
ŠPECIFICKÝ DOPLNOK KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE  

NA ROK 2021 

 

sa uzatvára v súlade s čl. 9 Kolektívnej zmluvy Univerzity Komenského v Bratislave 

medzi zmluvnými stranami 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“) so sídlom Malá Hora 4A, 

036 01 Martin ako zamestnávateľ 

 

v mene JLF UK zmluvu uzatvára dekanka fakulty 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 

a 

 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  

pri JLF UK (ďalej aj „ZO OZ PŠaV pri JLF UK“) so sídlom Malá Hora 4,  036 01 Martin 

ako zástupca zamestnancov  

 

v mene zamestnancov zmluvu uzatvára predsedníčka Základnej organizácie Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri JLF UK  

 

Mgr. Ivana Švrková 

 

nasledovne: 

 

Čl. 1 

Účel a výška príspevku 

1. Účelom tohto špecifického doplnku je stanoviť výšku príspevku zamestnávateľa na 

doplnkové dôchodkové sporenie v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas 

roka 2021. 

2. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie je 2% z objemu 

zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom 

sporení. 

 

Čl. 2 

Podmienky stanovenia príspevku 

1. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie pre kalendárny 

rok 2021 sa stanoví na základe prepočtu 2% z objemu zúčtovaných funkčných platov 

k 31.12.2020 za zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení 

k 1.1.2021 bez zamestnancov kategórie 3 a 4. 

2. Zamestnávateľ prispieva od 1. apríla 2021 zamestnancom v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o doplnkovom 

dôchodkovom sporení, sumou vo výške 30,00 EUR mesačne, resp. alikvotnou časťou 



podľa výšky pracovného úväzku, ak si zamestnanec prispieva minimálne čiastkou 10,00 

EUR formou zrážky zo mzdy. 

3. Novým zamestnancom sa príspevok zamestnávateľa poskytne po 3 mesiacoch od 

nástupu v súlade s uzatvorenými zamestnávateľskými zmluvami.  

4. Zamestnancom kategórie 3 a 4 zamestnávateľ prispieva povinne 2% z vymeriavacieho 

základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného 

predpisu, alebo spôsobom podľa ustanovenia ods. 1 a 2 tohto článku, ak je to pre nich 

výhodnejšie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška príspevku a podmienky pre stanovenie príspevku 

na doplnkové dôchodkové sporenie sa budú každoročne prehodnocovať.  

 

Čl. 3 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Tento Špecifický doplnok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, ktoré sú uložené 

v origináloch v Kancelárii tajomníčky JLF UK a v AKASe u predsedníčky ZO OZ JLF 

UK na ul. L. Novomeského v Martine. 

1. Tento Špecifický doplnok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Špecifický doplnok prečítali, súhlasia s jeho 

obsahom a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Martine, 31. marca 2021 

 

 

 

                     Mgr. Ivana Švrková   prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

    predsedníčka ZO OZ PŠaV pri JLF UK                     dekanka JLF UK v Martine 

 


