
 

Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku 

pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

 

Dodatok č. 1 

ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 
uzatvorenej dňa 28.01.2021 medzi zmluvnými stranami 

 

1. Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno, 

IČO: 36097276, zastúpenou Mgr. Erikou Ondrišákovou, splnomocnencom na kolektívne 

vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na základe  splnomocnenia zo dňa 

28.01.2021  

(ďalej odborová organizácia) 

a  

 

2. Základnou školou, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno, IČO 37861221 zastúpenou riaditeľom 

školy Mgr. Slavomírom Ďurčom 

(ďalej zamestnávateľ) 

 

 

I. 
V zmysle článku 4 I. Časti – Úvodné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2021 sa 

zmluvné strany dohodli na Dodatku  č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 nasledovne: 

 

1. V Článku 2 Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, Rozpočet sociálneho fondu na rok 

2021, Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2021 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

- kultúrna, spoločenská, vzdelávacia a športová činnosť  4 019,00 € 

- starostlivosť o zdravie – pandémia COVID 19   1 000,00 € 

 

2. V Článku 3 Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, Použitie a čerpanie sociálneho 

fondu na rok 2021 sa dopĺňa nasledovne: 

 

9. Starostlivosť o zdravie 
V roku 2021 zamestnávateľ poskytne zamestnancom „Vitamínový balíček“ v hodnote do 20 

€ / osoba. Balík bude obsahovať vitamíny a výživové doplnky na posilnenie imunitného 

systému, rúška/respirátory, dezinfekciu rúk a pod.  

 
 

II. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami.  

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
V Komárne, dňa 25.03.2021 

 

--------------------------------             -----------------------------  

   základná organizácia                          zamestnávateľ 
 


