
Dodatok č.4  ku  Kolektívnej zmluve 2019 a 2020  

uzatvorenej dňa 16.3. 2020 

medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, IČO: 

42300002 , zastúpenou Pavlom Hovorkom, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a 

uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 6 stanov základnej organizácie a na základe  

splnomocnenia zo dňa 17.12. 2018 

a 

Základnou školou, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, IČO: 37888421, zastúpenou Mgr. 

Ondrejom Kankom, riaditeľom školy. 

 

Zmluvné strany zastúpené riaditeľom Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. 

Ondrejom Kankom a predsedom Základnej organizácie OZ PŠaV pri Základnej škole, M. 

Rázusa 1672/3, Zvolen  uzatvárajú tento Dodatok č.4 nasledovne: 

 

Článok 1 

1. Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledujúceho článku Kolektívnej zmluvy pre rok 

2019 a 2020 (ďalej len KZ) Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, Zvolen: 

 

Pôvodný text článku 24 

Článok 24 

Stravovanie 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo 

všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo 

na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú 

cestu,  ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali najmenej štyri hodiny. 

(2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného 

jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v 

stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za 

pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. 



(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 

55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri 

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle 

zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0.86 € na 

jedno hlavné jedlo. 

 

sa nahrádza textom 

 

Článok 24 

Stravovanie 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo 

všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo 

na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú 

cestu,  ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali najmenej štyri hodiny. 

(2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného 

jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v 

stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za 

pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. 

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 

55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri 

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle 

zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0.86 € na 

jedno hlavné jedlo. 

(5)  Zamestnávateľ počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa (mimoriadna situácia) 

vyplatí zamestnancovi finančnú čiastku vo výške 55 %  z hodnoty stravného 3,83 eur 

poskytovaného pri pracovných cestách na jeden deň podľa zákona o cestovných náhradách č. 

283/2002 Z. z. Finančný príspevok bude zamestnancovi vyplatený vo výplatných termínoch 

určených v KZ. Zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu na stravné iba v tom     

prípade, ak sa varí  vo vlastnom stravovacom zariadení. 

 



Článok 2 

 

1. Tento Dodatok č.4 je neoddeliteľnou súčasťou KZ na rok 2019 a 2020. 

2. Zmenami a doplnkami uvedenými v Článku 1 tohto dodatku sa menia a dopĺňajú príslušné 

ustanovenia KZ. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom podpísanom rovnopise. 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť od 16.3.2020. 

 

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

   predseda odborovej organizácie                      zamestnávateľ 

 


