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Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na roky 2021- 2022 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole Kaméliová 10, 821 07 Bratislava,        
č. 73-1030-102, zastúpenou Katarínou Janskou, ( ďalej odborová organizácia ) 

a 

Materskou školou Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, IČO: 31787037,                         
zastúpenou Mgr. Luciou Slovákovou, riaditeľkou materskej školy 

(ďalej zamestnávateľ) 

 Odborová organizácia a zamestnávateľ dohodli na nasledovnej zmene: 

S účinnosťou od 1.9.2022 sa mení 

Príloha Kolektívnej zmluvy:  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2022 

Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

1/ Stravovanie 

1.  Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 
- v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý 
obed príspevok na stravovanie vo výške 0,44 €. 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na stravovanie mimo školskej jedálne,                    
v  stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo ak zabezpečí stravovanie pre svojich 
zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 
sprostredkovať stravovacie služby,  nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na 
jeden odobratý obed príspevok na stravovanie vo výške 0,44 €. 

3.  V prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancom finančný príspevok na stravovanie 
(§152 ZP), poskytne zamestnancom na stravovanie nad rámec všeobecne platných predpisov 
príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie vo výške 0,44 €. 

 

2/ Kultúrna,  spoločenská a vzdelávacia činnosť 

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom:  

- Príspevok na organizovanie divadelných predstavení a spoločenských posedení, a to 
maximálne do výšky 40,00 €  na osobu.  
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- Nákup darčekových poukážok, a to maximálne do výšky 70,00 €  na zamestnanca. 
Hodnota poukážky bude pomerná u zamestnancov, pracujúcich na skrátený pracovný 
úväzok, u zamestnancov, ktorí sú na dlhodobej PN a u novoprijatých zamestnancov 
v závislosti od dĺžky pracovného pomeru, uzatvoreného v priebehu kalendárneho roka. 

- Príspevok na školenie zástupcovi OZ a členom OZ vo výške preukázateľných 
nákladov na školenie. 

Nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu sa prenášajú do nasledujúceho kalendárneho roka. 

Tieto zásady sú súčasťou  kolektívnej zmluvy, nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2022 a ich 
účinnosť končí dňa 31.12.2022.  

 

 
V Bratislave dňa 31.08.2022 

 

 

………………………………                                        …………..............…………………… 

     odborová organizácia                                               zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

 


