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Dodatok č. 2 
ku Kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021 platnej na rok 2022 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami  
 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školy a vedy na Slovensku pri 
Konzervatóriu v Bratislave, zastúpenou  

Mgr. art. Romanom Bajzíkom, predsedom odborovej organizácie pri Konzervatóriu,  
Tolstého 11, Bratislava   

(ďalej len „Odborová organizácia“) 
 

a   
 

Mgr. Danou Hajóssy, PhD. riaditeľkou Konzervatória  
so sídlom na Tolstého 11, Bratislava 811 06  

(ďalej len „Zamestnávateľ“) 
 
 
Predmetom Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve je úprava znenia Článku 21 Použitie a čerpanie 
sociálneho fondu, sekcie Stravovanie (Štvrtá časť Kolektívnej zmluvy – Vzájomné záväzky 
v oblasti starostlivosti o zamestnancov, podniková sociálna politika).  
 
Dôvodom tejto úpravy je zmena nominálnej hodnoty a kalkulácie ceny príspevku na 
stravovanie. V súvislosti s touto zmenou dochádza k nasledovným úpravám (viď. podčiarknutý 
text):  

 

Štvrtá časť 
Vzájomné záväzky v oblasti starostlivosti o zamestnancov,  

podniková sociálna politika 
 

Článok 21 
Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 

STRAVOVANIE                               
 
(1) Stravovacia e-poukážka 
 
Stravovacie e-poukážky dostávajú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Konzervatória, 
ktorí sa rozhodli pre túto formu príspevku na stravné. 
 
Kalkulácia ceny stravovacej e-poukážky pre zamestnanca: 
 
Cena jednej stravovacej e-poukážky za odpracovanú pracovnú zmenu je 4,80 €. 
 
Príspevok zamestnávateľa  (56,25%)  2,70 € 
Zo sociálneho fondu   (16,67%)  0,80 € 
Príspevok zamestnanca  (27,08%)  1,30 € 
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(2)  Finančný príspevok 
 
Finančný príspevok dostávajú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Konzervatória, ktorí 
sa rozhodli pre túto formu príspevku na stravné. 
 
Kalkulácia ceny príspevku na stravné pre zamestnanca: 
 
Cena príspevku na stravné za odpracovanú pracovnú zmenu je 3,50 €. 
 
Príspevok zamestnávateľa  (77,14%)  2,70 € 
Zo sociálneho fondu   (22,86%)  0,80 € 
Príspevok zamestnanca  (0,00%) 0,00 € 

 
Piata časť 

Záverečná časť 
 

Článok 28 
Záverečné ustanovenia 

 
Body (1), (2), (3), (4) Článku 28 sa nemenia.  
 
V zmysle horeuvedených úprav Článku 21 Použitie a čerpanie sociálneho fondu, sekcie 
Stravovanie (Štvrtá časť Kolektívnej zmluvy – Vzájomné záväzky v oblasti starostlivosti o 
zamestnancov, podniková sociálna politika), pribúdajú v Článku 28 nasledujúce body:      
 
(5) Tento Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej 

zmluvy na rok 2022.  
 
(6) Úpravami uvedenými v Článku 21 tohto Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve sa menia 

a dopĺňajú príslušné ustanovenia Kolektívnej zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy 
zostávajú nezmenené.  

 
(7) Tento Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá 

zo zmluvných strán dostane po jednom podpísanom rovnopise. 
 
(8) Tento Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve nadobúda platnosť podpisom obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť od 1.8.2022. 
 
V Bratislave dňa 31.7.2022 
 
 
 
.........................................................     ....................................................... 
Za Odborovú organizáciu:      Za Zamestnávateľa: 
Mgr. art. Roman Bajzík     Mgr. Dana Hajóssy, PhD.  
predseda odborovej organizácie     riaditeľka Konzervatória 
pri Konzervatóriu, Tolstého 11, Bratislava   
 


