Doplnok číslo 1
ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 29.06.2022
(ďalej len „doplnok číslo 1“)
medzi zmluvnými stranami
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
zastúpená rektorom Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom
(ďalej „zamestnávateľ“)
a
Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
zastúpená predsedníčkou výboru UOO doc. Ing. Annou Ujhelyiovou, PhD.
(ďalej „UOO STU“)
(zamestnávateľ a UOO STU spolu tiež ako „zmluvné strany“)
Časť I.
Predmet doplnku číslo 1
Zmluvné strany sa v súlade s časťou I. bod 5 Kolektívnej zmluvy uzatvorenej
dňa 29.06.2022, účinnej dňa 01.07.2022 (ďalej len „Kolektívna zmluva na rok 2022“)
dohodli
nasledovne:
(1) Časť IV. C. Starostlivosť o zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa dopĺňa
bodom 4, ktorý znie:
„(4) Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na športové aktivity – využívanie
produktov a služieb v rámci Programu MultiSport sumou minimálne 5,00 €
mesačne.“.
(2) V časti IV. E. Stravovanie bod 8 znie:
„(8) Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancov sumou
3,00 € zo svojho rozpočtu a sumou 0,80 € zo Sociálneho fondu, t.j. spolu 3,80 €
za každú odpracovanú zmenu, počas ktorej zamestnanec vykonával prácu viac
ako štyri hodiny. Ak sa zamestnanec stravuje v stravovacích zariadeniach
zamestnávateľa, môže uvedený príspevok za odpracované zmeny ľubovoľne
čerpať v priebehu príslušného mesiaca aj na nižší počet odobratých jedál.
Hodnota gastrolístkov je 4,80 € pre všetky súčasti STU. Suma finančného
príspevku je pre všetky prípady jeho poskytovania 3,80 €.“.
(3) V prílohe č. 1 Kolektívnej zmluvy na rok 2022, v článku III. bod 1 znie:
„(1) Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancov
zo Sociálneho fondu sumou 0,80 € za každú odpracovanú zmenu, počas ktorej
zamestnanec vykonával prácu viac ako štyri hodiny.“.
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Časť II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2022 zostávajú bezo zmeny.
(2) Tento doplnok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 je vyhotovený v piatich
exemplároch, z toho dva podpísané exempláre obdrží UOO STU a tri
podpísané exempláre obdrží zamestnávateľ.
(3) Tento doplnok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 nadobúda platnosť
dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento doplnok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve na rok
2022 si prečítali, súhlasia s jeho obsahom a preto ho na znak toho podpisujú.

V Bratislave,

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
predsedníčka výboru UOO STU

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor STU
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