
Dodatok č. 1  ku Kolektívnej zmluve 
uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 
Zmluvné strany zastúpené rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU 
v Bratislave) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD. a predsedom Rady Základných 
organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave (ďalej len 
Rada ZO OZ PŠaV) Ing. Petrom Trúchlym uzatvorili v súlade s čl. XIV. odsek 2 
Kolektívnej zmluvy (ďalej len KZ) dodatok č. 1 ku KZ, ktorý nadobúda účinnosť 1. 7. 2010. 
 
A.  Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledovných článkov KZ EU v Bratislave: 
 
Čl. V.  PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY: 
 

1. Nasledovné odseky tohto článku sa upravujú a dopĺňajú takto: 
 

9.  Zamestnávateľ prerokuje s Radou ZO a s príslušnou ZO zamýšľané štrukturálne zmeny, 
organizačné alebo racionalizačné opatrenia, v dôsledku ktorých môže dôjsť k prepúšťaniu 
zamestnancov EU v Bratislave, a to spravidla dva mesiace pred ich uskutočnením. 
Zároveň s týmito odborovými orgánmi prerokuje opatrenia na možné obmedzenie alebo 
zamedzenie prepúšťania alebo opatrenia na možné zmiernenie nepriaznivých následkov 
prepúšťania pre týchto zamestnancov.  
T: a Z: zostávajú bez zmeny 

 
10.   Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať Radu ZO a príslušnú ZO o prijatých organizačných 

alebo racionalizačných opatreniach, v dôsledku ktorých dochádza k prepúšťaniu 
zamestnancov z pracovného pomeru, ako aj o počte a štruktúre týchto zamestnancov, a to 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vydania organizačného alebo racionalizačného 
opatrenia.  
T: a Z: zostávajú bez zmeny 

 
20. c)  v celom texte sa pred slovné spojenie „rodičovskej dovolenky“ vkladá slovné spojenie 

„materskej dovolenky alebo“, slovo „budúceho“ sa nahrádza slovom „nasledujúceho“ 
a za slovo „jej“ sa vkladá slovo „(mu)“.   

 
21.  aktualizuje sa iba text týkajúci sa obdobia hromadného čerpania dovolenky na čas od 

27.12.2010 do 31.12.2010 (nástup do práce je 3.1.2011). Ostatný text zostáva bez 
zmeny. 

 
2. Za doterajší odsek 23 v tomto článku sa vkladajú dva nové odseky 24 a 25, 

ktorých znenie je nasledovné: 
 
24.  V súlade s § 48 ods. 4 písm. g) Zákonníka práce ďalšie predĺženie alebo opätovné 

dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do 2 rokov alebo nad dva roky je možné 
len z dôvodu vykonávania týchto prác: 
- odborná práca v rámci používaných informačných systémov na EU v Bratislave, 
- strážna a informačná práca v objektoch EU v Bratislave. 

          T: trvale 
          Z: rektor, dekani fakúlt, kvestorka, vedúci zamestnanci 



 
25.   Zamestnanec, ktorému EU v Bratislave schváli pracovné voľno bez náhrady mzdy dlhšie 

ako 30 dní a tento nie je nikde inde zdravotne poistený (iný pracovný alebo obdobný 
pomer), nie je v zahraničí dlhšie ako 6 mesiacov, resp. je dlhšie v zahraničí ako 6 
mesiacov, ale nie je tam poistený, je povinný hradiť sám zdravotné poistné vo výške    
14 % z platného minimálneho vymeriavacieho základu.  
T: trvale 
Z: rektor, dekani fakúlt, kvestorka, vedúci zamestnanci 

 
 
Čl. IX.  BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA: 
 
V odseku 6.  sa slová „vyhl. č. 111/1975 Zb.“ nahrádzajú slovami „vyhl. č. 500/2006 Z. z.“  
 
 
Čl. XIII. SOCIÁLNY FOND A DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE 
 
V odseku 4.2. sa v texte a v dátumoch rok „2009“ nahrádza rokom „2010“. 
V odseku 11. sa suma „6,64 €“ nahrádza sumou „10 €“.    
 
 
B. V zmysle organizačných zmien v odsekoch, ktoré obsahujú názvy pracovísk Centrum              

univerzitných služieb, Centrum ďalšieho vzdelávania, Ústav výpočtovej techniky a Ústav    
jazykov sa menia názvy týchto pracovísk na Centrum podnikateľských činností 
a univerzitných služieb EU v Bratislave, Bratislavská Business School EU v Bratislave, 
Centrum informačných technológií EU v Bratislave a Fakulta aplikovaných jazykov EU 
v Bratislave.  

  
C.  Ostatné náležitosti KZ zostávajú nezmenené. 
 
D. Tento dodatok ku KZ obsahuje aj rozpočet sociálneho fondu na rok 2010, ktorý je 

v prílohe 1. 
 
E.  Dodatok č. 1 ku KZ obdržia pracoviská EU v Bratislave, jednotliví vedúci zamestnanci 

EU v Bratislave  a ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave podľa rozdeľovníka uvedeného 
v prílohe KZ.  Distribúciu Dodatku č. 1 ku KZ zabezpečuje OPPaSO EU v Bratislave.   
   

 
V Bratislave  16. 6. 2010  
 
 
 
 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.                                              Ing. Peter Trúchly  
             rektor  EU v Bratislave                                                predseda Rady ZO OZ PŠaV  
                                                                                                               na EU v Bratislave 
    
 



 
 

PRÍLOHA   1   
 
                      ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2010 
 

 

PRÍJMY SOCIÁLNEHO FONDU Čiastka  € 
1. Zostatok SF z predchádzajúceho roka        21 006,59 
2. Povinný prídel vo výške 1,25 % vrátane dohodnutého 

prídelu na dopravu do zamestnania 
 

  149 341,00 
 
Príjmy spolu 

 
     170 347,59 

 
 

VÝDAVKY SOCIÁLNEHO FONDU     Čiastka  € 
1. Príspevok na stravovanie        22  000 
2. Regenerácia pracovnej sily        42 350 
3. Sociálna výpomoc 

Z toho:   3.1  Priama 
               3.2  Doprava do zamestnania 
               3.3  Príspevok pri narodení dieťaťa 
               3.4  Príspevok na detský tábor 

32 000 
       10 000 

         10 000 
         8 000 
         4 000 

4. Jubileá          8 000 
5. Príspevok na úhradu nákladov odborovej organizácie na 

realizáciu kolektívneho vyjednávania 
         1 000 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie        40 000 
7. Rezerva     24 997,59 
 
Výdavky spolu 

 
   170 347,59

 
 Bratislava  16. 6. 2010 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                ____________________________ 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.                                Ing. Peter Trúchly 
            rektor EU v Bratislave                                    predseda Rady ZO OZ PŠaV  

na EU v Bratislave 



 
 
 
               
 


