
 

Dodatok č. 2   
ku Kolektívnej zmluve zo dňa 30. 6. 2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.5.2016.  

 
Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom Ekonomickej univerzity 

v Bratislave prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD.  

 (ďalej aj ako „zamestnávateľ“, resp. „EU v Bratislave“)   

 

a 

 

Rada Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zastúpená Ing. Petrom Šinským predsedom Rady 

Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave 

(ďalej len „Rada OZ“) 

 

uzatvárajú v súlade s čl. XIV. bodom 2 Kolektívnej zmluvy zo dňa 30. 6. 2015 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 31.5.2016 (ďalej len „KZ“) tento Dodatok č. 2 ku KZ: 

 

A. Predmetom Dodatku č. 2 ku KZ sú nasledovné zmeny a doplnenia KZ: 

 

1.  V článku V. Pracovnoprávne vzťahy sa mení bod 5. nasledovne:  

„5. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zástupcovia zamestnancov menovaní Radou OZ budú 

prizývaní ako plnoprávni členovia pracovného tímu pri tvorbe a úpravách interných 

smerníc týkajúcich sa metodiky sledovania a evidovania priamej vyučovacej činnosti 

učiteľov EU v Bratislave (konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a 

vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach 

profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent) 

a interných smerníc týkajúcich sa konkretizácie pracovných povinností v oblasti 

publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov EU v Bratislave. 

T: trvale 

Z: prorektor pre vzdelávanie, predseda Rady ZO, predsedovia ZO“ 

 

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 v období od 27.12.2017 do 29.12.2017 

(nástup do práce po hromadnom čerpaní dovolenky je 2.1.2018).“ 

 

3. V článku V. Pracovnoprávne vzťahy sa do bodu 21. dopĺňa práca:                         

   „●  pracovné činnosti súvisiace s projektami financovanými z prostriedkov Európskej  

únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných 

nástrojov (koordinovanie, manažovanie, metodická činnosť, administratívne 

a technické práce súvisiace s realizáciou projektov a iné).“ 

 

4. V článku VI. Odmeňovanie za prácu sa mení bod 9. nasledovne: 

„9. Od 1.7.2017 bude zamestnávateľ vyplácať zamestnancovi počas prvých 10 dní 

dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu príjmu vo výške 70 % denného 

vymeriavacieho základu zamestnanca.“ 

 

5. V článku XIV. Záverečné ustanovenia sa v bode 9. prvá veta mení nasledovne: 

„KZ je záväzná pre obidve zmluvné strany a uzatvára sa na obdobie od 1.7.2015 do 

30.6.2018.“  



 

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

fondu na rok 2017. Príloha č.1 ku KZ tvorí  prílohu tohto Dodatku č. 2 ku KZ. 

 

B. Ostatné body a prílohy KZ zostávajú nezmenené. 

 

C. Dodatok č. 2 ku KZ dostanú všetky pracoviská EU v Bratislave, jednotliví vedúci 

zamestnanci EU v Bratislave a Rada OZ podľa rozdeľovníka uvedeného v prílohe č. 3 

ku KZ. Distribúciu Dodatku č. 2 ku KZ zabezpečí Oddelenie pre personálne a sociálne 

otázky EU v Bratislave. 

 

D. Dodatok č. 2  ku KZ  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

 

Bratislava 19. 6. 2017  

 

 

 

 

 

 

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

         rektor  EU v Bratislave                               predseda Rady ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Príloha: Rozpočet sociálneho fondu na rok 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

                                                                        
Bratislava  19.6.2017 

 

 

 

 

 
 

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

         rektor  EU v Bratislave                               predseda Rady ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave 

 

 
 

 

 

 

 

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2017  

 
 

   

 
PRÍJMY SOCIÁLNEHO FONDU Čiastka v Eur 

1.  Zostatok  k 31.12.2016      4 385,47 

2. Povinný prídel vo výške 1,25 %  - predpoklad 141 000,- 

3.   Príjmy spolu (riadok 1 + 2)    145 385,47 

   

   

 
VÝDAVKY SOCIÁLNEHO FONDU Čiastka v Eur 

1.  Príspevok na stravovanie 38 600,- 

2. Regenerácia pracovnej sily - jún 2017 45 000,- 

3. Sociálna výpomoc  

   z toho: 3.1. Priama (sociálna výpomoc, príspevok  pri narodení, úmrtí) 12 000,- 

             3.2. Doprava do zamestnania    8 300,- 

             3.3. Príspevok na detský tábor   1 000,- 

4. Jubileá   6 000,- 

5. 
Príspevok na úhradu nákladov odb. organizácie na realizáciu 

kolektívneho vyjednávania   1 000,- 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie - september až december ( 4 mesiace)  30 360,- 

7. Výdavky spolu      142 260,- 

8. Rezerva       3 125,47 


