
strana 1 

Dodatok č.2 

k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2012 

 

Zástupcovia zmluvných strán: 

Za Odborový zväz Telekom:    Ing. Drahoslav Letko 

       predseda OZ Telekom 

Za Slovenský odborový zväz 

pôšt a telekomunikácií:    Milan Brlej  

predseda SOZ PT a  

predseda Sekcie telekomunikácií           
 

Za zamestnávateľa Slovak Telekom, a.s.:  Ing. Miroslav Majoroš  

       generálny riaditeľ ST, a.s. 

       Mgr. Petra Berecová 

výkonná riaditeľka pre ĽZ ST, a.s. 
 

sa dohodli na zmene a doplnení platnej PKZ na na rok 2012 nasledovne: 

 
 
 
 

III./    8. Sociálne podmienky zamestnancov  
 
 

8.3.   Stravovanie zamestnancov 

 

Pôvodné znenie: 
 
8.3.2. Hodnota stravnej poukážky je 3,20 €. V prípade, keď sa bude meniť výška hodnoty stravného 

lístka, bude táto zmena dohodnutá s odborovými zväzmi. 
 
Nové znenie: 

 
8.3.2. Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode 8.3.1., poskytne zamestnávateľ 

zamestnancom stravné v celkovej hodnote 3,50 € prostredníctvom stravovacích poukážok v 

hodnote 3,00 € + 0,50 €/pracovná zmena.   V prípade, ak sa bude meniť výška hodnoty 

stravného lístka, bude táto zmena dohodnutá s odborovými zväzmi. 
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III./ 9. Doplnkové dôchodkové sporenie  
 

Pôvodné znenie: 

 
9.6. Výška príspevku zamestnávateľa je určená ako súčet dvoch nasledovných položiek: 

a) Výška prvej položky je tvorená 1,5 % vymeriavacieho základu účastníka za príslušný 
    mesiac.  

b) Výška druhej položky je stanovená v závislosti od veku zamestnanca: 
do 20 rokov 0,50 € 

nad 20-30 r. 1,- € 

nad 30-40 r. 2,- € 
nad 40-50 r. 3,- € 

nad 50 r. do dovŕšenia dôchodkového veku  4,- €  
 Výška príspevku zamestnávateľa nesmie byť menšia ako 3,32 €. 

 

Nové znenie: 

 
9.6.  Príspevok zamestnávateľa je vo výške 1,5 % hrubej mzdy účastníka za príslušný 

mesiac, maximálne však 70 €. Výška príspevku zamestnávateľa nesmie byť menšia 

ako 3,32 €. 
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Dodatok č. 2 k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2012 bol riadne prerokovaný so 
zástupcami OZ Telekom a SOZ PT dňa 14.11.2012. 

Je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch. 

Zmluvné strany s jeho obsahom súhlasia a zaväzujú sa ho plniť. 

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť 

záväzkov, z ktorých vznikajú nároky jednotlivým zamestnancom, nastáva dňa 1.1.2013. 

 

 

 

 

 

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

   za OZ Telekom        za Slovak Telekom, a.s. za SOZ PT 


