
D o d a t o k   č. 1 
ku 

Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2020 

uzatvorenej medzi 

Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 

a 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
pri VÚDPaP-e 

 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 
zastúpený riaditeľkou Mgr. Janette Motlovou (ďalej len „zamestnávateľ“) 

a 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedypri VÚDPaP-e, 
zastúpená predsedom doc. PhDr. Vladimírom Dočkalom, CSc. (ďalej len „odborová 
organizácia“) 

sa v zmysle článku 3 Kolektívnej zmluvy dohodli na tejto zmene Kolektívnej zmluvy: 
 
Čl. 7 ods. 4 sa mení nasledovne: 

Ak to finančné možnosti organizácie dovolia, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi, ktorého pracovný 
pomer u zamestnávateľa trval najmenej päť rokov, za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri 
dosiahnutí 60 rokov veku odmenu vo výške jedného funkčného platu a vyplatí mu ju v najbližšom 
výplatnom termíne po dosiahnutí uvedeného veku. 
 
Čl. 9 ods. 9 sa mení takto: 

Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancov v zmysle § 152 ods. 3, 4 a 8 ZP. Výška príspevku zo 
sociálneho fondu bude tvoriť 0,80 € na jeden stravný lístok. 
 
Čl. 9 ods. 10 sa mení takto: 

Zo sociálneho fondu poskytne zamestnávateľ vo výške vytvorených zdrojov každému zamestnancovi 
v pracovnom pomere príspevok na účely uvedené v § 7 ods. 1 pís. c) a d) zákona č. 152/1994 Z. z. 
v maximálnej výške 60,- € v kalendárnom roku. Na účely uvedené v § 7 ods. 1 pís. a), b), e), f), g), h), i) 
a j) zákona môže zamestnávateľ poskytnúť prostriedky zo sociálneho fondu len so súhlasom odborovej 
organizácie s každým takýmto použitím. 
 
Čl. 9 ods. 11 znie: 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu podľa § 152a ods. 1, 3, 4, 
5 a 6 ZP. 

V čl. 9 sa doterajší ods. 11  mení na ods. 12. 
 
V Bratislave 21.6.2018 

Za odborovú organizáciu:      Za zamestnávateľa: 

 
____________________________     ______________________ 
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.     Mgr. Janette Motlová 
predseda ZO OZPŠaV      riaditeľka VÚDPaP   
    


