
Dodatok č. 1 
ku Kolektívnej zmluve Univerzity Komenského v Bratislave,  

Farmaceutická fakulta na rok 2020 

na obdobie 1.4.2020 – 31.12.2020 

  

 
 
  

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Univerzita Komenského v Bratislave 

Farmaceutická fakulta 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III 

    Zastúpená: dekanom prof. PharmDr. Pavlom Mučajim, PhD 

    ako zamestnávateľ 
 

a 

 

2. Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  

pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III     

Zastúpená: predsedom doc. MUDr. Tatianou Stankovičovou, CSc.     

ako odborová organizácia 
 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany uzatvorili  dňa 1.4.2020 Kolektívnu zmluvu FaF Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2020 (ďalej aj „Kolektívna zmluva“ alebo „KZ“), ktorá sa mení v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2021.  

Na základe vzájomného súhlasu a v súlade s ustanovením čl. III ods. 3 Kolektívnej zmluvy sa 

zmluvné strany dohodli na zmene pôsobnosti kolektívnej zmluvy, tj. na predĺžení pôvodného 

trvania nasledovne: 

 
Článok 3 Pôsobnosť kolektívnej zmluvy,  pôvodné znenie bodu 3  

KZ sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2020 do 31.12.2020. 

 

sa zmení na nové znenie bodu 3 nasledovne: 

KZ FaF UK sa uzatvára na dobu určitú od 1.1 2021 do 28.2.2021. 

 

Znenie ostatných častí kolektívnej zmluvy sa nemení. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma 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 28.2.2021.  



2. Tento Dodatok č. 1 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. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že obsah zodpovedá ich slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Bratislave 1.1.2021 

 

 

.      .....................................................................             .................................................................... 

    doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.  prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

predseda ZO OZ PŠaV pri FaF UK           dekan FaF UK 

 

 


