
Dodatok č. 1
ku Kolektívnej zmluve Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2012

Čl. I
Zmluvné strany

1. Univerzita Komenského v Bratislave 
    Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
    IČO: 00 397 865
    Zastúpená: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
    ako zamestnávateľ

a

2. Rada predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského v Bratislave 
    Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
    IČO: 00 397 865
    Zastúpená: MUDr. Alexander Kurtanský, predseda 
    ako odborový orgán

Čl. II
Predmet dodatku

Zmluvné  strany  uzatvorili  dňa  8.12.2011  Kolektívnu  zmluvu  Univerzity  Komenského 
v Bratislave na rok 2012. Na základe vzájomného súhlasu a v súlade s ustanovením čl. III ods. 
1  Kolektívnej  zmluvy  sa  zmluvné  strany  dohodli  na  nasledujúcej  zmene  zmluvných 
ustanovení:

1. Druhá časť KZ, Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej 
zmluvy sa dopĺňa tak, že za článok 10 sa dopĺňa článok 10a, ktorý znie : 

Článok 10a
Pracovný pomer na určitú dobu

1. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť v zmysle § 48 platného ZP najdlhšie 
na  3 roky.  Pracovný pomer na určitú  dobu možno predĺžiť  alebo opätovne dohodnúť 
v rámci troch rokov najviac trikrát. 

2. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do 
troch alebo nad tri roky je možné v zmysle § 48, ods. 4, písmena d) ZP len z dôvodov 
vykonávania nasledovných pracovných činností:

               - práce revíznych technikov
               - upratovacie a šatniarske práce
               - práce strážnikov a vrátnikov, dozor a stráženie v objektoch



               - remeselné, opravárske a údržbárske práce
               - pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce z okruhu polygrafie – knihár,    
                  montážnik, tlačiar

- pomocné a manipulačné práce
- obsluha vykurovacích zariadení

               - administratívne práce v Polygrafickom stredisku
   - odborné a metodické práce pre finančný informačný systém  SOFIA
   - administratívne práce pre Akademický senát UK a OO OZ PŠaV

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Každá zo zmluvných strán dostane po dvoch podpísaných exemplároch.

2. Tento  Dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  obidvomi  zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave  dňa 29. 03. 2012

.............................................................................. ....................................................................
   MUDr. Alexander Kurtanský prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
                           predseda          rektor
       Rady predsedov OO OZ PŠaV pri UK        Univerzity Komenského v Bratislave 


	1. Druhá časť KZ, Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy sa dopĺňa tak, že za článok 10 sa dopĺňa článok 10a, ktorý znie :

