DODATOK č. 1
ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
so sídlom Limbová 2, 830 07 Bratislava
zastúpené ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom
a
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu
pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti pri MZ SR
zastúpená predsedníčkou Xéniou Fázikovou
uzatvárajú
tento
D o d a t o k č. 1
ku Kolektívnej zmluve na rok 2017:
(číslo 8/2017)

1. V článku 12 „STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV” sa s účinnosťou od 01. marca 2017 text odsekov
1 až 3 nahrádza novým textom, ktorý znie:
(1) Zamestnancom ministerstva, ktorí majú pravidelné miesto výkonu prác v sídle
ministerstva (na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava), zabezpečí zamestnávateľ stravovanie
v priebehu pracovnej zmeny v jedálni v budove ministerstva (jedno teplé hlavné jedlo denne
vrátane polievky a vhodného nápoja) v hodnote 3,90 €, pričom úhrada na jedno teplé hlavné
jedlo denne je v nasledovnom zložení:
ZAMESTNÁVATEĽ

ZAMESTNANEC

SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Sociálny fond

Štátna služba

2,54 €

0,36 €

1,00 €

3,90 €

Výkon prác vo verejnom záujme

2,15 €

0,75 €

1,00 €

3,90 €

(2) Zamestnancom ministerstva, ktorí
a) pracujú vo viaczmennej prevádzke,
b) majú pravidelné miesto výkonu prác mimo sídla zamestnávateľa (na adrese Ferienčíkova
20, 811 08 Bratislava),
zabezpečí zamestnávateľ stravné lístky v hodnote 3,90 €, pričom úhrada na jeden stravný
lístok je v nasledovnom zložení:
ZAMESTNÁVATEĽ

ZAMESTNANEC

SPOLU

0,36 €

1,00 €

3,90 €

0,75 €

1,00 €

3,90 €

Rozpočtové prostriedky

Sociálny fond

Štátna služba

2,54 €

Výkon prác vo verejnom záujme

2,15 €
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(3) Zamestnancom ministerstva, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť spôsob
stravovania zabezpečený zamestnávateľom (na základe predloženého lekárskeho potvrdenia od
špecializovaného lekára), zamestnávateľ poskytne po splnení podmienok nároku na stravné
v daný pracovný deň finančný príspevok vo výške 2,90 € v nasledovnom zložení:
ZAMESTNÁVATEĽ

SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Sociálny fond

Štátna služba

2,54 €

0,36 €

2,90 €

Výkon prác vo verejnom záujme

2,15 €

0,75 €

2,90 €

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa 13. februára 2017

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

Xénia F á z i k o v á
predsedníčka ZV ZOO SOZ PZSS

V Bratislave dňa 13. februára 2017

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

Tomáš D r u c k e r
minister zdravotníctva SR

