
 
Dodatok č. 1   

ku Kolektívnej zmluve zo dňa 23.5.2018.  
 

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. Zorou Szakalovou,  

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

 
uzatvárajú v súlade s čl. XIV. bodom 2 Kolektívnej zmluvy zo dňa 23.5.2018 (ďalej len 
„KZ“) tento Dodatok č. 1 ku KZ: 
 
A. Predmetom Dodatku č. 1 ku KZ je nasledovná zmena  a doplnenie KZ: 

 
1.  V článku VI. Odmeňovanie za prácu sa mení bod 4, písm. c), ktorý znie nasledovne:  
4. c) § 20 – poskytovanie odmien 

    Zamestnancovi sa môže na základe návrhu vedúceho pracoviska, ktorý písomne 
odôvodní, poskytnúť odmena: 
• za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 

rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, 
• za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 

úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej 
etapy, 

• za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a  60 rokov veku podľa odpracovaných 
rokov na EU v Bratislave takto: 

odpracované roky na EU v Bratislave   výška odmeny v % z funkčného platu                      
do     3 rokov             do   40 % 
do   15 rokov                                                 do   80 % 
nad 15 rokov                                            do 100 % 

• za poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, 
pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu 
života, zdravia alebo majetku. 

 
B. Ostatné body a prílohy KZ zostávajú nezmenené. 
C. Dodatok č. 1 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. 1 ku KZ zabezpečí Oddelenie pre personálne a sociálne 
otázky EU v Bratislave. 

D. Dodatok č. 1  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 24.1.2019 
 
 
 
 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r.                                Ing. Zora Szakalová, v. r. 
         rektor  EU v Bratislave                            predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV  EU v Bratislave 
                                          


