
DODATOK č. 1 

ku Kolektívnej zmluve Strednej odbornej školy T. Vansovej 32 v Prievidzi zo dňa                       

15. januára 2021,uzatvorený dňa   25. 3. 2021 medzi zmluvnými stranami 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 

42142997, zastúpenou Ing. Evou Poljakovou predsedníčkou ZO(ďalej odborová 

organizácia), 

Základnou organizáciou OZ KOVO pri SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 

308040780020 zastúpená Mgr. Marcelou Jančovičovou predsedom ZO, (ďalej odborová 

organizácia) 

a 

Strednou  odbornou  školou T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza, IČO: 42026407 

zastúpenou Mgr. Jánom Matom, povereným riadením  SOŠ T. Vansovej 32, 

Prievidza(ďalej  Zamestnávateľ ). 

 

 

Tento Dodatok ku KZ organizácie si vyžiadala nevyhnutnosť riešenia mimoriadnej 

situácie v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a potreba zjednotenia poskytovania 

stravovania zamestnancov SOŠ Prievidza počas núdzového stavu a s tým súvisiaci 

„homeoffice“. Za týmto účelom bol dňa 19.2.2021 vydaný Pokyn riaditeľa č. 1/2021 

s účinnosťou od 22.2.2021. Tento pokyn zostáva v platnosti v plnom rozsahu a bude tvoriť 

prílohu tohto Dodatku č. 1 ku KZ organizácie. Týmto dodatkom sa zamestnávateľ 

a zástupcovia zamestnancov dohodli Pokyn riaditeľa č. 1/2021 rozšíriť a upresniť 

nasledovne: 

 

- zamestnanec, ktorý pracuje z domu tzv. homeoffice viac ako štyri hodiny má nárok 

na stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok aj v prípade, že zamestnávateľ 

v daný deň poskytuje na pracovisku teplé jedlo, 

- rovnako to platí aj v prípade, ak pedagogický zamestnanec odpracuje viac ako štyri 

hodiny kombinovanou formou -časť dištančne / časť prezenčne. Táto situácia nastáva 

v dôsledku prezenčnej výučby v končiacich ročníkoch školy a nutnosti dištančnej 

výučby v ostatných ročníkoch. 

 

 

 Nárok na príspevok na stravovanie teda vzniká zamestnancom, ktorí odpracujú viac 

ako štyri hodiny denne formou práce z domu, priamo na pracovisku alebo kombinovane                  

( pedagogickí zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci s prevahou duševnej práce). Pri 

uplatnení §142 ods.3 ZP    ( prekážky v práci na strane zamestnávateľa) v rozsahu 3,5 a viac 

hodín denne, zamestnancovi príspevok na stravu nepatrí. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zamestnávateľ  sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. 

bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto Dodatku č.1 ku 

KZ, ho zverejniť na svojej internetovej stránke. 

(2) Tento Dodatok č.1 ku KZ je vyhotovený v troch rovnopisoch. Každá zo zmluvných 

strán dostane po jednom podpísanom rovnopise. 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 ku KZ  prečítali, súhlasia s jeho obsahom 



a preto ho na znak toho podpisujú. 

(4) Tento Dodatok č.1 ku KZ nadobúda účinnosť dňom 25.03.2021. 

 

 
V Prievidzi, 25.03.2021  
 
 
 
 
 

 
................................                      ................................................            ............................ 
 Ing. Eva Poljaková                          Mgr. Marcela Jančovičová                 Mgr. Ján Mata 
    ZO OZ PŠaV                                             ZO KOVO                             zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  Dodatku č.1 ku KZ pre rok 2021: 

 

1.) Pokyn riaditeľa č. 1/2021 


