
Zamestnávateľ: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

so sídlom Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1 

zastúpená dekanom Prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc. 

a 

odborová organizácia: 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

so sídlom Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 1 

zastúpená predsedom MUDr. Alexandrom Kurtanským 

 

uzatvárajú  

D O D A T O K   č.  1  

ku  K O L E K T Í V N E J   Z M L U V E  

zo dňa 18.01.2019 uzatvorenej na obdobie od 01.02.2019 do 31.12.2019 

 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 18.01.2019 uzatvorená Kolektívna zmluva na 

obdobie od 01.02.2019 do 31.12.2019 (ďalej len „Kolektívna zmluva“) upravujúca 

pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi 

zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec 

vyšších právnych predpisov, vrátane Kolektívnej zmluvy Univerzity Komenského. 

2. Zmluvné strany sa v zmysle Článku 3, ods. 1 Kolektívnej zmluvy dohodli na zmene 

a doplnení zmluvy takto: 

 

I. V Článku 24 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4 s textom v tomto znení: „V súlade 

s § 136 ods. 3 ZP môže zamestnávateľ povoliť zamestnancovi, ktorý je predsedom 

odborovej organizácie, dlhodobé uvoľnenie zo zamestnania na výkon funkcie 

v odborovej organizácii pôsobiacej u zamestnávateľa. Zamestnancovi, ktorý bude 

uvoľnený na výkon funkcie v odborovej organizácii podľa predošlej vety, bude 

patriť náhrada mzdy vo výške jeho funkčného platu vrátane prípadných aktuálnych 

a budúcich legislatívnych valorizácií a dojednaní v kolektívnej zmluve. Uvoľnenie 



zo zamestnania sa uskutoční na základe rozhodnutia zamestnávateľa a odôvodnenej 

písomnej žiadosti zamestnanca, pričom dĺžka uvoľnenia zo zamestnania, ktorú 

zamestnávateľ uvedie vo svojom rozhodnutí, nemôže prekročiť čas jedného roka. 

Zamestnanec môže byť zo zamestnania uvoľnený na výkon funkcie v odborovom 

orgáne aj opakovane. Po skončení uvoľnenia na výkon funkcie v odborovej 

organizácii je zamestnanec povinný bezodkladne začať s výkonom práce pre 

zamestnávateľa v zmysle jeho pracovnej zmluvy.“ 

 
 

II. V Článku 24 sa označenie pôvodných odsekov 4, 5 ,6 ,7 a 8 mení na označenie 

5, 6, 7, 8 a 9. 

 

 

ČII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné dojednania Kolektívnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú 

naďalej v platnosti. 

2. Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu dekanom LF 

UK a predsedom Výboru odborovej organizácie. 

3. Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4. Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po 3 vyhotoveniach. 

 

V Bratislave, dňa 18.7.2019 

 

 

..........................................................  ................................................................ 

MUDr. Alexander Kurtanský   prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Predseda Výboru odborovej    dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

organizácie na LF UK 

 

 

 


