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Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom 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 (ďalej len „zákon“) a v súlade s nariadením
vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone
práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „nariadenie vlády“).
2. Vnútorný mzdový predpis (ďalej len „VMP“) upravuje podmienky pre odmeňovanie
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere k
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“), v súlade so
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o vysokých školách“), zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom
záujme“), Pracovným poriadkom UVLF (ďalej len „pracovný poriadok“) a Kolektívnou
zmluvou na príslušný rok.
Čl. 2
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
1.

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú
má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, v stanovenom popise
pracovných činností a splnenia kvalifikačných predpokladov, podľa článku 3 VMP, ktoré sú
potrebné na jej vykonávanie:
a) ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí sa do
niektorej z platových tried 3 až 14,
b) ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačné s prevahou fyzickej práce, zaradí sa do niektorej z platových tried 1 až 7,
c) zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej
triedy a katalógom alebo rezortným katalógom nariadenia vlády.

2.

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca v súlade s odsekom 1 do platových tried podľa
nasledovných príloh VMP:
a) príloha č. 3 - Zaradenie pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov,
b) príloha č. 4 - Zaradenie zamestnancov vykonávajúcich laboratórne práce,
c) príloha č. 5 - Zaradenie zamestnancov vykonávajúcich administratívne, odborné
a technicko-hospodárske práce,
d) príloha č. 6 - Zaradenie zamestnancov vykonávajúcich remeselné, manuálne alebo
manipulačné činnosti s prevahou fyzickej práce.

3.

Jasný a jednoznačný popis pracovných činností v písomnej forme zamestnancovi určuje
vedúci zamestnanec na príslušnom stupni riadenia v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou pracovnej zmluvy. V popise pracovných činností musí byť zrejmá najnáročnejšia
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4.

pracovná činnosť, podrobnejšie charakterizujúca druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve.
Vzor pracovnej náplne je uvedený v prílohe č. 1 VMP.
Návrhy na zaradenie zamestnancov do príslušných platových tried predkladá podľa popisu
skutočne vykonávaných činností:
a) u učiteľov - prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,
b) u vedecko-výskumných zamestnancov - prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť
a zahraničné styky,
c) u zamestnancov rektorátu - kvestor (u zamestnancov, ktorých riadi kvestor),
d) u zamestnancov rektorátu - rektor (u zamestnancov, ktorých riadi rektor),
e) u ostatných zamestnancov katedier, kliník, samostatných pracovísk účelových zariadení
- v rámci riadiacich kompetencií prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality,
prorektor pre zahraničné štúdium a prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou.

5.

Návrhy na zaradenie zamestnancov sa vypĺňajú na príslušnom tlačive, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 2 VMP.

6.

Návrh na zaradenie zamestnanca do vyššej platovej triedy bez ohľadu na kategóriu
zamestnancov, u ktorého sa zmení popis pracovných činnosti schvaľuje rektor UVLF po
prerokovaní v mzdovej komisii a po predchádzajúcom vyjadrení príslušného prorektora,
prípadne kvestora s ohľadom na charakter systemizovaného pracovného miesta.

7.

Podľa odseku 6 sa postupuje pri návrhu na zaradenie, ak je nový zamestnanec, prijímaný do
pracovného pomeru, navrhnutý na zaradenie do vyššej platovej triedy, než v ktorej bol
zaradený zamestnanec pred ním.
Čl. 3
Kvalifikačné predpoklady

1.

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti,
zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené
v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 zákona.

2.

Pre jednotlivé pracovné činnosti sú kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógoch
pracovných činností, ktoré sú v súlade s charakteristikami platových tried (nariadenie vlády)
pre jednotlivé platové triedy.
a) Pre činnosti s prevahou duševnej práce:
3. platová trieda - stredné vzdelanie,
4. platová trieda - úplné stredné vzdelanie,
5. platová trieda - úplné stredné vzdelanie,
6. platová trieda - úplné stredné vzdelanie,
7. platová trieda - úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie,
8. platová trieda - úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske vzdelanie),
9. platová trieda - úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske vzdelanie) alebo vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa,
10. platová trieda - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske vzdelanie) alebo
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vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
11. platová trieda - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
12. až 14. platová trieda - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské
vzdelanie III. stupňa.
V platových triedach 7 až 14, kde v kvalifikačných predpokladoch je uvedených viac
možných stupňov vzdelania, je konkrétny požadovaný druh vzdelania uvedený priamo pri
popise príslušnej pracovnej činnosti.
Pri zaraďovaní do všetkých platových tried sa okrem vzdelania vyžaduje osobitný
kvalifikačný predpoklad pokiaľ je ustanovený osobitným predpisom.
b) Pre činnosti s prevahou fyzickej práce:
1. a 2. platová trieda - neustanovujú sa,
3. a 4. platová trieda - stredné vzdelanie,
5. platová trieda
- stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie,
6. a 7. platová trieda - úplné stredné vzdelanie.
3.

Kvalifikačné predpoklady uvedené v nariadení vlády musí zamestnanec spĺňať po celý čas
výkonu práce vo verejnom záujme, ak nie je v zákone ustanovené inak.

4.

V zmysle zákona nie je možné udeliť výnimku z nesplnenia kvalifikačných predpokladov
novým zamestnancom, okrem zamestnancov, ktorí boli v pracovnom pomere na UVLF už
pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a zákona
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorým bola udelená
výnimka zo splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa § 5 ods. 6 písm. a) a ods. 7
a 8 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb. Podľa § 30 ods. 1 zákona zostáva im táto výnimka
zachovaná po celý čas vykonávania pracovných činností s rovnakým alebo obdobným
charakterom, aký majú pracovné činnosti, na vykonávanie, ktorých im bola udelená výnimka
zo stupňa vzdelania.
Čl. 4
Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

1.

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do
jedného z 12 platových stupňov.

2.

Započítaná prax podľa zákona je:
a) odborná prax, ktorá je súhrnom znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní
pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť,
ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa,
b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná
činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; táto prax sa započíta
v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti najviac
v rozsahu dvoch tretín.

3.

Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas :
a) skutočného výkonu základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej vykonávania,
4

b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c) starostlivosti o dieťa :
1.) zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo
rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom
na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,
2.) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť
ustanovenú osobitnými predpismi,
d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných
predpisov (súdne a mimosúdne rehabilitácie),
e) doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru
štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,
f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu (zákon o štátnej službe).
4.

Ustanovenie podľa bodu 3 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom
štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto časov.

5.

Zamestnancom, ktorí sú pre neplnenie kvalifikačného predpokladu vzdelania zaradení do
príslušných platových tried výnimočne, sa vykoná odpočet z odbornej praxe podľa § 6 ods. 6
zákona.

6.

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho
mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.

7.

Priznanú započítanú dĺžku praxe možno prehodnotiť z dôvodu zmeny pracovného zaradenia.

8.

Započítaná prax priznaná zamestnancovi k 31.12.2003 ostáva zachovaná, pričom nie je
dotknuté ustanovenie článku 6 bodu 3 VMP.
Čl. 5
Plat zamestnanca

1.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom a VMP patrí plat. Plat je
peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za
neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri
zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie a plnenia poskytované zamestnancovi
podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných činností, najmä
odstupné, odchodné a cestovné náhrady.

2.

Platom je:
a) tarifný plat,
b) osobný plat
c) príplatok za riadenie,
d) príplatok za zastupovanie,
e) osobný príplatok,
f) príplatok za zmennosť,
g) príplatok za prácu v noci,
h) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
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i)
j)
k)
l)

príplatok za prácu vo sviatok,
plat za prácu nadčas,
plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
odmena.

3.

Funkčný plat je súčet tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 2
písm. c) až f) VMP.

4.

Funkčným platom je aj plat pri vykonávaní inej práce podľa § 125 Zákonníka práce.

5.

Funkčným platom na účely VMP je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa § 7a) zákona.

6.

Výška a zloženie funkčného platu sa zamestnancovi oznamuje písomne pri uzatvorení
pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu podľa § 4 ods. 7
zákona.

7.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa VMP, zákona a všeobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy
a pracovnej zmluvy.
Čl. 6
Tarifný plat

1.

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 zákona patrí tarifný plat v sume
platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa
základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf.
Pedagogickému zamestnancovi, zamestnancovi vykonávajúcemu vedeckovýskumnú činnosť
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a zamestnancovi vykonávajúcemu odborné činnosti
v oblasti šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt, patrí tarifný plat vo výške
platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený podľa
osobitných stupníc platových taríf.

2.

Zamestnávateľ určí vedúcemu zamestnancovi tarifný plat podľa stupnice platových taríf,
podľa ktorej je určovaný plat jemu podriadeným zamestnancom. Ak sa tarifný plat určuje
podriadeným zamestnancom podľa rôznych stupníc platových taríf, plat vedúceho
zamestnanca sa určí podľa stupnice platových taríf, ktorá je preňho výhodnejšia.

3.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi, vykonávajúcemu pracovné činnosti remeselné,
manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, určiť tarifný plat podľa základnej
stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej a najvyššej platovej tarify platovej triedy,
v ktorej je zaradený, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Tarifný plat zamestnanca, takto
určený, nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.

4.

Zamestnávateľ môže určiť plat podľa ods. 3 zamestnancom vykonávajúcim nasledovné
pracovné činnosti: upratovanie, nádvorné práce, pomocné laboratórne práce, ošetrovanie
zvierat, ošetrovanie koní, obsluha výmenníkových staníc, kotolní, vrátnice, vedenie cestných
6

motorových vozidiel, údržbárske práce, práca v sklade, v podateľni a registratúrnom
stredisku.
Čl. 7
Osobný plat
1.

Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania
osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných
úloh na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Osobný plat nesmie
byť nižší ako funkčný plat, ktorý by zamestnancovi patril podľa § 4 ods. 4 zákona. Osobný
plat sa zamestnancovi poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody, na základe ktorých mu bol priznaný.
Priznaný osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia
pracovných úloh.

2.

Rektorovi UVLF určuje plat na návrh predsedu Správnej rady UVLF, v zmysle § 26 ods.
2 zákona Správna rada UVLF.
Čl. 8
Príplatok za riadenie

1.

Vedúcemu zamestnancovi, ktorí priamo riadi prácu podriadených zamestnancov v útvare
vyčlenenom v organizačnom poriadku UVLF, patrí príplatok za riadenie vo výške určenej v
prílohe č. 6 zákona v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho
platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený.

2.

Výška príplatku za riadenie sa určuje s prihliadnutím na náročnosť, rozsah a zložitosť
riadiacej práce v zmysle platnej organizačnej štruktúry UVLF a stanovuje sa v rámci UVLF
nasledovne:
a) I. Stupeň riadenia
- rektor
Výška príplatku
- 578,50 € mesačne
Percentuálne rozpätie:
12 - 50 %
b) II. b Stupeň riadenia
Výška príplatku
Percentuálne rozpätie:

- prorektori - 300,00 € mesačne
- kvestor - 230,00 € mesačne
8 - 32 %

c) III. Stupeň riadenia
- vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov v rámci svojho
pracoviska
- vedúci katedier, prednostovia kliník,
Výška príplatku
- 180,00 € mesačne
Percentuálne rozpätie:
6 - 26 %
d) IV. Stupeň riadenia - vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu najmenej dvoch podriadených
zamestnancov
- vedúci katedier, prednostovia kliník,
Výška príplatku
- 180,00 € mesačne
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- vedúci oddelení kliník , vedúci ústavov,
Výška príplatku
- 130,00 € mesačne
- vedúci účelových zariadení, ÚVIK, ŠD,
Výška príplatku
- 130,00 € mesačne
- vedúci oddelení a pracovísk
Výška príplatku
- 100,00 € mesačne
Percentuálne rozpätie:
3 - 20 %
3.

Príplatok za riadenie sa primerane upraví v prípade, ak je v rozpore s rozpätím
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy
vedúceho zamestnanca.
Čl. 9
Príplatok za zastupovanie

1.

Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite
dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných
povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za
zastupovanie vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.

2.

Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto
zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa
odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa
zastupovania a zamestnávateľ ho určí vo výške príplatku za riadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie,
najmenej však vo výške príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu
zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.
Čl. 10
Osobný príplatok

1.

Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných
výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností sa môže priznať
osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. Osobný príplatok sa určí
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

2.

O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí
rozhoduje rektor UVLF na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca,
ktorý obsahuje odôvodnenie a výšku osobného príplatku.

3.

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového
stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
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Čl. 11
Príplatok za zmennosť
1.

Zamestnancovi, ktorého pracovný čas je rozvrhnutý v dvojzmennej, trojzmennej, alebo
nepretržitej prevádzke tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok
za zmennosť mesačne vo výške 2,1 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej
triedy základnej stupnice platových taríf, uvedených v prílohe č. 3 zákona. Príplatok
v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke,
ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.

2.

Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

3.

Ak zmena výšky príplatku vyplýva z neskoršieho znenia nariadenia vlády alebo zákona,
zamestnancovi patrí zmenený príplatok odo dňa účinnosti znenia predpisu.

Čl. 12
Ostatné príplatky
1.

Príplatok za prácu v noci
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby
funkčného platu.

2.

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 %
hodinovej sadzby funkčného platu.

3.

Príplatok za prácu vo sviatok
Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby
funkčného platu, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na čerpaní náhradného
voľna počas troch nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase. Za
čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat. Zamestnancovi, ktorý
nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí funkčný plat;
sviatok sa považuje za odpracovaný deň.

4.

Plat za prácu nadčas
a) Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu
zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 %
hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na
čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za
každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety
zamestnancovi nepatrí.
b) Ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas v noci, v sobotu, v nedeľu, alebo vo sviatok,
patria mu aj príplatky podľa odsekov 1 až 3 tohto článku. Tieto príplatky mu patria aj
vtedy, ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno.
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5. Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
a) ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na
pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50%, a ak
ide o deň pracovného pokoja 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu. Nepatrí mu
príplatok podľa § 16 až 18 a plat za prácu nadčas podľa § 19 zákona.
b) ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za
neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi plat podľa
prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna. Za čas
čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí funkčný plat.
6.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
a) ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo
pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
1.) náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu, a ak ide o deň
pracovného pokoja 25 % tejto sumy.
2.) s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume
5 % hodinovej sadzby funkčného platu, a ak ide o deň pracovného pokoja 10 % tejto
sumy.
b) náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej
trvania k vykonávaniu práce. Takéto vykonávanie práce je prácou nadčas.

7.

Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie
Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v
stave bezpečnosti hlásiť vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu a spôsob vyrozumenia
mimo pracovného času pri výkone práce vo verejnom záujme, v stave bezpečnosti
pripravovať sa na plnenie osobitných úloh, ktoré bude plniť v období krízovej situácie, a byť
pripravený dostaviť sa určeným spôsobom na plnenie osobitných úloh v období krízovej
situácie, patrí mesačne náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie
krízovej situácie v rámci rozpätia 4,2 % až 41,7 % platovej tarify prvého platového stupňa
prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
Čl. 13
Odmena

1.

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za:
a) kvalitné vykonávanie pracovných činností, alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec
pracovných činností, vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo
vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,
d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru, alebo inej mimoriadnej udalosti, pri
likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života,
zdravia alebo majetku.
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2.

Príklady pracovných činností, za ktoré je možné priznať odmenu:
a) dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých pracovných výsledkov,
b) plnenie pracovných úloh vo väčšom rozsahu oproti iným zamestnancom,
c) výkon práce nad rámec pracovných povinností,
d) prácnosť a časová náročnosť vykonávaných prác,
e) výkon nárazových prác v určenom časovom limite,
f) práca s unikátnymi prístrojmi,
g) príprava podkladov v určenom termíne, dokumentov a materiálov pre rozhodovanie
Vedenia UVLF, Akademického senátu UVLF, Vedeckej rady a Správnej rady UVLF,
h) samostatnosť, kreatívnosť, flexibilita a dobré zvládnutie práce nového charakteru,
i) organizovanie a zabezpečovanie univerzitných podujatí, významných akcií celoštátneho
a medzinárodného charakteru, vrátane prezentácie kvalitatívnych výsledkov UVLF,
j) práca v poradných komisiách UVLF,
k) spolupráca s kontrolnými orgánmi pri kontrole jednotlivých agend a za výsledky
kontroly bez nálezu závažných nedostatkov,
l) zastupovanie zamestnancov počas ich neprítomnosti podľa odseku 4 tohto článku, pokiaľ
sa na nich nevzťahuje príplatok podľa článku 9 VMP.

3.

Odmeny podľa ods.1 písm. a), b) a d) priznáva rektor UVLF. Návrh na poskytnutie odmeny
zamestnancovi vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec, resp.
zodpovedný riešiteľ a vedúci zamestnanec pracoviska. Odmeny podľa ods. 1 písm. c)
schvaľuje rektor UVLF v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy.

4.

O priznaní a výške odmien rozhoduje rektor s prihliadnutím na dostatočný objem mzdových
prostriedkov. Objem mzdových prostriedkov určených na odmeny a kritériá ich rozdelenia
stanovuje na návrh vedenia rektor UVLF.

5.

Vedúcemu pracoviska sa na základe jeho vyžiadania poskytnú mzdové prostriedky usporené
na tarifných platoch vzniknuté pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov, prípadne
inou neprítomnosťou zamestnancov (neobsadené systemizované miesto, neplatené voľno,
uvoľnenie na výkon verejnej funkcie), vo výške 40 % tarifného platu neprítomného
zamestnanca, pokiaľ je doba neprítomnosti dlhšia ako l mesiac. Z týchto usporených
mzdových prostriedkov môže vedúci pracoviska navrhnúť odmeny pre zastupujúcich
zamestnancov, pokiaľ sa na nich nevzťahuje príplatok podľa článku 9 VMP. Poskytnutá
úspora za dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnancov sa zníži o náhradu príjmu
zamestnanca hradenú z finančných nákladov UVLF. Pri neobsadenom systemizovanom
mieste sa poskytne táto úspora na obdobie maximálne 6 mesiacov, s prihliadnutím na
dostatočný objem mzdových prostriedkov UVLF. Po tomto období sa prehodnotí potreba
systemizovaného miesta, na ktorom vznikajú úspory. Na ďalšie takto vzniknuté úspory
pracovisko nárok nemá. Odmeny zo mzdových úspor priznáva a schvaľuje rektor UVLF.

6.

Poskytovanie mzdových úspor podľa odseku 5 sa nevzťahuje na učiteľov. Odmeny pri
neobsadených systemizovaných miestach pre pedagogických zamestnancov sa riešia formou
vyplácania mimoriadnych odmien za odučené nadpočetné hodiny, ktoré sa vyhodnocujú po
ukončení akademického roka.

7.

Odmena je nenárokovou zložkou platu zamestnanca. Odmena nesmie byť schválená za
vykonanie práce, za ktorú bola zamestnancovi už odmena poskytnutá, alebo za výkon ktorej
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bola zamestnancovi vyplatená odmena na základe uzatvorených dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Čl. 14
Odchodné
1.

Poskytovanie odchodného zamestnancom upravuje vnútorný predpis č. 16 - Pracovný
poriadok UVLF v Košiciach.
Čl. 15
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Tarifný plat, osobný plat a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za
prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa zamestnávateľ dohodne
so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu patria v pomernej výške
zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času.

2.

Tarifný plat, osobný plat a príplatky patria zamestnancovi v pomernej výške zodpovedajúcej
odpracovanému času.

3.

Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odseku 1 druhej vety a odseku 2 sa
zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.

4.

Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci
novému zaradeniu dňom účinnosti tohto preradenia.

5.

Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je
súčasťou funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia
o zmene príplatku.

6.

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1
zákona, obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou podľa zákona plat.

7.

Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ
neuplatní ustanovenia § 43 ods. 1 písm. d), § 96 ods. 3 a 5, § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 2, §
120 až 124, § 127 ods. 1 až 3, § 128, § 134 a 135 Zákonníka práce.

8.

Za správnosť uplatnenia VMP, za objektívne zohľadnenie zásluhovosti zamestnancov, za
správnosť vykázaných podkladových údajov a za to, že zamestnanci nebudú odmenení za tie
isté činnosti a výsledky práce pracoviska viackrát, zodpovedajú príslušní vedúci zamestnanci.

9.

Na pracovnoprávne vzťahy týkajúce sa odmeňovania zamestnancov, ktoré nie sú VMP
vyslovene upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o odmeňovaní,
zákona o vysokých školách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka
práce a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
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10.

VMP bol prerokovaný s Radou Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy UVLF dňa 24.04.2015.

11.

Zmeny a doplnky k VMP schvaľuje po prerokovaní s Radou Základnej organizácie
odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF vedenie UVLF.

12.

Zrušuje sa VMP zo dňa 30.03.2010.

13.

VMP nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom 01.05.2015.

V Košiciach dňa 28.04.2015

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
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