
 

Dodatok č. 1.  ku Kolektívnej zmluve 

 
uzatvorenej  dňa 30. 6. 2015 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“)  prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD.  a  predsedom Rady Základných 

organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave (ďalej len 

„Rada ZO OZ PŠaV“) Ing. Petrom Šinským uzatvárajú v súlade s čl. XIV. bodom 2 

Kolektívnej zmluvy (ďalej len „KZ“) tento dodatok č. 1. ku KZ. 

 

A. Predmetom dodatku č. 1. ku KZ  sú nasledovné zmeny a doplnenia KZ EU 

v Bratislave: 

 

1. V článku V. Pracovnoprávne vzťahy sa mení bod 17. nasledovne:  

„ V súlade s § 103, § 111 a § 113 Zákonníka práce sú na EU v Bratislave 

dohodnuté pravidlá čerpania dovolenky. Podľa plánu dovoleniek určenom so 

súhlasom zástupcov zamestnancov s prihliadnutím na úlohy zamestnávateľa a na 

oprávnené záujmy zamestnancov všetkých kategórií si zamestnanec vyčerpá 

dovolenku do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka za týchto podmienok: 

a) ak si jednotliví zamestnanci nevyčerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek, 

vedúci zamestnanci sú povinní týmto zamestnancom určiť  po dohode dobu jej 

čerpania do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.“ 

Text  za písm.  b)  a písm. c)  zostáva nezmenený.      

 

  2. V článku V. Pracovnoprávne vzťahy sa v bode 18. prvá veta mení      

nasledovne:      

 

„ V súlade s § 111 ods. 2 ZP zamestnávateľ určuje z prevádzkových dôvodov 

hromadné čerpanie dovolenky na všetkých pracoviskách EU v Bratislave 

v období od 27.12.2016 do 30.12.2016 ( nástup do práce je 2.1.2017).“ 

 

3. V článku XIII. Sociálny fond a doplnkové dôchodkové sporenie sa mení 

znenie bodu  4.3.2. nasledovne: 

 

„4.3.2 Príspevok na dopravu do zamestnania a späť 

 

Príspevok na dopravu do zamestnania a späť sa vypláca zamestnancovi na plný 

pracovný úväzok takto: 

– Príspevok na čiastočnú úhradu skutočne vynaložených nákladov na dopravu 

do zamestnania a späť sa vypláca zamestnancom, ktorých hrubý mesačný 

zárobok nepresahuje výšku platnej minimálnej mzdy podľa aktuálneho 

Nariadenia vlády SR,  ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy podľa § 2 

ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 

Zamestnanec preukáže skutočne vynaložené výdavky na dopravu do 

zamestnania a späť pravidelnou autobusovou dopravou, s výnimkou mestskej 



 

hromadnej dopravy, a železničnou osobnou dopravou dokladmi vo výške 

najmenej 6,64 Eur mesačne. 

– Mesačný príspevok sa za týchto podmienok bude od 1. 6. 2016 vyplácať vo 

výške 50 % skutočne vynaložených nákladov, maximálne však 66,- Eur. 

– Príspevok na dopravu do zamestnania a späť sa vypláca vo vyúčtovaní mzdy 

za nasledujúci mesiac.“ 

 

B. Mení sa Príloha č. 1 ku KZ. Novou Prílohou č. 1 ku KZ je Rozpočet 

sociálneho fondu na rok 2016. 

 

C. Ostatné body a prílohy KZ zostávajú nezmenené. 

 

D. Dodatok č. 1. ku KZ dostanú všetky 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. 

 

Dodatok č. 1.  ku KZ  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júna  2016. 

 

Bratislava 31. 5. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                                              Ing. Peter Šinský  

      rektor  EU v Bratislave                                                predseda Rady ZO OZ PŠaV  

                                                                                                    na EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Príloha č.1 

 

 

 

 

Bratislava  31.5.2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

______________________________                ____________________________ 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                                     Ing. Peter Šinský       

      rektor EU v Bratislave                                        predseda Rady ZO OZ PŠaV  

na EU v Bratislave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2016  
 

   

 
PRÍJMY SOCIÁLNEHO FONDU Čiastka v Eur 

1.  Zostatok  k 31.12.2015 17 963,33 

2. Povinný prídel vo výške 1,25 %  - predpoklad 140 200,00 

3.   Príjmy spolu (riadok 1 + 2) 158 163,33 

   

   

 
VÝDAVKY SOCIÁLNEHO FONDU Čiastka v Eur 

1.  Príspevok na stravovanie 34 000,- 

2. Regenerácia pracovnej sily - jún 2016 34 600,- 

3. Sociálna výpomoc  

   z toho: 3.1. Priama (soc.výpomoc, príspevok  pri narodení, úmrtí) 14 000,- 

             3.2. Doprava do zamestnania 14 000,- 

             3.3. Príspevok na detský tábor 1 000,- 

4. Jubileá 6 800,- 

5. 

Príspevok na úhradu nákladov odb. organizácie na realizáciu 

kolekt.vyjednávania 1 000,- 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie  - júl až december ( 6 mesiacov)  48 000,- 

7. Výdavky spolu  152 800,- 

8. Rezerva 5 363,33 


