
Kolektívna zmluva
Fakulty telesnej výchovy a športu UK

. na rok 2011
V mene Univezity Komenského v Bratislave - Faku|ty te|esnej výchovy a športu uzatvára l(Z

dekan FTVŠ UK v Bratis|ave Doc. PaedDr. Miros|av Ho|ienka, PhD.

a V mene zamestnancov Výbor Základnej organizácie odborového zvázu pracovníkov
ško|stva a vedy FTVŠ UK (ďa|ej |enZo oZ PŠ a V FTVŠ UK) zastúpený

PaedDr. Richardom Groszom

Prvá ěasť
Úvodné ustanovenia

ČÉnok t
PouŽiffi<taffirpojm

Na úče|y tejto ko|ektívnej zm|uvy sa mÓŽe pouŽívať na spo|očné označenie výboru Zo
oZPŠaV na FTVŠ UK a dekana FTVŠ UK označenie "fakultné zmluvné strany.,; namiesto
označenia Zákonník práce ZP; namiesto označenia Zákona č. 553/2003 Z'z' o odmeňovaní
niektoých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka ,,zovz" a namiesto
Ko|ektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2011 Kals.

č|ánok 2
Pósobnosť, platnosť a Účinnosť KZ

1) Táto Kz upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávanía, individuá|ne
a kolektívne vďahy medzi zamestnávate|'om a jeho zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán

2) Táto l{Z je závázná pre zm|uvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávate|a
V pracovnom porRere na ustanovený týŽdenný pracovný čas a V pracovnom pomere na
kratší pracovný čas, V ktorom rozsah pracovného času tvorí aspoň % ustanoveného
týŽdenného pracovného času. |(Z sa nevďahuje na zamestnancov zamestnávatefa, ktorí
u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti a na dohodu
obrigádnickej práci študentov. Táto l{Z sa uzatvára na obdobie od 1.4.2011 do
31.3.2412.

čIánok 3
Zmeny v l{Z

1) KZ sa mÓŽe meniť |en po dohode faku|tných zmluvných strán. Návrhy na zmeny
predkladajú zmluvné strany písomne. Zmeny l(Z sa označia ako doplnky ku l(Z FTVS
UK, ktoré sa budú čís|ovať v poradíako budú schvá|ené.

2) Faku|tné zmluvné strany sazavázujú dop|nkom kuKZ FTVŠ UK zmenit'ustanoveníaKZ,
pokiať tak stanoví všeobecne závázný predpis.

článok +
Archlvovanie l{Z

Faku|tné zm|uvné strany uschovajú tÚto KZ najmenej po dobu 5 rokov od skončenia jej
účinnosti.



c|ánok 5
oboznámenie zamestnancov s KZ

1) Rovnopis lc FTVŠ UK bude doručený predsedovi RP oo na UK, dekanovi FTVŠtajomníkoví FTVŠ UK a jeden exemp|ár rovnopisu KZ bude u predsedu VZoPŠaVna FTVŠ UK.
Vedenie FTVŠ UK a VZo oz PŠ a V zabezpečí oboznámenie zamestnancovzamestnávate|'a s obsahom Kz jej zverejnením prostiedníctvom internetu.
Novopríjímaných -zamestnancoy do pracovného pomeru oboznámi poverený
zamestnanec FTVŠ UK s touto IKZv rámci p|nenia povinnostív zmys|e $ 47 ods. 2 ZP.

UK,
oz

2)

3)

Druhá čast'
lndividuálne vzt'ahy, právne nároky a práva zamestnan cov z }{Z

článok 6
odmeňovan ie zamestnancov

-$ Zamestnávateť'sa-zavázuje-upla{ňovať.6dpqgň€Vani€.z3mestnaneov pod14ZQVZ
2) Zmluvné strany sa dohod|i, že zabezÍ,ečia, aby zamestnávatel'posie|a| plat, resp. mzduzamestnancov na ich osobný bankový účet.

Č|ánok 7
osobný príp|atok

Zamestnávate|'sa zavázuje vyuŽívať osobný príp|atok na ocenenie mímoriadnych osobnýchschopností a dosahovaných pracovných vyšteorov zamestnanca alebo za vykónávanie prác
zamestnanom nad rámec jeho pracovných povínností ts 1o zovz]

č|ánok 8
odstupné a odchodné

1) Zamestnávatel' vyp|atí zamestnancoví, s ktoým skonči| pracovný pomer z dÓvodovuvedených u s 93 9qs. 1 písm. a) ab) Zákonníka práce odstůpné a tó vb výške
a) najmenej 3 funkčných p|atov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávaíe1a menej akopáť rokov a skončí pracovný pomer dohodou, podÍa $ 63 a, b Zákonníka práce-, 

-

b) najmenej 4 funkčných p|atov, ak zamestnaneb pracoval u zamestnávatel,a viac akopát'rokov a končí pracovný pomer dohodou, podÍa $ 63 a, b Zákonníka práce.
2) Prí prvom skončení pracovného pomeru, po nad.obudnutí nároku na starobný dÓchodok,predčasný starobný dÓchodok 9lebo invaIidný dÓchodok zamestnáváteť vyplatizamestnancovi odchodné v sume jeho dvoch funkčných p|atov.

článok 9
Pracovný čas zamestnancov

Pracovný čas zamestnanca v roku 2011 .je 37,5 hodiny týŽdenne. U zamestnanca, ktoý mápracovný čas rozvrhnutý tak, Že pravide|ne vykonává pracu stríedavo v oboch smenáchv dvojzmennej prevádzke je pracovný čas 36,2á hodiny týŽdenne. U zamestnanca, ktoý mápracovný čas rozvrhnutý tak, že pravide|ne vykonáva pracu striedavo vo všetkých zmeÁáchv trojzmennej alebo nepretrŽitej prevádzke je pracovný čas 35 hodín týŽdenne.

čtánok í0
Dovolenka na zotavenia

V zmysle KZVS, bod ||2 v záqme vytvárania priaznívejších pracovných podmÍenok
a podmienok zamestnávania sa u zamestnávatel'a zamestnancom, V kaíendárnom roku
|oj] n1eotŽuje výmera dovo|enky na zotavenie nad rozsah ustanovený v $ 103 ods. 1 aŽ3 ZP ojeden týŽdeň.
cerpanie dovolenky zamestnancom bude prebiehat' v zmysle zp.

1 )

2)



Clánok 1í
Pracovný pomer na dobu určitú

Pred|Žovanie pracovného pomeru na dobu určitú do dvoch a|ebo nad dva roky je moŽné
v prípade, Že ide o pracovný pomer v pracovných kategóriách:

- upratovacíe práce
- vrátnické práce
- šatniarske práce
- práce na údrŽbe krojov
- kuríčské práce
- zamestnanciv profesiách s prevahou manuá|nej práce

Tretia časť
Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti faku|tných zm|uvných strán

Článok 12
obdobie sociá|neho mieru a ieho prerušenle

obdobie sociá|neho mieru a jeho prerušenie, riešenie ko|ektívnych sporov a riešenie
individuá|nych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťaŽností sa bude riadiť článkami
12,  13  a  14I(ZUK.

čÉnok 13
Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

Faku|tné zmluvné strany sa dohodlí, Že budú racioná|ne riešiť zabezpečeníe nevyhnutnej
prevádzkovej činnosti fakultnej odborovej organizácie, aby moh|a riadne vykonávať svoje
poslanie. Na sp|nenie povinnosti vyp|ývajúcej z $ 240 ods. 3 ZP sa zamestnávateÍ zavázqe
na dobu existencie odborovej organizácie poskytnúť jej

a) jednu domácu te|efonickú linku a počítačové spojenie na odosie|anie správ e-mailom
a vyuŽívanie internetu prostredníctvom prís|ušného pracoviska funkcionára zo oz
PSaV.

b) Vnútorné zariadenie miestnosti, uvedené v písmene a) tohto odseku.
c) Znášat' prevádzkové náklady (energie, spojové pop|atky, poštovné).
d) PouŽívať miestnosť č. |.55 na rokovanie VZo oZPŠ a V ako aj pracovných komisií

odborovej organizácie a ako archív a sklad odborovej organizácie.
e) Poskytnút' priestory na fakulte na svoje nák|ady za účelom vzdelávacích činností

odborových funkcionárov v ob|asti pracovno-právnej a v ob|asti ko|ektívneho
vyjednávania, na oboznámenie zamestnancov s uzatvoren ou |(Z UK ako aj KZ FTVŠ
UK, na ko|ektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadania
odborovej organizácie, na slávnostné podujatia, súvísiace s oceňovaním práce
zamestnancov a na s|ávnostné príleŽitostné podujatia pre bývalých a súčasných
pracovníkov faku|ty.

0 Zamestnávate|' poskytne Zo oZ PŠaV na FTVŠ UK podl'a svojich prevádzkových
a finančných moŽností zák|adné kance|árske potreby a umoŽní pouŽívat' odborovej
organizácii rozmnoŽovacie a komunikačné kapacity na zabezpečenie zásadných
kopírovacích a komunikačných potrieb.

g) Zamestnávate|' umoŽní úpravu rozvrhnutia pracovného času vysokoško|ským
učite|'om - funkcionárom odborových orgánov na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti
v nich (Úprava rozvrhu prednášok a cvičení).

h) ZamestnávateÍ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne
pracovné voťno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy.



Čtánok í+
Pracovné podm ien ky, podm ienky zamestnáva n ia a úprava spol u rozhodovan ia,

prerokovanie up|atnenia práva na informácie a na kontrolnú činnost'v tejto oblasti:

1) Zák|adom pre up|atňovanie týchto zásad je obsah č|ánku 16 Í<zUK'
2) zo oz PŠaV na FTVŠ UK je zástupcom zamestnancov na FTVŠ UK. Je p|noprávnym

účastníkom pracovno-právnych vzťahov na FTVŠ UK v zmysle Zákonníka práce, ŠtatÚtu
UK a Štatútu FTVŠ UK a d'a|ších závázných právnych noriem.

3) zo oz PŠaV na FTVŠ UK je oprávneným účastníkom legís|atívneho procesu najmá pri
tvorbe tých predpisov a noriem, vytvorených dekanom a vedúcimi pracovníkmi na FTVŠ
UK, ktoré majú bezprostredný vp|yv na sociálne, Životné a pracovné podmienky
zamestnancov faku|ty. Znenie týchto predpisov a smerníc bude ešte pred ich up|atnením
včas konzultované partnerskými stranami.

4) Dekan, VF, KD a ostatné ríadiace orgány konzu|táciami ako aj formou účastí zástupcov
zo oz PŠaV na FTVŠ UK v orgánoch a v pracovných komisiách FTVŠ UK
spo|upracujú, resp. v zmys|e zákona spo|urozhodujú v zmys|e p|ánovaných zámerov
a zásadnýeh otázok rozvoja faku|ty.

5) Kontro|a odborovej organizácie v ob|asti BozP sa bude uskutočňovať v zmysle č|ánku 18
Kz UK. Dekan FTVŠ UK sa zavázqe minimá|ne 1 x do roka prerokovat' a zhodnotiť
s V Zo oZ PŠaV na FTvŠ uK rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a Úrovne
BozP vrátane návrhov a opatrení, smerujúcích k z|epšeniu stavu. Fakulta je povinná
úče|ovo pouŽiť nevyhnutnú časť finančných prostriedkov na zakúpenie ochranných
pracovných prostriedkov proporcíoná|ne k ich potrebám.

č!ánok í5
Starost|ivosť o pracovníkov

A. ob|asť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
1) Dekan faku|ty zabezpečí prostredníctvom poverených pracovníkov inštruovanie

novoprijatých pracovníkov o predpisoch BoZ a Po ešte pred ich zapojením sa do
práce. DodrŽiavanie bezpečnostných a protipoŽiarnych predpisov bude pravide|ne
kontrolovať

B. Starost|ivosť o zdravie pracujúcich
V oblasti starost|ivosti o zdravie pracujúcich dekan faku|ty bude prostredníctvom
poverených pracovníkov:

v spo|upráci s personálnym oddelením a závodnou lekárkou UK s|edovať, odporúčať
preventívne |ekárske preh|iadky ženám po dovřšení 40' roku veku a muŽom po
dovřšení50. roku veku v rámci onko|ogického a kardiovaskulárneho programu.
zamestnávatel sa zavázu1e vyplatiť svojim zamestnancom počas prvých troch dní
práceneschopnosti náhradu vo výške 80 o/o funkčného p|atu a d'alších sedem dní
práceneschopnosti náhradu vo výške 70 % funkčného platu.

C. Stravovanie zamestnancov
1) ZamestnáVate|' prispieva na stravovanie svojim pracovníkom V pracovnom pomere

v rozsahu najmenej 0,5 ustanoveného denného pracovného času, emeritným
profesorom a pracovníkom V pracovnom pomere kratšom ako 0,5 ustanoveného
pracovného času, pokia|' sú v zamestnaneckom pomere s UK najmenej 7 rokov ,
z rozpočtu FTVS UK vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste
v trvaní 5 _ 12 hodín.

2) Zamestnávateť bude v zmys|e $ 152 Zákonníka prác zabezpečovat' stravovanie
zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výŽivy na pracovisku v budove
FTVŠ UK podaním jedného tep|ého h|avného jed|a vrátane vhodného nápoja počas
jednej pracovnej zmeny. Táto povinnosť sa netýka pracovníkov vys|aných na
pracovného cestu.



3) Bez nároku na horeuvedený príspevok sa mÓŽu v jedá|ni na FTVŠ UK stravovať
i dÓchodcovia a dočasne nezamestnaní býva|ípracovníci faku|ty, ktorí odpracova|i na
faku|te mínimá|ne posledné 3 roky.

4) Zamestnávate|' prispieva na stravovanie zo sociálneho fondu sumou, ktorá je
stanovená na stravný |ístok v rozpočte socíálneho fondu na príslušný ka|endárny rok
a ktoý tvorí prí|ohu KZ na prís|ušný rok.

D. Rekreačná starost|ivosť o pracujÚcich
1) zo bude informovat' zamestnancov o moŽnostiach odborárskej rekreácie

v zariadeniach odborov.
2) Kt-o sa prih|ási na rekreáciu v zariadeniach odborových organizácií a výbor zo oZ

PSaV mu ju schváli, je povinný zabezpečit' si všetky finančné a organizačné
náleŽitosti s pobytom pod|'a oznámených informácií.

E' Kultúrna a športová záujmová činnosť
1) Dekan faku|ty bude v rámci daných možností podporovať záujmovú ku|túrnu

a športovú činnost'zamestnancov faku|ty a bude pre túto vytvárať vhodné podmienky.
2) Pre rea|izáciu tejto činnosti poskytne dekan faku|ty bezp|atne pre svojich
' zamestnancov aich Školopovinné deti pďrebné sportoviská-(okrem--tenisovýeh-

kurtov) v rozsahu najmenej dvakrát týŽdenne (ihriská, bazén a sauna).
3) Pri organizovaní spoločných vík-endových akcií (zájazdy, sp|avy, výlety a pod./, ktoré

bude zabezpečovat' zo oZ PŠaV, poskytne dekan faku|ty svojím zamestnancom
jeden deň pracovného volna. Takéto pracovné Vo|'no si mÓŽu so súh|asom
prísluŠného vedúceho pracovníka čerpat' id'alší zamestnanci al individuá|ne
(maximá|ne 2 x 1 deň v kaŽdom ka|endárnom roku).

4) Zo bude pod|'a svojich moŽností a záujmu organizovať pre zamestnancov faku|ty
a ich rodinných prís|ušníkov športové a ku|tÚrno.spoločenské akcie (zájazdy, vý|ety,
túry, športové stretnutia, splavy, rekreačné pobyty a návštevy kultúrnych podujatí
a pod.)

5) Pri príleŽitosti ukončenia ka|endárneho roka zorganiz$e výborZo, respektíve katedry
alebo pracoviská FTVŠ UK spo|očenské posedenie pre všetkých súčasnýcň
zamestnancov, na ktoré sa im Íinančne prispeje pod|'a rozhodnutia dekana FTVŠ UK
a výboru zo FTVŠ UK zo sociálneho fondu. Výbor ZO zorganizuje spo|očenské
posedenie dekana, respektíve vedenia fakulty s býva|ými zamestnancami FTVŠ UK,
ktorísú č|enovia našej Zo.

6) Zamestnávate|' umoŽní v rámci športovo-rekreačnej činnosti zapožičanie športového
výstroja a náradia pracovníkom faku|ty a ich rodinným príslušníkom zo sk|adu FTVŠ
UK na akcie organizované Zo a vedením fakulty.

F. Starost|ivosť o bývanie
1) Zamestnávatel sa zavázuje informovat' odborovú organizáciu o obsadení bytov a

oprávnenosti ich uŽívania v priestoroch FTVŠ UK.
2) Zamestnávate|'bude v súčinnosti s odborovou organizáciou na FTVŠ UK podporovať

zabezpečenie ubytovania pre s|obodných pracovníkov v rektorátnych ubytovacích
zaríadeniach.

G. Výchova a vzde|ávanie
V ob|asti výchovy a vzde|ávania bude zamestnávate|' v spo|upráci so Zo oZ PŠaV na
fakulte:

dbat' na vytváranie podmienok
pracovníkov,

pre d'a|šíe štúdium a kva|ifikačný rast

dbat' na dodrŽiavaníe objektivity pri hodnotení pedagogickej, vedeckej
a výskumnej činnosti všetkých pracovníkov a dodrŽiavanie objektivíty pri
menovanído pedagogických a vedeckých hodností a funkcií,
podporovať organizovanie odborných seminárov, jazykových kuzov, kurzov
výpočtovej techniky a pod. v záujme zvyšovania kva|ifikovanosti pracovníkov.
dbať na zabezpečenie doplnkových a opakovaných školení a preskúšaní
z bezpečnostných predpisov, pracovných postupov a noriem pracovníkov,
u ktoých to povaha ich práce vyŽaduje.



H. lná starost|ivost'
1) Zamestnávate|'

umoŽní pracovníkom na ich poŽiadanie úpravu pracovného času, prípadne
skrátený pracovný úvázok a|ebo pohyblivú pracovnú dobu, pokial'tomu nebudú
brániť prevádzkové dóvody,
bude udrŽiavat' ko|egiálny kontakt s dÓchodcami a Ženami - matkami na MD
a bude ich pozývať na kultúrne, športové a spo|očenské podujatia organizované
vedením aZo.

2) V prípade záujmu umoŽní zamestnávatel', ak to vo|'né kapacity umoŽnia, poskytnút'
host'ovské ubytovania i pre potreby zamestnancov faku|ty.

3) Zamestnávate|' poskytne pracovné vo|'no s náhradou mzdy pri úmrtí manŽe|a,
súrodenca, druha, rodiča, dieťaťa na 2 dni a na d'a|ší deň na Účasť na pohrebe
menovaných rodinných príslušníkov.

4) Zamestnávate|' poskytne zamestnancovi _ bezpríspevkovému darcovi krvi v deň
odberu krvi, pracovné vo|no s náhradou mzdy, pokia|'to oznámi najneskÓr jeden deň
vopred a nebránia tomu váŽne prevádzkové dÓvody.

l. Sociány.fond
1) Faku|tné zmluvné strany sa dohod|i, Že výška sociá|neho fondu sa určuje

nasledovne: celkový príde| do sociá|neho fondu je tvorený povinným príde|om vo
výške 1 o/o a d'alším príde|om Vo výške 0,25 o/o Zo súhrnu funkčných p|atov
zamestnancov privýkone práce vo verejnom záujme, zúčtovaných zamestnancom na
výp|atu zabežný rok.

2) V zmys|e č|. 25l<zUK faku|ta vyč|ení zo sociálneho fondu 0,04vo z predpok|adaného
základu pod|'a $ 4 ods. 1Zákona osociá|nom fonde aozmene adoplnení zákona
o daníach z príjmov v znení neskorších predpisov a prevedie ich na účet Zo oZ
PŠaV. Výška o,o4o/o sa upresní na zák|ade skutočného zák|adu pre výpočet tejto
sumy v roku 2011.

Tretia časť
Záverečné ustanovenia

1) Faku|tné zmluvné strany sÚ v dobe p|atnosti -t<z UK ako aj Kz FTVŠ
dodrŽiavať a p|niť všetky body KZ UK a |(Z FTVS UK.

2) Práva a povinnosti vyplývajúce z|(Z sa up|atňujÚ ako ostatné práva

UK povinné

a povinnosti,
vyp|ývajúce z pracovného pomeru.

3) KZ bude v písomnej forme u|oŽená na sekretariáte dekana fakulty, u tajomníka faku|ty,
u predsedu zo oZ PŠaV, na útvare personá|nej práce FTVŠ UK.

4) Faku|tné zm|uvné strany vyh|asujú, Že si túto KZ prečíta|i, súh|asia s jej obsahom a na
znak toho podpisujú'

dekan FTVS UK

I
t

predseda zo oz PŠaV na FTVŠ UK

[?/í%\



Príloha KZ č. I
Zásady používania a čerpania sociálneho fondu FTvŠ UK na rok 2011

1. V zmysle zéko'na NR č 152l1994 Z.z.. a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2011
vytviíra FTVŠ UK sociálny fond na rok 2011 vo v;1;ške povinného pnde|u I,25 Yo.

2. Používanie a čerpanie sociálneho fondu sa realizuje na zák|ade spoÍupráce vedenia FTVŠ a
výboru Zo oZ PŠaV FTVŠ. Každý výdavok zi.ohto fondu.óz" b7,t, rea|izovaný len na
zák|ade podpisu tajomníka FTVŠ /dekana FTVŠ/ a predsedu Zo oZ PŠaV i,aedDr.
Grosza.

3. Evidenciu a vedenie administratívy sociálneho fondu zabezpeěuje správkyňa SF a súčasne
tajomníčka Zo oZ Ing. Elena Šantavá.

4. Žiadosť o poclporu zo sociálneho fondu podávajú zamestnanci fakulty tajomníčke Zo (Ing.
Santavá). Výbor Zo prerokuje Žiadost' na svojom najbližšom zasadnutí, navrhne výšřu
podpory a poverí predsedu Zo tuto žiadost' prerokovať s dekanom FTVŠ UK' ktoď s
lonečnou platnos1'ou rozhodne o výške podpory'

5 . Žiaaost o prépláténie venca (t.yti.ój p'i urn'ti iu-..t,.*.a (byvalého
predkladá správkyni SF osobne alebo písomne príslušný úsekový dóverník,
príslušného pracoviska (respektíve ním poverený pracovník), kde tento

zamestnanca)
alebo vedúci
zamestnanec

pracoval.
6. Byvalý zamestnanec fakulty je dócho3ca, ktorého posledným riadnym pracoviskom pred

odchodom do dóchodku bola FTVŠ UK Bratislava.
7. Sociálna podpora sa móže poskýovať zamestnancom pri véŮnych životných situáciách

(maximálne do vyšky spolu 350 € takto:
a/ - príspevok zamestnancovi pri úmrtí jeho manžela, manželky a príspevok manŽelovi

manželky zamestnanca pri úmrtí zamestnanca do vyšky 100 € a na každé
nezaopatrené dieťado výšky 70€.

b/ - práceneschopnosť - pri dlhodobej PN trvajúcej viac ako 3 mesiace móŽe bý
poskýnutá sociálna podpora v sume do 40 € a zakaždý ďalší ukončený mesiac PN
do  40  € .
-pri mimoriadnej udalosti (napr. Živelné pohromy, vykradnutie bytu) móŽe bý'
poskýnutý jednorazoý príspevok do vyšky 200 € na zél<]ade zdokladovania
udalosti.

c/ Príspevok pri ďalších vážnych alebo mimoriadnych Životných situáciách, ktoré
významne ovplyvňujú sociálne postavenie zamestnancov. Výška príspevku sa stanoví
po schválení zmluvnými stranami a v súlade so schváleným rozpočtom sociálneho
fondu na príslušný rok.

Príspevok na stravný lístok do jedálne Lafranconi je vo ýške 0,46 €.
Príspevok na dopraw (denná dochádzka do zamestnania pre zamestnancov s trvalým
bydliskom mimo Bratislavy prostriedkami verejnej hromadnej dopravy (okrem MHD),
ktorí sú zamestnaní na celý pracovný ivazok do lyšky 50 % pré,*aza,tych nákladov,
maximálne do výšky 50 € mesačne. Tento príspevok sa týka len zamestnancov' ktoých
mesačný funkčný plat je niŽší ako 400 € brutto.

8.
9.

l0. Vedenie FTVŠ a výbor Zo oZ PŠaV na FTVŠ povaŽujú ,,Zásady používania a čerpania
sociálneho fondu FTVŠ na rok 20|t* a ,,Rozpočet sociálneho fonbu FTVŠ UK na rok
201I* za súčasť (doplnok) platnej KZ a sú si vedomí, že pre ne platia body 1 a 3
záv er eěný ch ustanove ní KZ.



Príloha I<Z č.2

Rozpočet sociálneho fondu FTvŠ IIK na rok 2011

Príjmy:

1 Zostatok na účte k3I.12.20|0 2 r07,90

2. Prídel do sociálneho fondu zo mzdových prostriedkov _ 7,25 yo

-VŠ

- vedaavýskum

-Šo

t4 900

900

370

Príimv spolu 18277.90

Výdavky:

I Príspevok na 1 podané iedlo v SJ FTVS UK, gastrolístky á 0,46€, 11 000

2. Podpora pri váŽnych Životných situáciách (úmrtie,

dlhodobá choroba, žive|ná pohroma)

500

a
a Príspevok na zakúpenie kvetov pri Životných jubileách,

odchode do dóchodku. narodení dieťaťa. úmrtí

200

4. Príspevok na regeneráciu pracovných síl (športové akcie, plávanie,

fitgym, turistika _ 50 % zceny lístka, max . 7 € osobďrok), zájazdy ,
vianočný príspevolď

3 000

5. Príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania

a spáť pre zamestnancov' ktorí majú trvalé bydlisko mimo

sídla fakultv v Bratislave

s00

6. Príspevok na koncerty a divadelné predstavenia (50 % nadobúdacej

ceny lístka.19 % DPH hradí zamestnanec)

2 400

7. Kolektívna zmluva UK v Bratislave na rok 20|1 _ članok 25 - príspevok
na pokrytie niíkladov odborovej otgartizácie - 0,04 Yo z objemu skutočne
wplatených miezd v bežnom roku

520

8. Rezerva sociálneho fondu 157,90

Výdavkv spolu 18277.90



Prí|oha }<z ě. 3

Zoznam skratiek:

KZ
KZUK
KZVS
Zo oZ PŠaV
vzo oZPŠaV

RPOO na UK
VF
KD
BOZ
PO
MD
sF FTVŠ UK
PN
ZP
ZOVZ

Kolektívna zmluva FTVS UK
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského
Kolektívna zmIuva vyššieho stupňa na rok 2007
Základná ot garuzácia o dborovéh o m ázu prac ovníko v ško l stva a ve dy
Výbor zéú<ladnej organizácie odborovéh o zx ázupracovníkov školstva a
vedy
Rada predsedov odborových organizácií na Univerzite Komenského
Vedenie FTVŠ UK
Kolégium dekana FTVŠ UK
Bezpečnosť a ochrana práce
Požiarna ochrana
Materská dovolenka
Sociálny fond FTVŠ UK
Práceneschopnosť
Zékowikpráce
Zékon o odmeňovaní niektoých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme


