
 Rekapitulácia niektorých výhod, ktoré presadili odbory na všetkých úrovniach 

1. V KZ vyššieho stupňa  
a. týždeň dovolenky navyše Zákonníka práce pre všetkých zamestnancov 
b. týždenný pracovný čas o 2,5 hod kratší t. j. 37 a ½ hod bez krátenia mzdy 
c. každoročné zvyšovanie miezd (v roku 2017 4 % neučitelia, 6 % od 1. 9. učitelia) 
d. odchodné o jeden funkčný plat vyššie ako v ZP 

2. V KZ UK 
a. Pracovná zmluva s učiteľom na dobu určitú len keď to vyžaduje zákon a to najmenej na dobu 2 rokov (čl. 

6 ods. 4) 
b. Odstupné a odchodné o jeden až dva funkčné platy vyššie ako v ZP (čl. 8)  

3. V KZ JLF UK 
a. Za mimoriadne výsledky práce pri životnom jubileu 60 rokov odmena vo výške 40 – 100 % funkčného 

platu (čl. 4 ods. 6) 
b. Náhrada príjmu počas dočasnej PN za 1. až 10. deň – 80 % denného vymeriavacieho základu (čl. 4 ods. 9) 
c. Odchodné a odstupné ako v KZ UK, kam bolo prevzaté po niekoľkých rokoch platnosti v našej KZ (čl. 5, 6) 
d. Stravovacie poukážky v hodnote 102,- € bez zdanenia; stravovanie aj počas dovolenky, PN a aj pre 

dôchodcov – bývalých zamestnancov JLF za rovnakých podmienok (čl. 8) 
e. Príspevky zo SF - 0,40 € na jedlo, - 20 € na kultúrne podujatia, - 150 € na dopravu pri kolektívnych 

aktivitách, 200 € pri narodení dieťaťa zamestnancovi, sociálna výpomoc od 100 € až do výšky 
odchodného (čl. 9 ods. 3-5) 

f. Všetci zamestnanci voľno posledný deň v roku (31.12.), všetky ženy deň voľna ku Dňu matiek, vedeckí 
pracovníci dovolenka ako vedecko-pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci 2 dni dovolenky navyše ako 
KZ vyššieho stupňa (čl. 9 ods. 9) a mnoho ďalších čiastkových výhod. 

4. Iná činnosť: Spoluorganizovanie športových a kultúrnych podujatí, organizovanie rekreácií a zájazdov pre 
všetkých zamestnancov JLF UK 
 

           Ing. Miroslav Vrabec 
        
 


