
  

 

Dodatok č. 1 
ku Kolektívnej zmluve 2020   

uzatvorenej dňa 5.2.2020 
 

 podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2 / 1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 
neskorších predpisov zákona č. 519/1991 Zb. a zákona NR SR č. 54/1996 Z. z. 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 
Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa,  Bakossova 5, Banská Bystrica, zastúpenou 

Mgr. Marcelom Jelenčíkom  ( ďalej Odborová organizácia ) 
na Základe plnomocenstva zo dňa 01.02. 2021 

a 

Základnou školou s materskou školou Jána Bakossa so sídlom v Banskej Bystrici, Bakossova 5, 

IČO 51786249 zastúpenou 

Mgr. Jankou Danihlíkovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ) 
 
 

 
 
V zmysle článku 4 Kolektívnej zmluvy na rok 2020 sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1  
ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 nasledovne: 
 
1. Predlžuje sa účinnosť kolektívnej zmluvy uvedená v Článku 3  Pôsobnosť, platnosť 

a účinnosť kolektívnej zmluvy v odseku 3  do 31.12.2021. 
 
 
2.  Mení sa v Prílohe č. 2 Tvorba sociálneho fondu, výška fondu a podmienky poskytovania 

príspevkov z fondu zamestnancom  Čl. 2  Rozpočet sociálneho fondu  nasledovne: 
 

 Predpokladaný príjem SF na rok 2021 € 

a. Povinný prídel vo výške 1 % 6 972,00 

b. Ďalší prídel podľa § 3 ods. 1b vo výške 0,5 % 3 486,00 

c. Zostatok SF z predchádzajúcich rokov 13 599,80 

d. Splátky pôžičiek poskytnutých zo SF 0 

e. Splátky návratných sociálnych výpomocí 0 

f. Ostatné príjmy 0 

 SPOLU 24 057,80 

 
 
 
 



  

 

 Výdavky zo SF na rok 2021 € 

a. 
Stravovanie zamestnancov nad rozsah 
ustanovený osobitným predpisom 

10 000,00 

b. Sociálna výpomoc nenávratná 166,00 

c. Sociálna výpomoc návratná 1 050,00 

d. Dary a iné 125,00 

e. Zdravotná starostlivosť 1 000,00 

f. Kultúrna a spoločenská činnosť 9 476,80 

g. Vianočný príspevok 2 240,00 

 SPOLU 24 057,80 

 
 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. marca 2021. 
Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) zákona 211/2000 Z.z. bezodkladne, 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto dodatku, dodatok zverejniť na 
internetovej stránke.  
 
 
 
V Banskej Bystrici  dňa   11.  februára 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základná organizácia 
 štatutárny zástupca  

zamestnávateľa 

 
 
 
 


