
Dodatok č. 1 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROK 2021 zo dňa 25. 01. 2021 

uzatvorený medzi 

Zamestnávateľom: 

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 
zastúpená riaditeľom Ing. Romanom Kľučiarikom, na jednej strane  
 

a 
Základnou odborovou organizáciou: 

Základná odborová organizácia, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 
zastúpená predsedníčkou Mgr. Martou Závodskou, na druhej strane 
(ďalej len „Základná OO“) 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2021  
zo dňa 25. 01. 2021 mení a dopĺňa takto: 

 
Bod č. 6.8. Náborové príspevky sa mení a znie takto: 
Za účelom získania zdravotníckych zamestnancov v povolaní lekár, sestra pri lôžku, zdravotnícky asistent a 

sanitár môže zamestnávateľ poskytnúť náborový príspevok vo výške 4 000,00 € pre atestovaného lekára, 

vo výške 2 000,00 € pre neatestovaného lekára, vo výške 2 000,00 € v povolaní sestra a vo výške 500,00 € 

v povolaní zdravotnícky asistent a sanitár za podmienky uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnávateľom 

v rozsahu úväzku 1,0 a so záväzkom zotrvať v pracovnom pomere po dobu troch rokov od nástupu 

do pracovného pomeru. Ak zamestnanec nezotrvá v pracovnom pomere za vyššie uvedených podmienok, 

musí náborový príspevok zamestnávateľovi vrátiť v plnej výške.  

 

Na náborový príspevok má nárok:   a) nový zamestnanec, ktorý v PL Sučany nikdy nepracoval,  

 b) nový zamestnanec, ktorý v minulosti v PL Sučany pracoval a ktorého 

      pracovný pomer sa skončil v deň, ktorý je od dňa vzniku pracovného  

      pomeru 5 a viac rokov. 

 

2. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2021 zo dňa 25. 01. 2021 zostávajú nezmenené. 
 
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych exemplároch. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom, a preto ho na znak toho 

podpisujú. 
 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 

V Sučanoch, dňa 19. 05. 2021 

 
 
 
 
...................................................................    ....................................................... 

za Zákl. OO pri PL Sučany       za vedenie PL Sučany 
  Mgr. Marta Závodská       Ing. Roman Kľučiarik 
          predseda                    riaditeľ 


