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Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2020 č. 1 
 
 

uzavretý medzi: 

 

 

Zamestnávateľom:  

 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce  

Sídlo: Horné Obdokovce č. 1, 956 08 Horné Obdokovce 

IČO: 00357995 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, v zastúpení PhDr. Miriamou Brachovou – riaditeľkou ZSS 

(ďalej iba „zamestnávateľ“)  

 

 

a 

 

 

za zamestnancov:  

 

Základnou odborovou organizáciou pri „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné 

Obdokovce 

v zastúpení Bc. Ľubomírou Macovou, predsedníčkou výboru ZOO 

(ďalej iba „ZOO“)  

 

za nasledovných podmienok: 

 

 

1. Účastníci tohto doplnku sa dohodli, že počnúc dňom 01.06.2020 sa Kolektívna zmluva                         

na rok 2020 mení nasledovne: 

 

Článok 15 

 

Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej 

v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. 

„Zamestnávateľ“ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní 

s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí 

zamestnancovi mzda. 

„Zamestnávateľ“ uhradí zamestnancovi finančné prostriedky za absolvovanie povinnej 

lekárskej prehliadky  a za zdravotné preukazy na základe predloženého zaplateného dokladu 

od lekára. 

Novoprijatým zamestnancom, až do skončenia mimoriadnej situácie „zamestnávateľ“ uhradí 

finančné prostriedky za absolvovanie testu  na Koronavírus SARS-CoV-2 RNA, a to na 

základe predloženého zaplateného dokladu od spoločnosti, ktorá test vykonala. 

 

2. V ostatných častiach zostáva Kolektívna zmluva na rok 2020 bezo zmeny v plnom rozsahu. 

 

3. Tento Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2020 č. 1 uzatvorený dňa 26.05.2020 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Kolektívnej zmluvy na rok 2020. 
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4. Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2020 č. 1 je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých 

jeden je pre riaditeľa/ku a druhý pre predsedu a podpredsedu „ZOO“. 

 Predseda „ZOO“ sa zaväzuje po podpísaní Doplnku Kolektívnej zmluvy na rok 2020 č. 1 

odovzdať jednu kópiu referentke PaM. 

 „ZOO“ sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov s obsahom Doplnku Kolektívnej 

zmluvy na rok 2020 č. 1 do 30 dní od jeho uzatvorenia. 

 

 

V Horných Obdokovciach, dňa 26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

           za „zamestnávateľa“                                                           predseda „ZOO“ 

      PhDr. Miriama Brachová                                                    Bc. Ľubomíra Macová 

 

 

 

 

 

 

......................................................                                    ......................................................... 

              podpis a pečiatka                                                                 podpis a pečiatka                                                                  


