
Dodatok č. 1 
ku Kolektívnej zmluve na rok 2006 

 
 
Základná odborová organizácia pri Trnavskej univerzite v Trnave so sídlom Hornopotočná 23 , 918 43 Trnava     
( ďalej len ,,Základná odborová organizácia TU“) zastúpená podpredsedníčkou Základnej odborovej organizácie 
TU , RNDr. Editou  Vrankovou , PhD., 
 
Základná organizácia Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Zväzu pracovníkov školstva a vedy pri 
Trnavskej univerzite so sídlom Hornopotočná 23 , 918 43 Trnava ( ďalej len ,,Základná organizácia NKOS TU“) 
zastúpená predsedníčkou Základnej organizácie NKOS TU , PaedDr. Kristínou Sotákovou  

( ďalej len ,,zástupcovia zamestnancov“) 
 
a 

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave , ul. Hornopotočná 23 , 918 43 Trnava , zastúpená rektorom Trnavskej 
univerzity so sídlom v Trnave prof. JUDr. Petrom Blahom , CSc. 

( ďalej len ,,zamestnávateľ“) 
 

 
uzatvárajú tento dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2006 , uzatvorenej dňa 30. marca 2006 ( ďalej len  
,,zmluva“ ), ktorým sa mení a dopĺňa  zmluva  takto :  
 

I. 
 

Článok 8  zmluvy sa dopĺňa o odseky 3) a  4),  ktorých znenie je nasledovné : 
 
3)  Ak  zamestnanec nemôže z naliehavých prevádzkových dôvodov alebo pre prekážky v práci vyčerpať    
     dovolenku v kalendárnom roku , zamestnávateľ umožní čerpanie dovolenky do konca budúceho  
     kalendárneho roka, najviac však v rozsahu dvoch týždňov. 

 
4) Zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 Zákonníka práce a po dohode so zástupcami 

zamestnancov, určuje čerpanie hromadnej dovolenky  na dni : 
27. 12. 2006 – 5. 1. 2007, t. j. 7 pracovných dní. 

Ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov,  výnimky je  
oprávnený určiť a povoliť rektor univerzity a na fakultách univerzity dekani fakúlt . 
 

II. 
 

1)   Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.  
 
2)   Ostatné ustanovenia  zmluvy , týmto dodatkom č. 1 nedotknuté , ostávajú v platnosti . 

 
 

               V Trnave, dňa 24.mája 2006  
 
 
Za zamestnávateľa :                                                          ....................................................... 
                                                                                            prof. JUDr. Peter Blaho , CSc. 
                                                                                      rektor Trnavskej univerzity so sídlom  
                                                                                                         v Trnave 
 
 
Za zástupcov zamestnancov :                                          ........................................................ 
                                                                                            RNDr. Edita Vranková , PhD. 
                                                                                podpredsedníčka Základnej odborovej organizácie TU 
 
 
                                                                                       .............................................................. 
                                                                                             PaedDr. Kristína Sotáková 
                                                                                 predsedníčka Základnej organizácie NKOS TU 


