
Dodatok č. 1 
k Špecifickému doplnku č. 5 Filozofickej fakulty UK v Bratislave ku Kolektívnej zmluve 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 (D/2022/155/IX/FIF/TAJ) 

Zmluvné  strany 

1. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  

(ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) ako zamestnávateľ,  

Zastúpená: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekana FiF UK 

a 

2. Odborová organizácia pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  (ďalej 

len „OO FiF UK“ alebo „odborová organizácia“) 

Zastúpená: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., predseda odborovej organizácie 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave príspevku zo sociálneho fondu na stravný lístok 

zamestnanca fakulty v školskej jedálni FiF UK a príspevku na stravovanie zamestnancov z 

dotácie zo štátneho rozpočtu na jedno teplé hlavné jedlo denne v školskej jedálni FiF UK 

v nadväznosti na podpísanie Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 

XII/30/2015/FIF UK z 29.3.2022 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv SR dňa 1.4.2022. 

2. V Čl. 2 odsek 3.1 znie nasledovne: „Príspevok na stravný lístok zamestnanca fakulty 

v školskej jedálni FiF UK vo výške 1,29 eur.“  

3. V Čl. 4 odsek 1. znie nasledovne: „V nadväznosti na čl. 21 Stravovanie Kolektívnej zmluvy 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 bude fakulta prispievať na stravovanie 

zamestnancov z dotácie zo štátneho rozpočtu na jedno teplé hlavné jedlo denne v školskej 

jedálni FiF UK sumou vo výške 2,81 eur. 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dvoch rovnopisoch. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami; účinnosť dňom 

jeho zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR. Uzatvára sa na rok 2022. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento špecifický doplnok prečítali, súhlasia s jeho obsahom 

a na znak toho ho podpisujú. 

 

V Bratislave dňa 29.3.2022     V Bratislave dňa 29.3.2022 

 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.     Mgr. Andrej Vrtel, PhD.  

dekan fakulty       predseda OO FiF UK 


