Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
uzatvorenej 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 Trúchlym uzatvárajú v súlade s čl. XIV.
bodom 2 Kolektívnej zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej len
„KZ“) tento dodatok č. 4 ku KZ, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2012.
A. Predmetom dodatku č. 4 ku KZ je zmena znenia niektorých bodov článku V.
PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY KZ takto:
1. Bod 3 v článku V. sa vypúšťa v dôsledku zrušenia § 74 Zákonníka práce a číslovanie
ostatných bodov tohto článku sa posúva.
2. Bod 8 v článku V. znie:
„8. Zamestnávateľ prerokuje s Radou ZO a s príslušnou ZO zamýšľané štrukturálne zmeny,
organizačné alebo racionalizačné opatrenia, v dôsledku ktorých môže dôjsť
k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov EU v Bratislave, a to spravidla dva mesiace
pred ich uskutočnením. Zároveň s týmito odborovými orgánmi prerokuje opatrenia na
možné obmedzenie alebo zamedzenie hromadného prepúšťania alebo opatrenia na možné
zmiernenie nepriaznivých následkov hromadného prepúšťania pre týchto zamestnancov.
T: trvale
Z: rektor, dekani, kvestorka, vedúci zamestnanci, predseda Rady ZO“
3. Bod 9 v článku V. znie:
„9.Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať Radu ZO a príslušnú ZO o prijatých
organizačných alebo racionalizačných opatreniach, v dôsledku ktorých dochádza
k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov z pracovného pomeru, ako aj o počte
a štruktúre týchto zamestnancov, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vydania
organizačného alebo racionalizačného opatrenia.
T: trvale
Z: rektor, dekani, kvestorka, vedúci zamestnanci, predseda Rady ZO, predsedovia ZO“
4. V bode 14 v článku V. sa slová „§ 76 ods. 6 ZP“ nahrádzajú slovami „§ 76a ods. 1 ZP“.
5. Bod 18 v článku V. znie:
„18. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku. Dovolenka
učiteľov je deväť týždňov v kalendárnom roku.“

6. V bode 23 v článku V. sa slová „§ 48 ods. 4 písm. g) Zákonníka práce“ nahrádzajú slovami
„§ 48 ods. 4 písm. d) ZP“ a slová „do 2 rokov alebo nad dva roky“ sa nahrádzajú slovami
„do 3 rokov alebo nad tri roky“.
B. Ostatné body KZ sa nemenia.
C. Dodatok č. 4 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.4 ku KZ zabezpečuje OPPaSO EU v
Bratislave.
V Bratislave 19. 12. 2011

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

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

