
Dodatok č.5  ku  Kolektívnej zmluve 2019 a 2020  

uzatvorenej dňa 26. 10. 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.5 nasledovne: 

 

 

Článok I 

1. Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledovných článkov a príloh Kolektívnej zmluvy pre 

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

 

Článok 27  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Upravuje sa  príloha č.2 uvedená v odseku (3) tohto článku (článok 27), ktorá je prílohou KZ na rok 

2019 a 2020, nasledovne: 

 

Pôvodný text 

 

Článok 3 
Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 
 

  IV. Liečebná starostlivosť -  zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na :  



a ) regeneráciu   – formou poukážok na konci kalendárneho roka 

1- krát ročne ...................................................................................... á 20 € a viac  
(podľa zostatku na účte sociálneho fondu) 

 

b ) zdravotnú starostlivosť- vyšetrenie u lekára, stomatológa, objednanie u lekára     

     1- krát ročne ...................................................................................... á 20 € 

 

c ) príspevok na dioptrické okuliare, dioptrické šošovky, rámy  

     raz za 3 roky ....................................................................................... á  50 € 

     Prílohy: potvrdenie z očnej optiky 

 

 

sa mení na  

 

  IV. Liečebná starostlivosť -  zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na :  

a ) Regeneráciu    

1- krát ročne ...................................................................................... á 20 € a viac  

(podľa zostatku na účte sociálneho fondu) 

 

b ) Zdravotnú starostlivosť- vyšetrenie u lekára, stomatológa, objednanie u lekára     

     1- krát ročne ...................................................................................... á 15 a viac € 

 

c ) Príspevok na dioptrické okuliare, dioptrické šošovky, rámy  

     raz za 3 roky ....................................................................................... á  50 € 

     Prílohy: potvrdenie z očnej optiky 

 

 

 

 

 



Pôvodný text  

Článok 4 

Záverečné ustanovenia – všeobecné zásady 

 

1. Všetky potvrdenia potrebné pre uplatnenie príspevku zo SF je potrebné predložiť najneskôr do 

30.11.2020. 

2. Uvedené príspevky budú vyplatené vo výplatách za november 2020. 

3. Ak zamestnanec pracuje časť kalendárneho roka, príspevok sa kráti podľa počtu  odpracovaných 

mesiacov. 

4. Príspevky – zdravotná starostlivosť (IV. Liečebná starostlivosť písm. b)) a príspevok – návšteva 

divadelného predstavenia, kina, iného kultúrneho a športového podujatia (V. Kultúrna, spoločenská, 

športová, vzdelávacia a sprostredkovateľská činnosť písm. a )) budú na účet vyplácané automaticky 

vo výplate za november daného kalendárneho roka na účet zamestnanca).  

        Tieto zásady sú súčasťou KZ a sú platné pre kalendárny rok 2020.  

 

sa mení na 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia – všeobecné zásady 

 

1. Všetky potvrdenia potrebné pre uplatnenie príspevku zo SF je potrebné predložiť najneskôr do 

30.11.2020. 

2. Uvedené príspevky budú vyplatené vo výplatách za november 2020. 

3. Ak zamestnanec pracuje časť kalendárneho roka, príspevok sa kráti podľa počtu  odpracovaných 

mesiacov. 

4. Príspevky – regenerácia a zdravotná starostlivosť (IV. Liečebná starostlivosť písm. b)) a príspevok 

– návšteva divadelného predstavenia, kina, iného kultúrneho a športového podujatia (V. Kultúrna, 

spoločenská, športová, vzdelávacia a sprostredkovateľská činnosť písm. a )) budú na účet vyplácané 

automaticky vo výplate za november daného kalendárneho roka na účet zamestnanca).  

        Tieto zásady sú súčasťou KZ a sú platné pre kalendárny rok 2020.  

 

 

 

 



Článok II 

 
1. Tento Dodatok č.5 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 26. 10. 2020. 

 

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

   predseda odborovej organizácie                      zamestnávateľ 

 


