
Dodatok č. 3 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROK 2018 zo dňa 05. 01. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 04. 2018 

a Dodatku č. 2 zo dňa 25. 07. 2018 

uzatvorený medzi 

 

Zamestnávateľom: 

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 

V zastúpení riaditeľom Ing. Romanom Kľučiarikom, na jednej strane 

a 

Základnou odborovou organizáciou: 

Základná odborová organizácia, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 

V zastúpení predsedníčkou Mgr. Martou Závodskou, na druhej strane. 

 

1. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  uzatvárajú  tento  dodatok,  ktorým sa  Kolektívna zmluva  na rok  2018  zo dňa 
 05. 01. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 04. 2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 25. 07. 2018 mení a dopĺňa takto: 
 
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 
predpisov sa mení názov zdravotnícky asistent na praktická sestra a názov asistent výživy na nutričný terapeut 
v celom znení Kolektívnej zmluvy na rok 2018 a jej dodatkoch v príslušných tvaroch s platnosťou od 01. 09. 2018. 

 
2. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2018 zo dňa 05. 01. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 04. 2018 

a Dodatku č. 2 zo dňa 25. 07. 2018 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 01. 10. 2018 

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

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


