V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
o kolektívnom vyjednávaní

zmluvné strany:

zamestnávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), IČO: 151882 so sídlom
v Bratislave 811 04, Lamačská cesta 8/A

zastúpené
prof. RNDr. Jánom T U R Ň O M, CSc.,
generálnym riaditeľom CVTI SR
a
odborová organizácia:
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri CVTI SR (ďalej len ZO), IČO: 31768610, Lamačská cesta 8/A

zastúpená
Ing. Zuzanou K A F F A N O V O U
predsedníčkou ZO

vydávajú tento

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014

Týmto dodatkom sa v súlade s článkom 4 bod 1 Kolektívnej zmluvy na rok 2014
upravuje v Kolektívnej zmluve na rok 2014 článok č. 27 bod 2., a článok č. 29 bod 2,
ktorých nové znenia sú nasledovné:
Článok 27
Stravovanie

2.

Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na stravovanie z rozpočtu
organizácie sumou vo výške 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste
v trvaní 5 - 12 h podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z.
v znení zmien a doplnkov a opatrenia MPSVaR č. 338/2002 Z. z. o sumách
stravného v znení neskorších predpisov (opatrenie č. 248/2012).

Článok 29
Doplnkové dôchodkové sporenie

2.

Výška príspevku zamestnávateľa na DDS je vo výške 20,- € mesačne pre
jedného zamestnanca.

Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 01.05.2014.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre
zamestnávateľa a dva pre odborovú organizáciu.

V Bratislave dňa: 30.04.2014
podpísaní:

Ing. KAFFANOVÁ Zuzana
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri CVTI SR
SR

prof. RNDr. TURŇA Ján, CSc.
generálny riaditeľ CVTI

V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
o kolektívnom vyjednávaní

zmluvné strany:

zamestnávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), IČO: 151882 so sídlom
v Bratislave 811 04, Lamačská cesta 8/A

zastúpené
prof. RNDr. Jánom T U R Ň O M, CSc.,
generálnym riaditeľom CVTI SR
a
odborová organizácia:
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri CVTI SR (ďalej len ZO), IČO: 31768610, Lamačská cesta 8/A

zastúpená
Ing. Zuzanou K A F F A N O V O U
predsedníčkou ZO

vydávajú tento

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014

Týmto dodatkom sa v súlade s článkom 4 bod 1 Kolektívnej zmluvy na rok 2014
upravuje v Kolektívnej zmluve na rok 2014 článok 15 bod 1, ktorého nové znenie je
nasledovné:

Článok 15
Pracovný pomer na dobu určitú. Práca doma a telepráca
1. Podľa § 48 ods. 1 ZP možno pracovný pomer na dobu určitú dohodnúť najviac
na dva roky. Pracovný pomer na dobu určitú možno predĺžiť alebo opätovne
dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo
opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú do dvoch rokov
alebo nad dva roky je v zmysle § 48 ods. 4 písm. d) ZP možné na prácu
vykonávanú v národných a nadnárodných projektoch spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj v ďalších projektoch
spolufinancovaných z externých zdrojov a to na všetkých
pracovných
pozíciách.

Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 06. 06. 2014.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre
zamestnávateľa a dva pre odborovú organizáciu.

V Bratislave dňa: 05. 06. 2014
podpísaní:

Ing. KAFFANOVÁ Zuzana
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri CVTI SR

prof. RNDr. TURŇA Ján, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

