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DODATOK č. 1 

ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine 

a Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku na rok 2019  

zo dňa 13. marca 2019 

 

 

Kolektívna zmluva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2019 (ďalej aj „KZ“) , 

ktorá bola uzatvorená  podľa § 231 Zákonníka práce, podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 2/1991 Zb. 

o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 2 ods. 3 a 4 

Kolektívnej zmluvy UK v Bratislave na rok 2019,  dňa 8. februára 2019 medzi 

z m l u v n ý m i     s t r a n a m i : 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“) ako zamestnávateľ, 

v zastúpení prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka 

a 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,  

pri JLF UK (ďalej aj „ZO OZ PŠaV pri JLF UK“) ako zástupca zamestnancov, 

v zastúpení Mgr. Ivana Švrková, predsedníčka ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

 

sa po dohode účastníkov obidvoch zmluvných strán upravuje nasledovne: 

 

Do článku 10 Sociálny fond, iná starostlivosť o zamestnancov, sa vkladá nový odsek č. 9, 

ktorý znie: 

(9) Zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu, pri dodržaní ustanovení 

článku 7 ods. 6 Kolektívnej zmluvy,  príspevok na umiestnenie detí zamestnancov JLF UK do 

dennej materskej školy počas mesiacov júl a august 2019 s nasledovnými podmienkami: 

 a)  vek dieťa od 3 do 6 rokov (vrátane), 

 b)  materská škôlka musí mať sídlo v SR, 

 c)  maximálny príspevok na jedno dieťa 150 eur. 

 

 

Doterajšia Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve sa nahrádza novou prílohou uvedenou v Prílohe 

č. 1 tohto dodatku. 

 

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12. 

 

 

V Martine dňa 13. marca 2019 

 

 

 

                     Mgr. Ivana Švrková   prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

    predsedníčka ZO OZ PŠaV pri JLF UK                     dekanka JLF UK v Martine 

 
 
 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 
 

Tvorba a použitie sociálneho fondu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

na rok 2019 
 

Popis 
Plán 2019 

Príjmy Výdavky 

Počiatočný stav k 1. januáru 2019 35 118,45  

Povinný prídel do sociálneho fondu - 1% 92 000,00  

Doplnkový prídel do sociálneho fondu - 0,25 % 23 000,00  

Príjem za čipové karty 100,00  

Stravovacie poukážky pre zamestnancov v celkovej hodnote 102 EUR/1 

zamestnanec/plný pracovný úväzok 
 47 500,00 

Príspevok na divadelné a iné kultúrne podujatie vo výške 20 EUR/1 

zamestnanec / jeden rok 
 6 000,00 

Príspevok na stravu vo výške 0,60 EUR na zamestnanca  32 000,00 

Regenerácia pracovnej sily:   

* sauna  600,00 

* preprava prívesov, oprava karavanov, vybavenie denných miestností  1 500,00 

* príspevok na dopravu pri kolektívnej poznávacej, športovej aktivite 10 

eur/1 zamestnanec/1 rok 
 2 000,00 

* doplnenie do výdajne stravy  3 500,00 

* športové, kultúrne, spoločenské celofakultné podujatia (Vianočné 

stretnutie, Pohár dekana, Vianočná muška, Plavecká súťaž, stretnutie s 

bývalými zamestnancami, ....) 

 6 500,00 

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 EUR na jedno 

dieťa 
 3 000,00 

Sociálna výpomoc - nenávratný finančný príspevok  3 000,00 

Regenerácia pracovnej sily - masážne služby  0,00 

Realizácia ďalšej sociálnej politiky  (odevy, reklamné upomienkové 

predmety) 
  

* obuv, reklamné upomienkové predmety pre zamestnancov  27 000,00 

* finančný príspevok pri pracovných výročiach (25, 30, 35, 40, 45 ... rokov) 

200 EUR 
 4 000,00 

Príspevok na umiestnenie detí vo veku 3 - 6 rokov do dennej letnej materskej 

škôlky 
 3 000,00 

Príspevok ZO OZ PŠaV pri JLF UK na kolektívne vyjednávanie vo výške 

0,04 % 
 4 400,00 

Vydávanie preukazov zamestnanca  1 000,00 

Ostatné (kytice, bankový poplatok)  500,00 

Rezerva/zostatok  4 718,45 

Spolu: 150 218,45 150 218,45 

 

V Martine, 13. marca 2019 
 
 

                     Mgr. Ivana Švrková   prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

    predsedníčka ZO OZ PŠaV pri JLF UK                     dekanka JLF UK v Martine 


