
 

Dodatok číslo 1 
 
k príkazu kvestora  
číslo 1/2013 – PK zo dňa 30. 05. 2013 
Pracovný čas prevádzkových zamestnancov  
na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave  
 
Dátum: 05. 11. 2013 



 
Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
V Bratislave dňa 05. 11. 2013  

 
Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe článku 10a 
bod 3 písm. d) platného Pracovného poriadku č. 7/2007-N pre zamestnancov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, po schválení Zamestnaneckou radou pre pracoviská 
a ústavy STU dňa 25. 10. 2013, vydáva nasledovný  

 
 

dodatok číslo 1 
k príkazu kvestora číslo 1/2013 – PK zo dňa 30. 05. 2013 

Pracovný čas prevádzkových zamestnancov 
na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
 
 

Článok 1 
 

1. Za šiesty riadok v tabuľkovej časti bodu 1 sa vkladá siedmy riadok tohto znenia: 

7. Zamestnanci 
vykonávajúci zimnú 
údržbu areálu 
Rektorátu STU 1) 

nemá; 
pracovný čas od 6:00 hod 
do 14:00 hod 
 

nemá;  
pracovný čas od 6:00 hod 
do 14:00 hod 
 

 
 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1) Spravidla od 15. novembra kalendárneho roka do 28. resp. 29. februára nasledujúceho 
kalendárneho  roka.”. 
 

3. Za bod 1 sa vkladá bod 2, ktorý znie: 

 

„2. Prevádzkoví zamestnanci Rektorátu STU so základným pracovným časom od 8:00 hod 

do 14:00 hod a s pevným pracovným časom od 6:00 hod do 14:00 hod majú stanovenú 

prestávku na jedenie a odpočinok v trvaní 30 minút medzi 11:00 hod a 13:30 hod.“. 

 

Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6. 

 

4. V bode 3 za slová „v bode 1“ sa dopĺňajú slová „alebo v bode 2“. 

 



 
5. V bode 5 sa odstraňuje zrejmá chyba v písaní tým, že sa nesprávne slovo „rektora“ 

nahrádza správnym slovom „kvestora“. 

 
Článok 2 

 
1. Ostatné ustanovenia príkazu kvestora zostávajú bezo zmeny. 

 

2. Za oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto dodatkom číslo 1 k príkazu kvestora 

číslo a za zabezpečenie jeho dodržiavania pri plnení pracovných úloh, zodpovedá príslušný 

vedúci.  

 

3. Tento dodatok číslo 1 k príkazu kvestora bol schválený Zamestnaneckou radou pre 

pracoviská a ústavy STU dňa 25. 10. 2013.   

 

4. Tento dodatok číslo 1 k príkazu kvestora nadobúda účinnosť  15. novembra  2013.   

 
            
 
 
 
 
 
                                
Ing. Dušan Faktor, PhD.1    doc. Ing. Zora Petráková, PhD.2 
kvestor      predseda zamestnaneckej rady 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 a 2) Originál podpísaného „Dodatku číslo 1 k príkazu kvestora číslo 1/2013-PK zo dňa 30. 05. 2013 Pracovný 
čas prevádzkových zamestnancov na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave” je uložený 
a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave.  
 


