
DODATOK č. 1 K ZAMESTNANECKEJ   DOHODE   
PRE  ZAMESTNANCOV  PRI  VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM  ZÁUJME 

uzavretej dňa 27.12.2019 v súlade s ustanovením § 233 ods. 3.  a  4.  zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“)

medzi zmluvnými stranami: 

Divadelný ústav 
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava   
zastúpený riaditeľkou Divadelného ústavu 
Mgr. art. Vladislavou Fekete, ArtD.  
(ďalej len „zamestnávateľ“) 

a 

Zástupca zamestnancov - zamestnanecký dôverník pri Divadelnom ústave 
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava   
Katarína Mravíková 
zvolený do funkcie zamestnancami Divadelného ústavu v Bratislave 
dňa 19.11.2018 
(ďalej len „zamestnanecký dôverník“) 

Preambula 

1. Dňa 27.12.2019 uzatvorili Zástupca zamestnancov - zamestnanecký dôverník pri
Divadelnom ústave a zamestnávateľ Divadelný ústav Zamestnaneckú dohodu pre
zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorej predmetom je vytvorenie
priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov
Divadelného ústavu (ďalej len „DÚ“), ktorí sú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o odmeňovaní“)  odmeňovaní a
vykonávajú práce podľa zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom záujme“).
ZD zároveň obsahuje  príslušné ustanovenie  Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
uzatvorenej na roky   2019-2020  (ďalej len „KZ VS “), ktorá je záväzná pre
zamestnávateľov, ktorí  postupujú podľa zákona o odmeňovaní u ktorých nepôsobí
odborová organizácia.

2. V zmysle bodu 3. Článku 17. Záverečné ustanovenia Zamestnaneckú dohodu je možné
meniť len na základe písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán



Predmet Dodatku č. 1 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa menia články a body Zmluvy 
/Zamestnaneckej dohody nasledovne: 
 

1. Článok 16 sa nahrádza novým článkom v nasledujúcom znení:  
 

Článok 16 
Stravovanie zamestnancov 

 
1. Zamestnávateľ zabezpečujúci stravovanie svojich zamestnancov formou stravných 

lístkov. Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu             
v zmysle zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 
Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie zamestnancov aj počas dovolenky. 

2. Zástupca zamestnancov – zamestnanecký dôverník pri Divadelnom ústave  
a zamestnávateľ sa dohodli, že v zmysle § 152 ods. 8   písm. a/  Zákonníka práce  
zamestnávateľ bude poskytovať stravovanie zamestnancom aj počas prekážok  v práci na 
strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).  

3. Zástupca zamestnancov – zamestnanecký dôverník pri Divadelnom ústave 
a zamestnávateľ sa ďalej dohodli, že nárok na stravné lístky nebude krátený o počet dní, 
počas ktorých zamestnanci nemohli pracovať v mieste obvyklého výkonu práce 
z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnávateľa. (§ 142 Zákonníka práce) vždy do 
odvolania nariadenia. 
 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou  Zamestnaneckej dohody zo dňa 
27.12.2019. 

2.  Ostatné ustanovenia Zamestnaneckej dohody , ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom 
č. 1, ostávajú v platnosti počas platnosti a trvania Zamestnaneckej dohody do  31. 
decembra 2020. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
na Úrade vlády SR. 

4. Tento Dodatok č. 1  je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z 
ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári. 

5. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že zneniu tohto 
Dodatku č. 1 porozumeli a že Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej 
vôle, na znak čoho pod jeho znenie pripájajú svoje podpisy. 

 
V Bratislave 30.3.2020 
 
 
 
Za zamestnávateľa:        Zamestnanecký dôverník: 
 
......................................................      ........................................................ 
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