Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
uzatvorenej dňa 29.6.2012 medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave
a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zmluvné strany zastúpené rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„EU v Bratislave“) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD. a predsedom Rady
Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave
(ďalej len „Rada ZO OZ PŠaV“) Ing. Petrom Šinským uzatvárajú v súlade s čl. XIV. bodom
2 Kolektívnej zmluvy (ďalej len „KZ“) tento dodatok č. 2 ku KZ, ktorý nadobúda účinnosť
a platnosť dňom 1. júla 2014.

A. Predmetom dodatku č. 2 ku KZ
v Bratislave:

sú nasledovné zmeny a doplnenia KZ EU

1. V článku V. v bode 20. sa prvá veta mení nasledovne:
„
„ V súlade s § 111 ods. 2 ZP zamestnávateľ určuje z prevádzkových dôvodov
hromadné čerpanie dovolenky na všetkých pracoviskách EU v Bratislave v období
od 29.12.2014 do 31.12.2014 ( nástup do práce je 2.1.2015).“
2. V článku V. v bode 23. sa mení text nasledovne:
„
„ V súlade s § 48, ods.4, písm. d) ZP ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie
pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné
len z dôvodu vykonávania týchto prác:
- odborná práca v rámci používaných informačných systémov na EU v Bratislave
(napr. programátor, administrátor, správca sietí, správca databáz, technik
informačných technológií a iné)
- strážna a informačná práca v objektoch EU v Bratislave ( napr. vrátnik, vrátnik informátor, informátor, recepčný, strážnik a iné)
- pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia v objektoch EU
v Bratislave ( chyžná, práčka, upratovačka, čistič, zametač a iné)“
3.

V článku XII. v bode 5 sa dopĺňa veta : „ Tak isto sa odpúšťa poplatok za účasť
detí zamestnancov na Detskej ekonomickej univerzite organizovanej
zamestnávateľom.“

4. V článku XIII. v bode 4.2. sa posledná veta vypúšťa a nahrádza sa vetou :
„ V danom roku sa podľa možností rozpočtu SF poskytne príspevok na
regeneráciu pracovnej sily aj vo vyúčtovaní za mesiac november podľa počtu
zamestnancov k 30.9.daného roka.“
5. V článku XIII. v bode 4.4 sa v názve i texte dopĺňa za slovné spojenie detský tábor
slovné spojenie „ a detská univerzita“.
6. V článku XIII. v bode 11. sa z textu vypúšťa:
„ a zo SF, pričom zo SF bude uhradených po vyčerpaní dotačných prostriedkov
cca 40 000,- €.“ Ďalej text pokračuje v pôvodnom znení.

B. Týmto dodatkom sa predlžuje doba platnosti KZ do 30. 6. 2015. V súvislosti
s tým v článku XIV. bod 9 sa upravuje znenie prvej vety takto: „KZ je záväzná
pre zmluvné strany s účinnosťou od 1. 7. 2014 s dobou platnosti do 30. 6. 2015.“
Ďalší text zostáva bez zmeny.
C. Mení sa Príloha 1 ku KZ. Novou Prílohou 1 ku KZ je Rozpočet sociálneho fondu
na rok 2014.
D. Ostatné body a prílohy KZ sa nemenia.
E. Dodatok č. 2 ku KZ dostanú všetky pracoviská EU v Bratislave, jednotliví vedúci
zamestnanci EU v Bratislave a ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave podľa
rozdeľovníka uvedeného v prílohe KZ. Distribúciu Dodatku č. 1 ku KZ
zabezpečuje OPPaSO EU v Bratislave.

V Bratislave 18.6.2014

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave

Ing. Peter Šinský
predseda Rady ZO OZ PŠaV
na EU v Bratislave

