
      DODATOK č. 1/2020   

ku  KOLEKTÍVNEJ   ZMLUVE 
                  

 

uzatvorený dňa 15. septembra 2020 medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Konzervatórium,  Timonova 2, Košice 

so sídlom Timonova 2, 040 01 Košice  

IČO:  00 162 761 

zastúpené:  Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD., riaditeľka školy 

(ďalej len „zamestnávateľ“ ) 

 

a  

 

Základná organizácia OZ PŠ aV na Slovensku pri Konzervatóriu v Košiciach  

IČO: 42 319 307 

zastúpená: PaedDr.  Anna Semanová,  predsedníčka  

(ďalej len „ZO OZ“ ) 

splnomocnená na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy v nasledovnom 

znení:  

                                    

 

Článok 1/ 

Predmet dodatku 

Predmetom  dodatku je úprava podmienok stravovania, príspevku zamestnávateľa na 

stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu a zakotvenie podmienky pre nárok 

zamestnanca na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie. 

 

Článok 2/ 

1.Článok X ods. (4) znie: 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje,  v zmysle čl. II bod 7 Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa, poskytnúť zamestnancovi po odpracovaní minimálne jedného roka 

u zamestnávateľa, na doplnkové dôchodkové sporenie príspevok vo výške 2 % z 

objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom 

dôchodkovom sporení.  

 

 

2. Článok XIX ods. (1) znie: 

(1) Zamestnávateľ,  v zmysle § 152 ZP zabezpečuje  zamestnancom  stravovanie  za 

odpracovanú pracovnú zmenu formou jedného teplého jedla a nápoja, 

zodpovedajúceho zásadám správnej výživy v nasledovných zariadenia školského 

stravovania:    Školská  jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety, 

Uršulínska  2, Košice a Školská  jedáleň pri Hotelovej akadémii, Južná trieda 10, 

Košice, okrem školských letných prázdnin.    

                                                                                                

 

 

 

 



 

 

3. Príloha kolektívnej zmluvy č. 1 časti  1. Stravovanie prvá veta znie: 

 

Zamestnávateľ prispieva na zabezpečenie stravovania  zamestnancom na jeden obed 

vo výške 0,70 Eur. 

 

 

                                                        Článok 3/     

Záverečné ustanovenia 

  

 

(1) Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve  je vyhotovený  v štyroch rovnopisoch. Každá 

zo zmluvných strán dostane po dvoch podpísaných rovnopisoch.  

 

(2) Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve je účinný a záväzným schválením jeho obsahu 

a podpísaním oboma štatutármi  zmluvných strán. 

 

(3) Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve je záväzný  aj pre právnych nástupcov 

zmluvných strán, ktoré schválili jeho obsah a  podpísali ho v dobe jeho platnosti. 

 

(4)  Platnosť dodatku ku Kolektívnej zmluve sa stanovuje od 15. 09.  2020 do 31. 

decembra 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. v. r.                                     PaedDr. Anna  Semanová v. r. 

   riaditeľka  školy                                                                    predsedníčka ZO OZ 


