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Dodatok č. 1 
 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
CENTRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

NA ROK 2018 
 

Dodatok Kolektívnej zmluvy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave na 
rok 2018 sa uzatvára podľa § 231 Zákonníka práce a podľa § 2 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 2/1991 Zb. 
o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, v záujme vytvárania priaznivejších pracovných 
podmienok a podmienok zamestnania zamestnancov na rok 2018 medzi 

 

z m l u v n ý m i   s t r a n a m i 
 
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom Odbojárov 10/a, Bratislava 
ako zamestnávateľom v zastúpení štatutárnym zástupcom 

 
RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD. riaditeľkou CĎV UK 

 
a 

 
Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre ďalšieho 
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom Odbojárov č. 10/a, Bratislava zastúpení  

 
Jánom Nevrlom predsedom ZO 

 
 

Zmeny sa týkajú : 
 

Článok 6 
Pracovný pomer, odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 
 
9. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu z vlastných zdrojov pri dosiahnutí  
50 a 60 rokov veku až do výšky funkčného platu podľa rokov odpracovaných na UK takto: 
- do 2 rokov do 40% funkčného platu, 
- do 5 rokov do 60% funkčného platu, 
- do 10 rokov do 80% funkčného platu, 
- nad 10 rokov do plnej výšky funkčného platu. 
Vo výnimočných prípadoch možno individuálne priznať túto odmenu v plnej výške funkčného platu bez 
dodržania podmienky odpracovanej doby na UK. Termíny tohto jubilea sleduje personálne oddelenie 
a vedúci útvarov podajú príslušný návrh na jeho podnet. 
 
Mení na: 

 
Článok 6 

Pracovný pomer, odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť 
 
9.   Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu z vlastných zdrojov pri dosiahnutí 50 rokov veku až do 

výšky funkčného platu podľa rokov odpracovaných na UK takto: 
       - do 2 rokov do 40% funkčného platu, 
       - do 5 rokov do 60% funkčného platu, 
       - do 10 rokov do 80% funkčného platu, 
       - nad 10 rokov do plnej výšky funkčného platu. 
Vo výnimočných prípadoch možno individuálne priznať túto odmenu v plnej výške funkčného platu bez 

dodržania podmienky odpracovanej doby na UK. Termíny tohto jubilea sleduje personálne oddelenie 
a vedúci útvarov podajú príslušný návrh na jeho podnet. 
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Článok 23 

Sociálny fond 
Sa dopĺňa:  
 
9.   Príspevok pri významnom životnom jubileu a spoločensky významnej udalosti  
10. Tvorba a použitie sociálneho fondu tvoria prílohu tejto KZ. 

 
 

Štvrtá časť 
Všeobecné 

 
Článok 24 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch podpísaných 
exemplároch. 
2. KZ sa uzatvára na dobu súčinnosťou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto KZ prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju podpisujú. 

 
Dopĺňa a mení na:  
 

Článok 24 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok č.1 KZ je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží 

po dvoch podpísaných exemplároch. 
2. Dodatok č.1. KZ sa uzatvára na dobu s účinnosťou od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018. 
3. Dodatok č.1. KZ zároveň ruší účinnosť bodov v KZ na rok 2018 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto KZ prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju 

podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 31. 5. 2018 
 
 
 
 
 
...........................................................  ....................................................... 
       Ján Nevrla     RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 
predseda  ZO OZPŠaV pri CĎV UK        riaditeľka  
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Zásady 
 pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu  na rok  2018 

 
Podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení  neskorších prepisov a  zákona č. 

522/2000 Z.z., Centrum ďalšieho vzdelávania  UK  tvorí a používa sociálny fond nasledovne : 
 

A : Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu  sa budú uplatňovať v priebehu roka  2018. 
2. Súčasťou týchto zásad je rozpočet prostriedkov  rok 2018 
3. V prípade legislatívnych zmien alebo iných závažných ekonomických a sociálnych  zmien sa tieto 

zásady môžu  upraviť a doplniť na základe vzájomného súhlasu zamestnávateľa, zástupcu odborov 
a úpravou   Kolektívnej zmluvy CĎV UK  na r. 2018. 

 
B : Tvorba fondu 
 

Zamestnávateľ vytvára sociálny fond  : 
- povinný prídel vo výške  1,0 % na základe dojednanej kolektívnej zmluvy uzatvorenej na 

rok 2018 ( v zmysle § 4 ods. 1 písm. a/ zákona o sociálnom fonde)  zo súhrnu funkčných 
platov zamestnancov na výplatu na bežný rok, s vyúčtovaním podľa skutočne zúčtovaných  
hrubých miezd mesačne. 

- ďalší prídel najmenej do výšky   vo výške 0,5 % v zmysle § 7 ods. 15 zo základu 
ustanoveného v § 4 ods. zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu 
za kalendárny rok, zákona o sociálnom fonde  
 

Príspevky sa odvedú do 15 dní po začatí každého mesiaca v zmysle § 6 na osobitný účet sociálneho 
fondu organizácie. 

 
  C: Použitie fondu     

  
1. V zmysle  § 7 ods. 1 ) 2) zákona o sociálnom fonde a čl. 23 bod. 1-8 ostatné použitie : 

 
a) organizácia bude poskytovať príspevok na stravovanie z vlastných prostriedkov vo výške  55% 

na jedno hlavné jedlo zamestnancom a 0,50 €  na jedno hlavné jedlo z prostriedkov sociálneho 
fondu 

b) sociálna výpomoc  max vo výške určenej podľa rozpočtu na kalendárny rok, v tom: 
- nenávratná sociálna výpomoc  do 300,- € pre jeden prípad. 
- jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa  do  100,- € pre jedno dieťa. 
- jednorazový príspevok pri úmrtí zamestnanca alebo rodinného príslušníka žijúceho 

v spoločnej domácnosti 100,- €  pre jedno úmrtie. 
- živelná pohroma do 100,- € pre jeden prípad. 

                     c) príspevok na regeneráciu pracovnej sily ( rekreácie, kultúrne a športové  podujatia )   v rámci 
rozpočtu max. do výšky 53,- € na jedného zamestnanca, ktorý pracuje na plný úväzok 

                     d) Spoločné rokovanie  ZV OZ , Vedenia CĎV UK  a všetkých zamestnancov v rozsahu 10,- € 
(osoba/akcia ) max. 2x v kalendárnom roku . 
e)príspevok pri  významných životných jubileách a spoločensky významných udalosti – (v tom 
aj nepeňažné dary – knihy, kvety, ocenenia...) 
  

 
D: Záverečné ustanovenie 
 

  1.   Prostriedky fondu sa čerpajú na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú   súčasť týchto 
zásad. 

1. Zostatok nevyčerpaných   prostriedkov sociálneho fondu  sa prevádza do nasledujúceho 
roka ( § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde). 

2. V zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa príjmy, príspevky atď. zdaňujú 20 % , 
oslobodené od dane sú len príjmy poskytnuté ako hodnota stravy a nealkoholických 
nápojov poskytovanej  zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, 
použitie rekreačného a zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného 
alebo športového zariadenia zamestnávateľa zamestnancom atď. v zmysle § 5 ods.7 
zákona o sociálnom fonde. 
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Plán tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2018 

  

Plán 

Príjmy Výdavky 

      

B: TVORBA FONDU     

1. Zostatok z r. 2017 1 745,35   

2. Prídely do fondu v rozsahu 1,5 % 8 000,00   

z objemu miezd     

Spolu príjmy - tvorba 9 745,35   

      

C: POUŽITIE FONDU Plán 

1. výdavky na závodné stravovanie 0,50€   4 600,00 

 (  1 jedlo / zamestnanec  ) 42 zamest.     

2. Sociálna výpomoc   500,00 

3. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily     

53,00 € x 42 zamestnancov   2 226,00 

4. spoločné rokovania ZV OZ, Vedenia CĎV UK a všetkých zamestnancov      

42 zamest. x10,00€  x 2 stretnutia   840,00 

5. významné životné jubileá a spoločensky významné udalosti (peňažné a 
nepeňažné dary)   1 579,35 

Spolu výdavky   9 745,35 

      

 Predpokladaný zostatok k 31.12.2018   0,00 

      

 


