Dodatok č.1
ku Kolektívnej zmluve Vysokej školy múzických umení v Bratislave
na rok 2009 uzatvorenej dňa 30.11.2008

Zmluvné strany:
1. Vysoká škola múzických umení so sídlom v Bratislave, Ventúrska č.3 zastúpená
profesorom Ondrejom Šulajom, rektorom VŠMU (ďalej len „Zamestnávateľ“)
a
2. Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku pri VŠMU, Ventúrska č.3, 813 01 Bratislava, zastúpená Václavom
Hutirom – predsedom odborovej organizácie (ďalej len „Odborová organizácia“)

uzatvárajú ku Kolektívnej zmluve Vysokej školy múzických umení na rok 2009 tento
dodatok, ktorým sa jej znenie mení nasledovne:
Čl. I.
1.

V článku 13 ods.1 sa doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré znie:
„(1) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer
z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné nad
ustanovený rozsah podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce vo výške jedného funkčného
platu zamestnanca v prípade ak zamestnanec bol s VŠMU v pracovnom pomere viac
ako päť rokov.“

2.

V článku 13 ods.2 sa doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré znie:
„(2) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce vo výške jedného
funkčného platu zamestnanca v prípade ak zamestnanec bol s VŠMU v pracovnom
pomere viac ako päť rokov.“
Čl. II.

1.
2.

Ostatné články kolektívnej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán prevezme dva
rovnopisy.
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3.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami.

V Bratislave dňa:12. januára 2009

...............................................
Václav H u t i r a
predseda odborovej organizácie
pri VŠMU

....................................................
prof. Ondrej Š u l a j
rektor VŠMU
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