
 

ŠPECIFICKÝ DOPLNOK KZ STU 2019 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 
uzavretý na základe Kolektívnej zmluvy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

rok 2019 zo dňa 28.06. 2019 (ďalej len „KZ 2019“)  
v rámci rektorom delegovanej právomoci  

 
medzi 

 
Fakultou architektúry STU v Bratislave, zastúpenou  

prof. Ing. arch. Pavlom Gregorom, PhD., dekanom 
 za  zamestnávateľa 

 
a 

 
Odborovým združením zamestnancov FA STU v Bratislave  

(ďalej len „OZZ“)  
zastúpeným 

Ing. arch. Pavlom Nahálkom, PhD., predsedom OZZ 
za zamestnancov 

 
 

u z a t v á r a j ú 
 

podľa Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 154 z roku 1981 o podpore 
kolektívneho vyjednávania, ustanovenia zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní  
v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov tento 
 

Špecifický doplnok ku kolektívnej zmluve STU na FA STU 
 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
1. Zamestnávateľ poskytne pracovníkom vo funkcii výskumných pracovníkov, ktorých 

pracovný pomer na Fakulte architektúry trval minimálne 1 rok, 15 dní plateného voľna 
v každom kalendárnom roku. Nárok na toto voľno vzniká až po vyčerpaní dovolenky za 
predchádzajúci kalendárny rok určenej v súlade s Kolektívnou zmluvou STU. V budúcich 
rokoch bude uplatňovaná zásada, že ak nemá zamestnanec vyčerpanú minuloročnú 
dovolenku ku poslednému dňu mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka, nárok 
na toto voľno mu za daný rok nevzniká. Tieto dni plateného voľna sa poskytujú so 
súhlasom nadriadeného, ktorý posudzuje či termín čerpania voľna nemôže narúšať 
plnenie úloh. Tieto dni plateného voľna je potrebné vyčerpať najmä počas ktorýchkoľvek 
školských prázdnin.  Vzniknuté nároky nie je možné preniesť do nasledujúceho roka.  

 
 
 
 



 

2. Zamestnávateľ poskytne pracovníkom vo funkcii administratívnych a prevádzkových 
pracovníkov a ktorých pracovný pomer na Fakulte architektúry trval minimálne 3 roky, 
5 dní plateného voľna v každom kalendárnom roku. Nárok na toto voľno vzniká až po 
vyčerpaní dovolenky za predchádzajúci kalendárny rok určenej v súlade s Kolektívnou 
zmluvou STU. V budúcich rokoch bude uplatňovaná zásada, že ak nemá zamestnanec 
vyčerpanú minuloročnú dovolenku k poslednému dňu mesiaca január nasledujúceho 
kalendárneho roka, nárok na toto voľno mu za daný rok nevzniká. Tieto dni plateného 
voľna sa poskytujú so súhlasom nadriadeného, ktorý posudzuje či termín čerpania 
voľna nemôže narúšať plnenie úloh. Tieto dni plateného voľna je potrebné vyčerpať 
najmä počas ktorýchkoľvek školských prázdnin.  Vzniknuté nároky nie je možné 
preniesť do nasledujúceho roka.  

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
1. Práva a povinnosti zamestnancov na základe KZ 2019, ak neboli upravené týmto 

Špecifickým doplnkom, zostávajú nedotknuté. 
2. Špecifický doplnok je vyhotovený  v 4 rovnopisoch, pričom každá zo strán 

dostane dva rovnopisy. 
3. Tento špecifický doplnok ruší  Špecifický doplnok KZ 2018. 
4. Špecifický doplnok KZ 2019 je platný dňom jeho podpisu obidvoma stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ Úradu vlády 
SR. 

5. Účinnosť Špecifického doplnku KZ 2019 trvá až do uzavretia nového 
Špecifického doplnku.  

 
 
 
V Bratislave, 04.07.2019 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.    prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
predseda Výboru OZZ FA STU        dekan FA STU 


