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Dodatok č. 2  ku  
 

K O L E K T Í V N E J      
Z M L U V E 

 
V Y Š Š I E H O    S T U P Ň A  

 

 

uzatvorenej na roky 

 

2010 - 2012 

 

 

 

 

 medzi  

 

 

 

 

OZ  potravinárov Slovenskej republiky 

zastúpeným: Ing. Magdaléna Mellenová 

   predsedníčka zväzu 

 

 

 

a 

 

 

 

Slovenským  združením výrobcov piva a sladu 

zastúpeným: Mgr. Júlia Hurná, PhD. 

    prezidentka združenia 
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I.) V súlade so zákonom 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 
neskorších predpisov a Článku 76 platnej kolektívnej zmluvy, zmluvné 
strany uzatvárajú  tento dodatok č. 2 k platnej kolektívnej zmluve, na 
základe ktorého sa menia nasledovné ustanovenia: 

 

 

 

1.) ČASŤ  V.  O d m e ň o v a n i e 

 

Článok 36 znie: 

Dohodnutá minimálna mesačná mzda je 350 €.     

Podľa zaradenia zamestnanca do príslušného tarifného stupňa mu musí byť za vykonanú 

prácu vyplatená minimálna tarifná mzda podľa tejto stupnice: 

 
 

Tarifný 
stupeň 

 

Koeficient 
minimálnej 

mzdy 

Minimálny mzdový nárok 
v € 

za mesiac 

Minimálny mzdový nárok 
v € za hodinu pri 37,5 

hodinovom týždennom 
pracovnom čase 

 

1. 1,0              350,- 2,1459 

2. 1,2              420,- 2,5751 

3. 1,4 490,- 3,0042 

4. 1,6              560.- 3,4334 

5. 1,8              630,- 3,8626 

6. 2,0              700,- 4,2918 

 

Pre Banskobystrický pivovar, a.s. je na rok 2012 dohodnutá výška minimálnej mesačnej 

mzdy vo výške  342,50 € a nasledovné minimálne mzdové nároky podľa tarifných 

stupňov:      
 

Tarifný 
stupeň 

 

Koeficient 
minimálnej 

mzdy 

Minimálny mzdový nárok 
v € 

za mesiac 

Minimálny mzdový nárok 
v € za hodinu pri 37,5 

hodinovom týždennom 
pracovnom čase 

 

1. 1,0              342,50  2,0999 

2. 1,2              411,- 2,5199 

3. 1,4    479,50 2,9399 

4. 1,6              548.- 3,3599 

5. 1,8              615,60 3,7744 

6. 2,0              685 4,1999 

 

Minimálne mzdové nároky platia pre 37 a ½ hodinový týždenný pracovný čas.  Pri inej 

dĺžke stanoveného týždenného pracovného času sa výška hodinovej mzdy úmerne upraví.  

 

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, ktorá 

mu patrí podľa znenia predchádzajúcej vety tohto bodu, zamestnávateľ mu rozdiel 

doplatí. Do mzdy podľa tohto ustanovenia sa nezahŕňa mzda za prípadnú prácu nadčas, 

mzdové  zvýhodnenie  za  prácu  vo  sviatok,   mzdové  zvýhodnenie   za   nočnú    prácu,   
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Príloha č. 1 

 

Zoznam organizácií združených v Slovenskom  združení výrobcov piva a sladu. 

 

 

     P.č.       Obchodné meno, sídlo                                                     IČO: 

1.       Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2,  

947 01  Hurbanovo                                                         36528391 

2.       Pivovary Topvar,  a.s.,  Pivovarská 9 

       082 21 Veľký Šariš                                                              31648479       

3.       Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 

974 05 Banská Bystrica                                                      36352802 

 

Odvetvové začlenenie (príslušnosť) KZVS: 

Pre účely §7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení sa 

KZVS, vrátane dodatkov  vzťahuje na nasledovné kódy štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností 

(SK NACE Rev.2 podľa Vyhlášky ŠÚSR č. 306/2007 Z. z.): 

     11 – Výroba nápojov 

             11.05     Výroba piva 

             11.06     Výroba sladu 

             11.07     Výroba nealkoholických nápojov 
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CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI                         Príloha č.2                    

PRACOVNÝCH MIEST 
 

 Pracovné miesta sú podľa  miery  zložitosti,  zodpovednosti  a  namáhavosti práce a z nej 

vyplývajúcich požiadaviek na kvalifikáciu  zamestnanca  vymedzené týmito 

charakteristikami: 

 

 

 a)   pracovné   miesto   zodpovedajúce   prvému   stupňu   náročnosti    práce     

charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác  podľa     presných 

postupov a pokynov.   

 

b)   pracovné   miesto   zodpovedajúce   druhému   stupňu   náročnosti   práce     

charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných  prác  alebo  odborných     rutinných 

kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo  prevádzkových     režimov, alebo prác 

spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon  jednoduchých     remeselných    prác;    výkon    

opakovaných,    kontrolovateľných     prác     administratívnych,  hospodársko-správnych,   

prevádzkovo-technických   alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených  

postupov.   

 

 c)  pracovné   miesto   zodpovedajúce   tretiemu   stupňu   náročnosti   práce charakterizuje 

výkon rôznorodých odborných alebo ucelených  odborných  prác alebo samostatné 

zabezpečovanie menej  zložitých  agend;  samostatný  výkon individuálnych  tvorivých  

remeselných  prác;  riadenie  alebo   operatívne zabezpečovanie chodu zariadení  alebo  

prevádzkových  procesov  spojené  so zvýšenou  duševnou  námahou   s   prípadnou   

zodpovednosťou   za   zdravie  a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.  

 

 d)  pracovné   miesto   zodpovedajúce   štvrtému   stupňu   náročnosti   práce     

charakterizuje  samostatné  zabezpečovanie  odborných  agend  alebo   výkon     čiastkových 

koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou  námahou;  

riadenie,  organizácia  alebo   koordinácia   zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru 

veľmi  zložitých  zariadení  s  prípadnou zodpovednosťou za životy  a  zdravie  iných  osôb.   

 

 e)   pracovné   miesto   zodpovedajúce   piatemu   stupňu   náročnosti   práce charakterizuje 

výkon špecializovaných systémových,  koncepčných,  tvorivých alebo metodických prác s 

vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s 

určovaním nových postupov v rámci systému;  riadenie, organizácia a koordinácia veľmi  

zložitých  procesov  a  systémov   vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov 

riešenia.  

 

 f)  pracovné   miesto   zodpovedajúce   šiestemu   stupňu   náročnosti   práce charakterizuje    

tvorivé     riešenie úloh neobvyklým  spôsobom  s nešpecifikovanými  výstupmi  s  vysokou  

mierou  zodpovednosti  za  škody  s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, 

organizácia a  koordinácia  najzložitejších  systémov  so  zodpovednosťou  za  neodstrániteľné 

hmotné a morálne  škody  so  značnými  nárokmi   na   schopnosť   riešiť   zložité a konfliktné 

situácie spojené spravidla so všeobecným  ohrozením  najširšej skupiny osôb.  

 

 


