
Dodatok č. 2
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 ( ďalej aj „Kolektívna zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa
29.3.2012.
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. Článok 5, Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou, sa dopĺňa novým
odsekom č. 5, ktorý znie:

„5. Zamestnávateľ bude informovať novoprijatých zamestnancov o existencii odborovej
organizácie u zamestnávateľa.“

2. Článok 6, Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej
zmluvy sa mení tak, že  sa dopĺňa o nový odsek 1, ktorý znie:

„1. Zamestnávateľ bude uprednostňovať uzatváranie pracovných zmlúv so zamestnancom
na dobu neurčitú, ak to právne predpisy a ekonomické podmienky umožňujú.“.

Doterajšie odseky 1,2,3,4 sa označujú ako odseky 2,3,4,5.

3. Článok 15, Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie, ods. 1, písm. a sa mení a znie:
„časť miestnosti č. 109 NB, v ktorej bude pôsobiť RPOO“.



Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými
stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok je platný a účinný do 31. 3. 2013.

2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Každá zo zmluvných strán dostane po dvoch podpísaných exemplároch.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak toho, že obsah zodpovedá ich slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 19. decembra 2012

..........................................................................            .. ....................................................................
MUDr. Alexander Kurtanský prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

predseda rektor
Rady predsedov OO OZ PšaV pri UK Univerzity Komenského v Bratislave


