
1/2 
 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

na roky 2019 a 2020 

 

     Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na roky 2019  

a 2020 (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa uzatvára v súlade s § 231 zákona číslo 311/2001 Z. 

z. Zákonníka práce v znení neskorších zákonov (ďalej len „ZP“) a v súlade s ustanoveniami 

zákona číslo 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, v záujme 

vytvárania priaznivejších pracovných, mzdových podmienok ako aj vytvárania priaznivých  

vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľom na roky 2019 a 2020, medzi 

zmluvnými stranami: 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  ako zamestnávateľ, zastúpená rektorom 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

a 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

(ďalej len „odborová organizácia“) ako odborový orgán, zastúpená predsedom 

Ing. Karol Krajčo  

 

Dodatkom č. 2 sa upravuje článok 20 a jeho znenie je: 
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Článok 20 

Rekreačná starostlivosť o zamestnancov a prekážky v práci 

1. Zamestnávateľ umožní zamestnancom používanie svojich športových zariadení bezplatne 

v rozsahu 3 hodín/týždeň podľa možností zamestnávateľa.  

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý sa rozhodol darovať biologický materiál 

na zdravotné účely pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.  

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi jeden deň pracovného voľna 

s náhradou mzdy nad rámec § 141 ods. 2 a to v prípadoch:  

a) vlastnej svadby zamestnanca,    

b) úmrtia rodinného príslušníka § 141, ods. 2 písm. d) bod 1. 

4. Zamestnancom, ktorí vykonávajú verejnú funkciu, občiansku povinnosť a iný úkon vo 

všeobecnom záujme ako aj výkon občianskych povinností, poskytne zamestnávateľ 

pracovné voľno: 

a) pri dlhodobom uvoľnení bez náhrady mzdy; 

b) pri prekážke v práci z dôvodu všeobecného záujmu na nevyhnutne potrebný čas 

s náhradou mzdy, popri plnení svojich pracovných úloh vyplývajúcich z pracovného 

pomeru v rozsahu najviac 30 pracovných dní v kalendárnom roku. 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok č. 2 ku KZ je vyhotovený vo dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden podpísaný exemplár. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 01. 05. 2020. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok ku KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom 

a na znak toho ju podpisujú.  

 

V Trenčíne dňa 20. 04. 2020 

                                                           

 

Za zamestnávateľa:                        Za odborovú organizáciu:  


