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PRÍLOHA Č. 7 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA  

 
 

ZÁSADY PRIZNÁVANIA PLATOVEJ KOMPEZÁCIE A DODATKOVEJ DOVOLENKY ZA 
SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE 

 
 

1   ZÁSADY PRIZNÁVANIA PLATOVEJ KOMPEZÁCIE ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE 
 
V súlade so zákonom č. 474/2008 Z.z. (podľa § 11), ktorým sa mení a dopĺňa zákon                      
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, vydáva Univerzita 
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta „Zásady priznávania platovej kompenzácie za 
sťažený výkon práce“ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti vo vzťahu ku 
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík: 
 
1.1 Zamestnancom patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných 

činností (ďalej len „príplatok“) zaradených do III. kategórie, v ktorom pôsobia:  
a) chemické faktory, 
b) karcinogénne a mutagénne faktory, 
c) biologické faktory, 
d) prach, 
e) fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie). 
 
Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní 
pracovných činností zaradených do II. kategórie. 
 
Používanie biologických faktorov sa musí vopred schváliť rozhodnutím príslušného orgánu 
verejného zdravotníctva, ak ide o prvé použitie (2., 3. a 4. skupina); novému schváleniu 
podlieha aj každá zmena používaných biologických faktorov alebo prvé použitie každého 
ďalšieho nového biologického faktora. 
Používanie karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku sa musí vopred schváliť 
rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva na základe žiadosti. 
Ak výsledky posúdenia rizika vyplývajúceho z nebezpečných chemických faktorov preukážu 
riziko, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia a zabezpečiť zdravotný dohľad. Pri 
prekročení najvyššieho prípustného limitu je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať 
preventívne a ochranné opatrenia na zníženie rizika.  
 

1.2 Príplatok sa priznáva zamestnancom na základe písomného „Návrhu na priznanie platovej 
kompenzácie za sťažený výkon práce“ vedúceho pracoviska (viď príloha č. 1) doručeného na 
referát ekonomiky práce prostredníctvom podateľne. Za správnosť predloženého návrhu 
zodpovedá vedúci pracoviska. Vedúci pracoviska je zodpovedný za predkladanie nových 
návrhov na priznanie príplatkov aj v tom prípade, keď sa zmení zaradenie alebo pracovná 
náplň, prípadne zvýši kvalifikácia zamestnanca. 

 
1.3 Výška príplatku závisí od množstva používaných škodlivín a tak isto od dĺžky pôsobenia 

škodlivých vplyvov v priebehu výkonu pracovných činností na pracoviskách PriF UK.  
Príplatok sa priznáva podľa zaradenia do kategórie v percentách z platovej tarify prvého 
platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf (suma 262,50 €) 
ustanovenej v nariadení vlády SR č. 441/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tak, aby výška príplatku 
pre II. a III. kategóriu podľa zákona č. 474/2008 Z.z. nepresiahla sumu pre kategóriu určenú 
podľa prítomnosti % rozsahu času pracovnej doby v exponovanom prostredí podľa 
nasledujúcej tabuľky: 
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% rozsahu času 
z pracovnej doby 

II. kategória III. kategória 

výška príplatku výška príplatku 

Eur % Eur % 

A do 25 30 11,4 60 22,8 

B do 50 33 12,6 65 24,7 

C nad 50 36 13,7 70 26,6 

Výška príplatku sa prizná maximálne do výšky prislúchajúcej: 
A - do 25% rozsahu pracovnej doby pre akademických funkcionárov, profesorov, 
      doktorov vied a vedeckých pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom I 
B - do 50% rozsahu pracovnej doby u pedagogických pracovníkov a vedeckých 
      pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa 
C - nad 50% rozsahu pracovnej doby u vedeckých, laboratórnotechnických pracovníkov  

Kategorizáciu prác vykonáva PZS a o zaradení prác do 3. a 4. rizikovej kategórie rozhoduje 
príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
 
1.4 Zamestnanci poberajúci príplatok sú povinní si viesť pracovný denník, v ktorom budú 

zaznamenané odpracované hodiny v zdraviu škodlivom prostredí a spotreba škodlivín. 
 
1.5 Vedúci katedier (ústavov) sú povinní raz za rok urobiť previerku pracovných denníkov a 

porovnať hodnoty faktorov rozhodujúcich o obťažnosti alebo škodlivosti na zdravie s najvyššie 
prípustnými hodnotami podľa príslušných predpisov. 

 
1.6 Príplatok sa priznáva na základe faktorov práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 

kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác 
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. Priznaný 
príplatok sa primerane kráti za čas neprítomnosti v práci. 

 
 

2 ZÁSADY PRIZNÁVANIA DODATKOVEJ DOVOLENKY 
 
2.1 Podľa Zákonníka práce § 106 sa priznávajú dodatkové dovolenky na základe písomného 

„Návrhu na priznanie dodatkovej dovolenky“ vedúceho pracoviska (viď príloha č. 2) 
doručeného na personálne oddelenie prostredníctvom podateľne. 

 
2.2 Ročný počet dní dodatkovej dovolenky je stanovený na 5 dní. 
 
2.3 Priznanú dodatkovú dovolenku je v súlade so zákonníkom práce povinné čerpať prednostne 

pred ostatnou nárokovou dovolenkou na zotavenie. 
 
2.4 Dodatková dovolenka sa odporúča priznať zamestnancom, ktorí sú pre výšku príplatku podľa 

bodu 1.3 písmeno C zaradení do III. kategórie. 
 
 

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Zrušuje sa dodatok č. 3 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky 

za sťažený výkon práce k 31. januáru 2014. 
 
3.2 Tieto Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky nadobúdajú účinnosť 

1. februára 2014. 
 
 
 
V Bratislave, dňa      doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
 dekan fakulty 


