda pre jednotlivé stupne 

 

Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 

Stupeň Mesačná mzda v EUR Hodinová mzda v EUR pri 40 h Hodinová mzda v EUR pri 37,5 h 

1 668 € 3,839 € 4,095 € 

2 736 € 4,230 € 4,512 € 

3 808 € 4,644 € 4,953 € 

4 898 € 5,161 € 5,505 € 

5 968 € 5,563 € 5,934 € 

6 1 068 € 6,138 € 6,547 € 



 

Článok 3 

1. Dodatok č. 1 je uzavretý a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť 

01.02.2023. 

2. Zostávajúce časti platnej KZVS v znení dodatku č. 1 zostávajú v pôvodnej platnosti nezmenené. 

3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť platnej KZVS. 

4. Dodatok č. 1  je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu,  pričom všetky rovnopisy majú právnu silu originálu. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z KZVS, jej dodatkov alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo 

právnych skutočností súvisiacich s touto zmluvou sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s KZVS nevyplýva niečo iné.  

6. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení KZVS a jej dodatkov nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia. 

7. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 ku KZVS riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne a bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť tento Dodatok č. 1 je slobodná, určitá a vážna.  

V Lednických Rovniach, dňa 26.1.2023  

 

  

JUDr. Monika Benedeková, v.r. 

predsedníčka Rady OZ KOVO 

Ing. Pavol Brnka, v.r. 

prezident Zväzu sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 

                                                               


