DODATOK č. 5/2022
ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
uzatvorenej 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 a zmena niektorých podmienok
týkajúcich sa čerpania zo sociálneho fondu.
Článok 2/
1.

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 nasledovnom zariadení školského stravovania - Školská
jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety, Uršulínska 2, Košice a dovozom
jedného teplého jedla v balenej forme zo spoločnosti NAŠA s.r.o., Okružná 201/31,
04413 Valaliky- prevádzka Naša jedáleň a bufet, Južná Trieda 82, 040 01 Košice, okrem
školských prázdnin.
2. Príloha kolektívnej zmluvy č. 1 Čl. 3 Použitie a čerpanie sociálneho fondu
bod 2. Príspevky na dopravu do zamestnania sa vrátane názvu vypúšťa celý
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4.
bod 4. vrátane názvu znie:
4. Kultúrna, spoločenská, vzdelávacia a športová činnosť
Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na realizáciu podnikovej sociálnej politiky aj
v oblasti starostlivosti o zamestnancov súvisiacej s kultúrnou, spoločenskou, vzdelávacou
a športovou činnosťou:
a/ na pohostenie, výdavky na kvetinové alebo iné nepeňažné dary pri príležitosti Dňa
učiteľov, ukončenia školského roka, ukončenia pracovného pomeru alebo pri
príležitosti vianočného posedenia najviac do výšky 25,- EUR,

b/ na vstupenky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia najviac do výšky 50%
z ceny vstupenky, maximálne dvakrát ročne, po predložení vstupenky a na základe
žiadosti zamestnanca,
c/ príspevok na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov najviac do výšky 20,- EUR,
pre vedúcich zamestnancov najviac do výšky 30,- EUR, maximálne dvakrát ročne, po
predložení vstupenky a na základe žiadosti zamestnanca.

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 01 mája 2022 do 31.
decembra 2022.

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. v.r.
riaditeľka školy

PaedDr. Anna Semanová v. r.
predsedníčka ZO OZ

