
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava

D o d a t o k   č. 2/2022
ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 – 2023 

uzavretej 30. 06. 2022
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číslo z evidencie zmlúv: UKB-2022-68/0930



Zmluvné strany:

1. Univerzitná knižnica v Bratislave,
zastúpená generálnou riaditeľkou Ing. Silviou Stasselovou 
(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

2. Základná  organizácia  Odborového  zväzu  pracovníkov  knižníc  SR  v Univerzitnej
knižnici v Bratislave, zastúpená predsedníčkou ZV OZPK Mgr. Máriou Džavíkovou

a

3. Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správ a kultúry pri
Univerzitnej  knižnici  v  Bratislave,  zastúpená  predsedníčkou  Mgr.  Vladimírou
Bartovičovou

(odborové  organizácie  uvedené  pod  2.  a  3.  ďalej  spoločne  aj  len  ako  „odborová
organizácia“) 

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme,
zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákonom č. 2/1991 Zb.  
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a aktuálnou kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa (ďalej len KZ vyššieho stupňa) tento

D O D A T O K   č. 2/2022 
ku kolektívnej zmluve na roky 2022 – 2023 uzavretej 30. 06. 2022

A. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  konštatujú,  že  podľa  §  13b  ods.  1/  písm.  a/  zák.  č.  552/2003  Z.  z.
v platnom znení je možné dohodnúť zvýšenie odchodného podľa § 76a Zákonníka práce
najviac o dvojnásobok  funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku.

2. Zmluvné strany zistili, že v časti IV. čl. 11. bod 3 Kolektívnej zmluvy zo dňa 30. 06. 2022
(ďalej  aj  len  ako  „Kolektívna  zmluva“)  dojednali  výšku  odchodného  spôsobom,  ktorý
spôsobuje sporný výklad, v dôsledku ktorého by suma odchodného mohla pôsobiť tak,  
že prevyšuje zákonný limit jeho možného zvýšenia a teda v tejto časti by bola absolútne
neplatná pre rozpor so zákonom (§ 39 Občianskeho zákonníka). 

3. Vzhľadom k vyššie uvedenému zmluvné strany uvádzajú týmto Dodatkom č. 2 Kolektívnu
zmluvu  do znenia  nepripúšťajúceho  sporný výklad  a súčasne  zodpovedajúci  zákonným
limitom odchodného podľa § 13b zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení.    

B. Zmluvné strany sa nadväzne na bod A. tohto Dodatku č. 2 dohodli na nasledovných
zmenách Kolektívnej zmluvy:

Časť IV. čl. 11 Kolektívnej zmluvy   mení a     znie:   
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1. Zamestnávateľ prerokuje s odborovými orgánmi, každý prípad rozviazania pracovného
pomeru  podľa  §  63,  Zákonníka  práce  –  Výpoveď  daná  zamestnávateľom  a  §  68
Zákonníka  práce  –  Okamžité  skončenie  pracovného  pomeru. V prípade  rozviazania
pracovného  pomeru  s členom  závodného  výboru  odborových  organizácií  sa
zamestnávateľ riadi príslušnými ustanoveniami platného Zákonníka práce. 

2. Zamestnávateľ  vyplatí  zamestnancom,  s ktorými  ukončí  pracovný  pomer  z dôvodov
uvedených v § 63 ods.1 písm. a) až c) ZP odstupné, a to vo výške: 

- dvojnásobku funkčného  platu,  ak  pracovný pomer  zamestnanca  trval  najmenej  
2 a menej ako 5 rokov, 

- trojnásobku  funkčného  platu,  ak  pracovný  pomer  zamestnanca  trval  najmenej  
5 rokov a menej ako 10 rokov,

- štvornásobku funkčného platu,  ak pracovný pomer zamestnanca  trval  najmenej  
10 rokov a menej ako 20, 

- päťnásobku  funkčného  platu,  ak  pracovný  pomer  zamestnanca  trval  najmenej  
20 rokov.

3. Zamestnancovi  patrí  pri  prvom skončení  pracovného  pomeru  po  vzniku  nároku  na
starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti  vykonávať zárobkovú
činnosť  je  viac  ako 70 % alebo ak  bol  zamestnancovi  priznaný predčasný starobný
dôchodok,  zamestnávateľ  vyplatí  zamestnancovi  odchodné  vo  výške  trojnásobku
funkčného platu zamestnanca.

Odchodné sa zamestnancovi  priznáva na základe žiadosti  zamestnanca podanej  pred
skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho ukončení.

C. Záverečné ustanovenia

1. Konštatuje sa, že vzhľadom k absolútnej neplatnosti pôvodného znenia časti IV. čl. 11.
bod 3 pôvodného znenia Kolektívnej zmluvy, nezakladalo toto pôvodné znenie nárok
na odchodné vo vyššej  než podľa zákona prípustnej  výške (§76a Zákonníka práce
v súvise s § 13b ods. 1/ písm. a/ zák. č. 552/2003 Z. z.  

2. Ostatné časti Kolektívnej zmluvy týmto Dodatkom č. 2/2022 ostávajú nezmenené.

3. Tento Dodatok č. 2/2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

4. Tento  Dodatok  č.  2/2022  je  vyhotovený  v šiestich  exemplároch,  z ktorých  každá
zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa: 

-------------------------------------------------
Univerzitná knižnica v Bratislave
zastúpená generálnou riaditeľkou 
Ing. Silviou Stasselovou 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------
ZV OZPK   ZO SLOVES
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zastúpená  predsedníčkou   zastúpená predsedníčkou
Mgr. Máriou Džavíkovou Mgr. Vladimírou Bartovičovou
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