
 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYSOKOŠKOLSKÉHO MESTA Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK 

 

zamestnávateľ 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Staré Grunty 211/36 

84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika 

 

odborová organizácia (skratka OO) 

Odborová organizácia pri Vysokoškolskom Meste Ľ. Štúra – Mlyny UK v BA 

Staré Grunty 211/36 

84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika 

 

I. Časť.  

Úvodné ustanovenia. 

 

Článok 1.  

Uznanie odborovej organizácie, zamestnávateľa a použitie skratiek. 

 

1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 229 a § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v platnom znení (ďalej len „ZP“), ako svojho zmluvného partnera na uzavretie tejto 

kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu IČO 52438040. Odborovú organizáciu 

uznáva zamestnávateľ ako zmluvného partnera na rokovanie a uzavretie tejto 

kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas účinnosti tejto kolektívnej 

zmluvy nebudú spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana 

tejto kolektívnej zmluvy. 

2. Odborová organizácia pri Vysokoškolskom Meste Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity 

Komenského v Bratislave začala svoju činnosť zaregistrovaním na Ministerstve vnútra 

SR, 1. 7. 2019. Odborová organizácia koná v zmysle schválených stanov. 

3. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie 

zamestnávateľa a odborovej organizácie „zmluvné strany“, namiesto označenia 

Kolektívna zmluva Vysokoškolského Mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK skratka „KZ“, 

namiesto označenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov označenie „zákon 

o odmeňovaní“ a namiesto Kolektívnej zmluvy Univerzity Komenského v Bratislave 

skratka „KZ UK“. 

 

Článok 2.  

Pôsobnosť, platnosť a zmena kolektívnej zmluvy. 

 

1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky, individuálne a kolektívne vzťahy medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom a tiež práva a povinnosti zmluvných strán. 

2. KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorí sú 

u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v 

pracovnom pomere na kratší pracovný čas. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov 

zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

3. KZ a jej obsah sa môže meniť len po dohode zmluvných strán na základe písomného 

návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako 

„dodatok číslo 01 až XY ku KZ“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené. 

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailodz.aspx?id=223510&full
https://mlyny.uniba.sk/fileadmin/mlyny/odbory/stanovy_oo_mlyny.pdf


4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ, ak to vyplynie 

zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany môžu po 

vzájomnej dohode dodatkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ. 

 

Článok 3.  

Archivovanie kolektívnej zmluvy. 

 

1. Zmluvné strany uchovávajú túto KZ najmenej po dobu 5 rokov od skončenia jej 

účinnosti v súlade s Registratúrnym poriadkom UK. 

 

Článok 4.  

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou. 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uverejniť plný text KZ na webovom sídle UK. 

2. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s KZ. 

3. Zamestnávateľ bude informovať novoprijatých zamestnancov pri podpise pracovnej 

zmluvy o existencii Odborovej organizácie Mlyny. 

 

II. Časť.  

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov vyplývajúce z KZ. 

 

Článok 5.  

Dovolenka na zotavenie. 

 

1. Ustanovenia tejto KZ nadväzujú na vyššie právne normy a predpisy, platnosť ktorých 

nie je touto KZ obmedzená. 

2. Základná výmera dovolenky na zotavenie sa predlžuje nad rozsah ustanovený v § 103 

ZP o jeden týždeň, a to nasledovne: 

základná výmera dovolenky vo výške štyroch týždňov sa predlžuje na päť týždňov, 

dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov, ktorá patrí zamestnancovi, ktorý do 

konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a 

zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, sa predlžuje na šesť týždňov, 

3. Čerpanie dovoleniek v súlade s § 111 ods. 1 ZP určuje zamestnávateľ po prerokovaní 

so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom 

zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla 

vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na 

úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ uskutoční 

kontrolu čerpania dovoleniek v júli, septembri a v novembri aktuálneho kalendárneho 

roka. 

4. Zamestnávateľ určí v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 a 3 ZP po dohode so zástupcami 

zamestnancov hromadné čerpanie dovolenky vo vnútornom predpise.  

5. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s 

náhradou mzdy v súlade s príslušnými ustanoveniami ZP. 

 

Článok 6.  

Pracovný pomer, platové podmienky a odmeňovanie zamestnancov. 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplácať plat zamestnancovi mesačne najneskôr v 12. deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na účet zamestnanca, ktorý si zriadil 



v peňažnom ústave podľa vlastného výberu. 

3. Zamestnávateľ pri odmeňovaní zamestnanca postupuje v súlade so zákonom 

o odmeňovaní a Platovým poriadkom UK. 

4. Členom odborovej organizácie bude zamestnávateľ vykonávať mesačné zrážky vo 

výške 1% čistej mzdy ako členský príspevok a pravidelne ho bude poukazovať na 

bankový účet .  
 

Článok 7.  

Odstupné a odchodné. 

 

1. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP patrí pri skončení pracovného pomeru 

odstupné v sume zvýšenej o jeden funkčný plat zamestnanca voči podmienkam a 

nárokom ustanoveným v § 76 ods. 1 ZP. 

2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených 

v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) ZP odstupné v sume zvýšenej o jeden funkčný plat 

zamestnanca voči podmienkam a nárokom ustanoveným v § 76 ods. 2 ZP. 

3. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za podmienok uvedených v ZP pri prvom 

skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný 

dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, 

odchodné v sume zvýšenej o jeden funkčný plat zamestnanca voči podmienkam a 

nárokom ustanoveným v § 76a ods. 1 ZP, ak požiada o poskytnutie uvedeného 

dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po 

jeho skončení. Pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ poskytne 

zamestnancovi odchodné nad rozsah § 76a ods. 2 ZP v sume jedného funkčného platu 

zamestnanca, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti 

podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho 

skončení. 

4. Zamestnancovi, ktorý pracoval na UK nepretržite najmenej 30 rokov, patrí za 

podmienok uvedených v ZP pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku 

na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné v sume zvýšenej o dva funkčné platy 

zamestnanca voči podmienkam a nárokom ustanoveným v § 76a ods. 1 ZP, ak požiada 

o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 

desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi, ktorý pracoval na UK 

nepretržite najmenej 30 rokov, patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné zvýšené 

o 2 funkčné platy voči podmienkam a nárokom uvedeným v § 76a ods. 2 ZP, ak mu bol 

priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením 

pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.  

 

Článok 8.  

Doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

1. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie pre aktuálny 

kalendárny rok sa stanoví na základe prepočtu 2% z objemu zúčtovaných platov k 31. 

12. predchádzajúceho kalendárneho roku za zamestnancov zúčastnených na 

doplnkovom dôchodkovom sporení k 1. 1. v aktuálnom kalendárnom roku. 

2. Novým zamestnancom sa príspevok zamestnávateľa poskytuje po 3 mesiacoch od 

nástupu v súlade s uzatvorenými zamestnávateľskými zmluvami. 

  



III. Časť.  

Starostlivosť o zamestnancov. 

 

Článok 9.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, starostlivosť o zdravie. 

 

1. Zamestnávateľ bude zabezpečovať zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o BOZP 

v zmysle platných zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. 

V spolupráci s OO bude vykonávať najmenej raz za rok preventívnu prehliadku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých 

zamestnávateľa, pričom bude dbať: 

a) na zlepšenie pracovných podmienok údržbou pracovísk, kontrolou osvetlenia, 

rozvodov elektriny, kúrenia, chladenia, merania hluku a prašnosti, dodržiavaním 

hygienických noriem a zdravého prostredia, 

b) aby zdravie zamestnancov nebolo ohrozované fajčením, za týmto účelom zabezpečí 

kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia vo všetkých priestoroch zamestnávateľa, 

c) na sústavné oboznamovanie vedúcich a ostatných zamestnancov s predpismi BOZP a 

PO. 

 

Článok 10.  

Tvorba sociálneho fondu. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ podľa zákona č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov tvorí sociálny fond. Zdrojom tvorby 

sociálneho fondu je podľa § 3 a § 4 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších predpisov: 

- zostatok sociálneho fondu k 31.12 predchádzajúceho roka, 

- povinný prídel vo výške 1 % zo základu, 

- ďalší prídel vo výške 0,25 % zo základu, 

- prípadne ďalšie zdroje (napr. dary, dotácie).  

2.  Základom pre určenie mesačného prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých platov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Sociálny fond 

sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu platov. Prevod finančných prostriedkov 

sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do 

konca kalendárneho mesiaca. Za mesiac december sa môže tvoriť sociálny fond z 

predpokladanej výšky platov a previesť finančné prostriedky na účet sociálneho fondu 

do 31. decembra. 

3. Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ do 

31.12. nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do 

nasledujúceho roka. 

 

Článok 11.  

Stravovanie 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného 

jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny 

prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 

sprostredkovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý 

v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.  

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje svojim zamestnancom prispievať na stravovanie z rozpočtu 



zamestnávateľa (mimo prostriedkov definovaných článkom 12, odsek 1 KZ) v takej 

čiastke, aby úhrada zamestnanca bola 0,50€ na jedno jedlo v zmysle Zákonníka práce. 

 

 

Článok 12.   

Použitie prostriedkov sociálneho fondu 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje svojim zamestnancom prispievať na stravovanie zo 

sociálneho fondu v zmysle zákona č. l52/l994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších predpisov v sume 0,90€ na jedno teplé hlavné jedlo poskytnuté v zmysle 

§152 Zákonníka práce. 

2. V súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov vyčlení 

a prevedie zamestnávateľ na bankový účet OO Mlyny .......................z prostriedkov 

sociálneho fondu 0,04 % zo základu podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona na pokrytie 

nákladov odborovej organizácie, ktoré vzniknú v súvislosti so spracovaním analýz, 

expertíz alebo iných služieb potrebných pre realizáciu a prípravu kolektívneho 

vyjednávania. 

 

 

IV. Časť.  

Záverečné ustanovenia. 

 

Článok 13.  

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Ak táto KZ obsahuje ustanovenia o mzde, je ňou plat, ak obsahuje ustanovenia o 

priemernom mesačnom zárobku, je ním funkčný plat zamestnanca. 

2. Táto KZ je vyhotovená v troch rovnopisoch, ktoré sú uložené v origináloch v Kancelárii 

riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, kancelárii OO Mlyny. Každá zo zmluvných strán 

dostane minimálne jeden rovnopis. 

3. KZ nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr 

dňom 01.02.2021. Kolektívna zmluva sa uzatvára do 31.12.2021  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto KZ prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho 

ju podpisujú.  

 

Bratislava  

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

poverená funkciou riaditeľky  

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

 

 

 

____________________________________ 

Marek Ivančík 

Predseda OO Mlyny 


