
 

Dodatok č. 1 
k Vnútornému mzdovému predpisu Asociácie učiteľov, rodičov a priateľov 

1. súkromnej materskej školy Stella 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

 
 

Názov a sídlo organizácie Asociácie učiteľov, rodičov a priateľov 
1. súkromnej materskej školy Stella 

Vypracovala : Andrea Šuchaňová 

Schválené predsedníctvom OZ Asociácia 

učiteľov, rodičov a priateľov 1. SMŠ Stella :  

Dňa: 18.12.2018,                                    
č. uznesenia: 1/12/2018 

Dátum vyhotovenia Dodatku č. 1 k vnútornému 

predpisu 

17.12.2018 

Účinnosť Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu od  01.01.2019 

Platnosť Doba neurčitá 

 

 

Zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony s účinnosťou od 1. januára 2019 vydáva Predsedníctvo OZ Asociácia učiteľov, 
rodičov a priateľov 1. SMŠ Stella tento Dodatok č.1. 

Predmetom Dodatku č.1 sú zmeny : 

- V odstavci „1. Základné ustanovenie“ sa v závere dopĺňa: „ Predpis zohľadňuje 
vždy platnú legislatívu.“ 

- V odstavci „2.3. Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov do pracovných tried“, ktorého je súčasťou zaradenie 
zamestnancov do tried sa vypúšťajú z predpisu tabuľky: „Zaraďovanie 
pedagogických zamestnancov“ a „Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov“, 

nakoľko sú zmenou zákona neaktuálne. 
- V oblasti stravovania nastali zmeny súvisiace prijatím zákona č. 375/2018 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä 

poskytovania dotácie na stravu, čím riaditeľke pribudla práca s tým spojená. Z toho 

dôvodu sa dopĺňa „Príloha č.1- Kritéria na udeľovanie osobných príplatkov vedúcim 
zamestnancom“ o bod: 

- Realizácia plnenia úloh spojených so stravovaním  

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4970698&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021201&f=3


Záverečné ustanovenie 

 

1. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo predsedníctvo OZ Asociácia učiteľov, rodičov 
a priateľov 1. SMŠ Stella dňa 18.12.2018 uznesením č. 1/12/2018. 

2. Dodatok č. 1 k Vnútornému mzdovému predpisu nadobúda účinnosť 01.01.2019.  

 

 

        

 

 

 

__________________________            __________________________ 

 Štatutár OZ Asociácia učiteľov                          riaditeľka Súkromnej materskej                
rodičov  a priateľov 1. SMŠ Stella                                                   školy Stella 

 

 

 

 

 

Beriem na vedomie Vnútorný mzdový predpis: 

 
1. Fӧrdӧsová Soňa                    .............................................................. 

2. Nevlazlová Luhová Naďa     .............................................................. 

3. Ondrušová Marcela               .............................................................. 

4. Mgr Lesňáková Lenka          .............................................................. 

 


