
 

 

 

 

Dodatok č. 16 

 

ku  KOLEKTÍVNEJ   ZMLUVE   VYŠŠIEHO   STUPŇA 

 

uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 

v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 

6, Dodatku č. 7 Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č.12, 

Dodatku č.13, Dodatku č.14, Dodatku č.15  ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 

 

 (ďalej iba „KZVS v znení jej Dodatkov č.1- č.15“) 

 

medzi 

 

 

Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, 

 

a 

 

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky 

 

 

 

 



 

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“),  

zastúpený Mgr. Antonom Szalayom, predsedom, 

 

na strane odborov    a 

 

Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky (ďalej len „AŠN SR“),  

zastúpená Ing. Mongim Msollym, MBA predsedom predstavenstva a prezidentom 

 

na strane zamestnávateľov     

                                                          uzatvárajú 

 

v súlade s článkom 23 KZVS tento Dodatok č.16, ktorým sa mení a dopĺňa KZVS v znení jej 

Dodatkov č.1- č.15 takto: 

1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení platnosti a účinnosti KZVS v znení jej dodatkov 

do 31.12. 2022. 

 

2. V článku 15  sa dopĺňa  ods. 6 . ktorý znie: ,,Na základe dohody zmluvných strán základná 

zložka mzdy sanitára  je najmenej   762 €, základná zložka mzdy nutričného terapeuta je 

najmenej  994 € a základná zložka mzdy dentálnej hygieničky je najmenej 994 €,  

s účinnosťou od 01.01.2022.“ 

 

3. V článku 15  sa dopĺňa ods. 7, ktorý  znie: ,,Zamestnávateľ s účinnosťou od 1.1.2022 

zvýši základnú zložku mzdy nezdravotníckeho zamestnanca priznanú zamestnancovi ku 

dňu 31.12.2021 najmenej  o 3%.  

 

4. Ostatné ustanovenia KZVS v znení jej Dodatkov č. 1- 15 zostávajú nezmenené.  

 

5.  Dodatok č. 16 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť  

 nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

6.   Prílohou Dodatku č. 16 je aktuálny  Zoznam zamestnávateľov. 

 

7.   AŠN SR ako zmluvná strana na strane zamestnávateľov sa zaväzuje v súlade s § 9 ods. 1   

       zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  

       odovzdať Dodatok č. 16 na uloženie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny  

       Slovenskej republiky a to do 15  dní odo  dňa podpísania Dodatku č. 16, pričom tento   

       Dodatok č. 16 odovzdá tak v písomnej, ako aj v elektronickej podobe. 



 

 

 

8. Dodatok č. 16  je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých AŠN SR  

obdrží dve vyhotovenia a SOZ ZaSS jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Bratislave dňa 16. decembra 2021  

 

Splnomocnený zástupca 

zamestnávateľov podľa § 3 

písm. d) zákona o kolektívnom 

vyjednávaní 

  

Splnomocnený zástupca 

zamestnancov podľa § 3 písm. 

a) zákona o kolektívnom 

vyjednávaní 

 

          za AŠN SR 

  Ing. Mongi Msolly,MBA 

                     za SOZ ZaSS 

       Mgr. Anton Szalay 

 

predseda predstavenstva a prezident                                           predseda 

 


