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Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodatok číslo 5
k Pracovnému poriadku č. 7/2007 – N
pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
PRVÁ ČASŤ
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa „ Pracovný poriadok č . 7 / 2 0 0 7 - N pre
zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ schválený
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS
STU“) dňa 17. 12. 2007, v znení jeho dodatku číslo 1 schváleného AS STU dňa 2. 3.
2009, dodatku číslo 2 schváleného AS STU dňa 29. 11. 2010, dodatku číslo 3
schváleného AS STU dňa 30. 1. 2012 a dodatku číslo 4 schváleného AS STU dňa 25. 02.
2013 ( ďalej tiež „pracovný poriadok“) takto:
1. Za článok 10 sa vkladá článok 10a, ktorý znie:
„Článok 10a
Pracovný čas prevádzkových zamestnancov

1) Osoby uvedené v bode 3 tohto článku sú oprávnené vydať príkaz, ktorým sa
odlišným spôsobom upraví pracovný čas prevádzkových zamestnancov (ďalej len
„príkaz“); pritom sú povinné dodržať ustanovenia Zákonníka práce, zákona a zákona
o VŠ.
2) Prevádzkoví zamestnanci sú tí zamestnanci STU, ktorí vykonávajú niektorú
z nasledovných činností v oblasti prevádzky STU (ďalej tiež „prevádzkové činnosti“):
a) prevádzka výpočtového a informačného systému STU
b) pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej
práce1, najmä
aa) vedenie cestných motorových vozidiel
bb) ubytovacie služby
cc) stravovacie služby
dd) upratovanie objektov STU
ee) stráženie objektov STU
ff) pracovné činnosti vykonávané v sklade a v podateľni
gg) pracovné činnosti z okruhu opravárskych a údržbárskych prác (údržbári)
§ 1 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení
neskorších predpisov
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hh) prevádzkovanie zariadení na dodávku energií a vody (kuriči)
ii) obsluha a prevádzka výťahov;
všetky za podmienky, že s ohľadom na povahu týchto činností alebo okolnosti,
za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, nie je možné použiť ustanovenia článku
10 tohto pracovného poriadku.
3) Príkaz sú oprávnení vydať po schválení zástupcami zamestnancov na jednotlivých
súčastiach STU:
a) dekan príslušnej fakulty, vo vzťahu k prevádzkovým zamestnancom na ním
riadenej fakulte
b) riaditeľ univerzitného pracoviska Centrum výpočtovej techniky STU, vo vzťahu
k prevádzkovým zamestnancom ním riadeného univerzitného pracoviska
c) riaditeľ účelového zariadenia, vo vzťahu k prevádzkovým zamestnancom ním
riadeného účelového zariadenia
d) kvestor, vo vzťahu k prevádzkovým zamestnancom rektorátu STU,
všetci za podmienky, že sa prevádzkové činnosti uvedené v bode 2 tohto článku
vykonávajú podľa organizačného poriadku príslušnej súčasti STU.“
2. V Čl. 5 bod 3 tretia veta znie:

„Komisia je spravidla trojčlenná a jej zloženie určuje príslušný vedúci tak, aby
v nej boli zastúpení: príslušný vedúci alebo vedúcim určené osoby, ktoré sú
oprávnené navrhnúť objektívny spôsob zistenia a posúdenia rozsahu
porušenia pracovnej disciplíny v dôsledku vplyvu požitia alkoholických
nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, najmä preukaznosť
uvedenej skúšky, technik BOZP, zástupca určený za zástupcov zamestnancov;
podrobnosti sú oprávnení určiť dekani fakúlt STU, ak ide o zamestnancov
zaradených na príslušnej fakulte STU alebo kvestor, a to na návrh príslušného
riaditeľa alebo vedúceho univerzitného pracoviska alebo účelového
zariadenia, ak ide o zamestnancov zaradených na nimi riadených
univerzitných pracoviskách alebo účelových zariadeniach STU.".
3. Odstraňuje sa zrejmá chyba v písaní spočívajúca v tom, že ak bolo v
pracovnom poriadku alebo v akomkoľvek dodatku vydanom k nemu, uvedené
"zástupcovia odborov" rozumie sa tým "zástupcovia zamestnancov".
DRUHÁ ČASŤ
1. Ostatné ustanovenia „ Pracovného poriadku č . 7 / 2 0 0 7 - N
pre
zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ schváleného AS
STU dňa 17. 12. 2007, v znení jeho dodatku číslo 1 schváleného AS STU dňa 2. 3.
2009, dodatku číslo 2 schváleného AS STU dňa 29. 11. 2010, dodatku číslo 3
schváleného AS STU dňa 30. 1. 2012 a dodatku číslo 4 schváleného AS STU dňa 25.
02. 2013 zostávajú bezo zmeny a doplnenia (ďalej ako „pracovný poriadok“).
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2. Dodatok číslo 5 k pracovnému poriadku bol schválený Univerzitnou odborovou
organizáciou STU dňa 15. 04. 2013.
3. Dodatok číslo 5 k pracovnému poriadku bol schválený AS STU dňa 29. 04.
2013.
4. Dodatok číslo 5 k pracovnému poriadku nadobúda účinnosť 15. mája 2013.

v. r. 1)
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc.
predseda UOO STU

v. r. 1)
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

v. r. 1)
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
predseda AS STU

1) Originál podpísaného „Dodatku číslo 5 k vnútornému predpisu Pracovný poriadok
č. 7/2007-N pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je
uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare.
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