
Kolektívna zmluva na rok 2012  
 
 
 

uzavretá medzi 
 
Zamestnávate�om Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 
zastúpeným MUDr. Janou Zby�ovskou, regionálnou hygieni�kou, vedúcou služobného úradu.  

 
a 

 
Základnou odborovou organizáciou pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom 
v Bardejove zastúpenou Alenou Šu�akovou, predsední�kou ZO SOZ ZaSS. 
 
 

�as� I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
�lánok 1 

 
 
 Táto kolektívna zmluva (�alej len „KZ“) je uzavretá pod�a zák. �. 2/1991 Zb. o 
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Bližšie upravuje individuálne a 
kolektívne právne vz�ahy medzi zamestnávate�om a zamestnancami zastúpenými odbormi, 
v súlade so zák. NR SR �. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, zák. NR SR �. 553/2003 Z. z. o odme�ovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. NR SR �. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. NR SR �. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (�alej len ZP), Kolektívnou zmluvou vyššieho 
stup�a na rok 2012 pre zamestnávate�ov, ktorí pri odme�ovaní niektorých zamestnancov 
postupujú pod�a zákona NR SR �. 553/2003 Z.z. o odme�ovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Kolektívnou zmluvou 
vyššieho stup�a v štátnej službe na rok 2012 a �alšími všeobecne záväznými predpismi. 
 
 

�lánok 2 
Spôsobilos� zmluvných strán na uzatvorenie KZ 

 
 

a/  Odbory majú právnu subjektivitu pod�a zákona �. 83/1990 Zb. o združovaní 
     ob�anov v znení neskorších predpisov a pod�a Stanov Slovenského odborového zväzu 
     zdravotníctva a sociálnych služieb (�alej len SOZ ZaSS), z ktorých vyplýva aj oprávnenie 
     príslušných odborových orgánov a ich funkcionárov rokova� a uzatvára� KZ. 
b/  Zamestnávate� má právnu subjektivitu v zmysle zákona NR SR �. 355/2007 Z. z. 
     o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
     v znení neskorších predpisov. Oprávnenie zástupcu  zamestnávate�a rokova� a uzatvori� 
     KZ vyplýva z jeho funkcie regionálneho hygienika ako štatutárneho zástupcu 
     zamestnávate�a. 
 



 
�lánok 3 

 
Zmluva je záväzná pre: 
a)  zmluvné strany a ich prípadných právnych nástupcov, 
b)  všetkých �lenov odborov a všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere u  
     zamestnávate�a a štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade, 
c) �alších �lenov odborov, ak to vyplýva zo znenia príslušného �lánku KZ (bývalí        
    zamestnanci, dôchodcovia, osoby na materskej a rodi�ovskej dovolenke a podobne) 
 
 

�as� II. 
Vzájomné vz�ahy medzi zamestnávate�om a odbormi 

 
�lánok 4 

 
a) Zamestnávate� je povinný umožni� pôsobenie odborov na pracovisku a uznáva odborovú  
      organizáciu za oprávneného zástupcu zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní. 
b) Pre �innos� odborov bude zamestnávate� vytvára� priaznivé podmienky, rešpektova� ich   
      práva, vrátane práva slobodného združovania sa, kolektívneho vyjednávania a odborovej   
      kontroly v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 

�lánok 5 
 

a) Zamestnávate� poskytne na nevyhnutnú prevádzkovú �innos� odborovej organizácii 
bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady 
spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. 

b) Zamestnávate� poskytne odborom bezplatne bežné kancelárske zariadenie a kancelárske 
potreby a v dohodnutom rozsahu tiež telefónnu, resp. faxovú linku, internetové spojenie a 
uhradí s tým súvisiace náklady. V primeranom rozsahu a na základe svojich možností 
umožní tla�enie a distribúciu písomných materiálov, prípadne aj použitie elektronickej 
pošty. 

 
�lánok 6 

 
     Zamestnávate� sa  minimálne raz polro�ne stretne s výborom   základnej odborovej  
     organizácie /�alej len “Výbor ZO“ / s cie�om vyhodnotenia plnenia kolektívnej zmluvy.  
     Po tomto hodnotení môže ktoráko�vek zo zmluvných strán požiada� o zmenu alebo    
     doplnenie kolektívnej zmluvy. 
 
 

�lánok 7 
 
   Zamestnávate� prizve zástupcu odborovej organizácie na každú poradu vedenia  
   zamestnávate�a, ak predmetom rokovania budú pracovnoprávne, ekonomické alebo sociálne   
   opatrenia týkajúce sa zamestnancov.  
 
  
 



�lánok 8 
 
Na vykonávanie odborárskych funkcií, na ú�as� na odborárskych akciách, schôdzach, 
konferenciách, zjazdoch a odborárskom vzdelávaní poskytne zamestnávate� v nevyhnutnom 
rozsahu zamestnancom pracovné vo�no s náhradou mzdy.  Rovnako poskytne vo�no na 
vykonávanie administratívnych a technických prác, spojených s výkonom odborárskych 
�inností, ak ich nie je možné vykonáva� mimo pracovného �asu v súlade s § 136 ods. 1 ZP. 
Zamestnávate� pri takomto uvo�není poskytne zamestnancovi náhradu mzdy bez spätnej 
refundácie, minimálne v prípadoch porád predsedov základných odborových organizácií 
organizovaných SOZ ZaSS, ú�asti na zjazde alebo konferencii SOZ ZaSS a pri �innosti 
bezprostredne súvisiacej s plnením úloh organizácie. Za �innosti súvisiace s plnením úloh 
organizácie sú považované najmä kolektívne vyjednávanie, prípady spolurozhodovania, 
prerokovania, informovania, kontroly, doh�ad nad ochranou práce pod�a ustanovení § 229 
ods. 4 a § 231 ods. 1 a šiestej �asti ZP (ochrana práce).   
 

�lánok 9 
 

Zamestnávate� poskytne odborovej organizácii 2x v roku bezplatne služobné motorové 
vozidlo na akcie organizované SOZ ZaSS. 
 
 

�lánok 10 
 
Zamestnávate� umožní, aby odbory na pracovisku zamestnávate�a mohli zverej�ova� 
informácie, výzvy a iné údaje o svojej �innosti, ktoré pokladajú za potrebné. 
 
 

�lánok 11 
 
a) Zamestnávate� bude zamestnancom – �lenom odborovej organizácie s ich súhlasom 

pravidelne mesa�ne zráža� zo mzdy (platu) finan�nú �iastku vo výške 1% z �istého 
mesa�ného zárobku, alebo pe�ažného plnenia nahrádzajúceho mzdu. Zamestnávate� 
zrazené finan�né �iastky poukáže v prospech ú�tu odborovej organizácie, najneskôr do 
troch dní po vykonaní zrážky zo mzdy. Súhlas zamestnancov so zrážkami zo mzdy, 
v súlade s §131 ods. 3 ZP, zabezpe�ia odbory. 

b) Zamestnávate� na svoje náklady poukáže na požiadanie zamestnanca alebo na základe 
dohody o zrážkach zo mzdy, �asti jeho mzdy, aj na viac ú�tov, ktoré si zamestnanec sám 
ur�il (§130 ods. 8 a §131 ods. 3 ZP). 

 
 

�lánok 12 
 
 
Odboroví funkcionári nebudú zo strany zamestnávate�a diskriminovaní za ich námety a 
kritické pripomienky; nesmú by� za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu ich funkcie 
zamestnávate�om znevýhod�ovaní ani inak postihovaní. 
 

 
 



�lánok 13 
 
Odboroví funkcionári sa zaväzujú zachováva� ml�anlivos� o skuto�nostiach, o ktorých sa 
dozvedia pri výkone svojej funkcie, ktoré boli zamestnávate�om ozna�ené za dôverné. Táto 
povinnos� trvá aj po�as jedného roka po skon�ení výkonu funkcie, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 
 
 

�as� III. 
Formy sú�innosti zamestnávate�a a odborov na základe právnych predpisov 

 
�lánok 14 

 
Sú�innos� zamestnávate�a a príslušného odborového orgánu bude uskuto��ovaná formami, 
ktoré sú uvedené v §229 ods. 4 zák. NR SR �. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov a  v §118, §119 zák. NR SR �. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v KZ. 
 
 

�lánok 15 
 
Odborová organizácia bude o plánovanej kontrole nad stavom bezpe�nosti a ochrany zdravia 
pri práci, o požadovaných podkladoch a informáciách, ako aj o potrebnej sú�innosti 
zamestnávate�a informova� príslušného zamestnávate�a najmenej tri pracovné dni vopred, 
vrátane ur�enia osôb, ktoré ju vykonajú. 
 
 

�lánok 16 
 
Odbory prerokujú výsledky kontroly v lehote pä� dní po skon�ení kontroly. V prípade, že 
zamestnávate� neposkytne na prerokovanie výsledkov kontroly sú�innos�, doru�ením zápisu 
o kontrole sa tento považuje za prerokovaný. 
 
 

�lánok 17 
 
Ak zamestnávate� požiada príslušný odborový orgán o zaujatie stanoviska, odbory predložia 
stanovisko bez zbyto�ného odkladu, spravidla do 10 dní, ak tomu nebránia iné prekážky, 
alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 
 
 

�as� IV. 
Zamestnanos� a pracovnoprávne vz�ahy 

 
�lánok 18 

 
a) Zamestnávate� sa zaväzuje, že pri realizácii úloh transformácie bude ma� na zreteli 

uplatnenie kvalifikovaných zamestnancov v nadväznosti na ich pracovné zaradenie. 



b) Zamestnávate� spravidla jeden mesiac vopred prerokuje s odbormi pripravované 
štrukturálne zmeny, racionaliza�né a iné opatrenia, ktoré sa budú týka� zamestnancov. 
Zárove� s nimi prerokuje návrh ich �alšieho pracovného uplatnenia, prípadne 
rekvalifikácie alebo opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov ich uvo�nenia. 

 
 

�lánok 19 
 
a) Zamestnávate� bude priebežne zverej�ova� informácie o vo�ných pracovných miestach 

spôsobom dohodnutým s odbormi tak, aby zamestnanci boli informovaní o týchto 
pracovných príležitostiach. 

b) Zamestnancov okrem zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, ktorým dá 
zamestnávate� výpove� pod�a § 63 ods. 1 písm. a/, alebo písm. b/ ZP, bude 
zamestnávate� vies� v evidencii. V prípade, že sa uvo�ní alebo vytvorí nové pracovné 
miesto a zamestnanec bude sp��a� stanovené podmienky, bude mu ponúknutá možnos� 
znovu uzavrie� pracovný pomer. 

 
 

�lánok 20 
 
Zamestnávate� je povinný pred nástupom zamestnanca do zamestnania oboznámi� ho 
s právami a povinnos�ami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými 
podmienkami, právnymi predpismi na zaistenie BOZP, s platnou KZ a vnútornými predpismi 
zamestnávate�a. �alšie podrobnosti sú uvedené v §41 ZP. 
 
 

�lánok 21 
 
a) Zamestnávate� je povinný najneskôr jeden mesiac predtým, ako dôjde k prechodu práv a 

povinností z pracovnoprávnych vz�ahov písomne informova� odborovú organizáciu o 
skuto�nostiach uvedených v §29 ZP. Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na zamestnancov 
v štátnozamestnaneckom pomere. 

b) Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vz�ahov na nového 
zamestnávate�a, je tento zamestnávate� povinný dodržiava� KZ dohodnutú 
s predchádzajúcim zamestnávate�om, a to až do skon�enia jej ú�innosti. 

c) Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vz�ahov z doterajšieho 
zamestnávate�a na poberajúceho zamestnávate�a, právne postavenie a funkcia �lenov 
príslušného odborového orgánu zostávajú zachované do uplynutia funk�ného obdobia, ak 
sa nedohodnú inak. 

 
�lánok 22 

 
Ak vzniknú na to dôvody a budú splnené zákonom stanovené podmienky pre hromadné 
prepúš�anie, zamestnávate� túto skuto�nos� prerokuje s odborovou organizáciou a bude 
dôsledne postupova� pod�a ustanovení §73 ZP. Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na 
zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere. 
 
 
 
 



�lánok 23 
 
1)  Ak je daná výpove�, pracovný pomer sa skon�í uplynutím výpovednej doby.  
2)  Výpovedná doba je jeden mesiac, ak ZP neustanovuje inak.  
3)  Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpove� z dôvodov uvedených v §63  
      ods.1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzh�adom na svoj  
      zdravotný stav pod�a lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilos� vykonáva� doterajšiu  
      prácu je : a) dva + jeden mesiac ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávate�a ku d�u  
                          doru�enia  výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako pä� rokov. 

                b) tri + dva mesiace ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávate�a trval  
                    najmenej pä�  rokov.  

 4)  Ak je daná výpove� štátnemu zamestnancovi, štátnozamestnanecký pomer sa skon�í   
       uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre služobný úrad aj pre    
       štátneho zamestnanca a je dva mesiace. 
5)  Výpovedná doba za�ína plynú� od prvého d�a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  
      doru�ení výpovede a skon�í sa uplynutím posledného d�a príslušného kalendárneho   
      mesiaca.  
 
Po�as plynutia výpovednej doby možno štátneho zamestnanca, ktorému služobný úrad dal 
výpove� pod�a § 47 písm. a) až f), trvale preloži� v služobnom úrade alebo do iného 
služobného úradu. Ak dôjde k trvalému preloženiu štátneho zamestnanca pod�a prvej vety, 
plynutie výpovednej doby sa zastaví a štátnozamestnanecký pomer trvá na�alej. 
 

�lánok 24 
 
1)   Zamestnávate� poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skon�í dohodou  

z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec 
stratil vzh�adom na svoj zdravotný stav pod�a lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilos� 
vykonáva� doterajšiu prácu. Zamestnancovi pod�a prvej vety patrí odstupné najmenej 
v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesa�ného zárobku a po�tu mesiacov, po�as 
ktorých by trvala výpovedná doba pod�a �lánku 23.  

2)  Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skon�ení štátnozamestnaneckého   
      pomeru výpove�ou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a), b) a d) zákona NR SR 400/2009  
      Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo dohodou o skon�ení   
      štátnozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu patrí odstupné v sume : 

a) dva + jeden násobku funk�ného platu, ktorý mu patril v �ase, ke� vznikol dôvod 
pod�a § 53. 

b) tri + dva násobku jeho funk�ného platu, ak štátnozamestnanecký pomer štátneho   
    zamestnanca trval dlhšie ako dva roky pod�a § 53. 

 
 

�lánok 25 
 
     Pracovný �as zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. V Regionálnom úrade verejného   
     zdravotníctva so sídlom v  Bardejove je v súlade s § 88 a § 89 ZP zavedený pružný   
     týždenný pracovný �as v záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpe�enia  
     potrieb zamestnancov. O zavedení pracovnej doby v rámci týždenného pružného    
     pracovného �asu rozhoduje zamestnávate� po dohode s odborovým orgánom. Zamestnanec  
     je oprávnený si voli� za�iatok a koniec pracovného �asu, len v rámci volite�ného    
     pracovného �asu. Túto možnos� nemá v základnom pracovnom �ase, kedy je povinný by�  



     k dispozícii zamestnávate�ovi. 
     Pri pružnom týždennom pracovnom �ase sa ur�uje pracovný �as takto: 
- úsek volite�ného pracovného �asu na za�iatku pracovného �asu od 630 do 800 hod. 
- v letných mesiacoch júl, august od 600 do 800 hod. 
- základný pracovný �as od 800 do 1400 hod. 
- úsek volite�ného pracovného �asu na konci pracovného �asu od 1400 do 1600 hod. 
- prestávka v práci na obed je záväzná pre všetkých zamestnancov. Je ur�ená v rozsahu 30 

min. a zamestnanec ju môže využi� v �ase od 1130 do 1230 hod. Zamestnanci, ktorí 
prestávku v práci nevyužijú na jedenie, môžu ju využi� na odpo�inok iným vhodným 
spôsobom. 

 
Základný pracovný �as spolu s volite�ným pracovným �asom tvorí prevádzkový �as.  
Zamestnanec je povinný v príslušnom týždni odpracova� celý ur�ený týždenný pracovný �as.  
Pri uplatnení pružného pracovného �asu sa poskytne pracovné vo�no s náhradou mzdy pri 
prekážkach v práci za �as, v ktorom nevyhnutne zasiahli do základného pracovného �asu. 
Vedúci oddelení zabezpe�ia funk�nos� pracovísk v pracovnom týždni od 730 do 1530 hod.  
Pružný pracovný �as sa nebude uplat�ova� v prípade vyslania pracovníka na pracovnú cestu 
mimo okres a v prípade, že si to budú vyžadova� prevádzkové dôvody potrebou operatívne 
zabezpe�i� naliehavé úlohy. 
Pracovný �as sa eviduje v elektronickom dochádzkovom systéme príchodov a odchodov, 
vrátane prestávky na obed. Zamestnávate� zabezpe�í vykonávanie priebežných kontrol 
využívania pracovnej doby a správnosti údajov. Za plné využitie pracovnej doby a za 
správnos� údajov v elektronickom dochádzkovom systéme zodpovedajú vedúci jednotlivých 
oddelení. Pri zistení zneužitia pružného pracovného �asu bude príslušnému pracovníkovi po 
prerokovaní s odborovou organizáciou stanovená pevná pracovná doba, ktorú ur�í regionálny 
hygienik – vedúci služobného úradu.  
 

�lánok 26 
 
Základná výmera dovolenky je pä� týžd�ov. Dovolenka vo výmere šiestich týžd�ov patrí 
zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dov	ši 33 rokov. 
Ak sa poskytuje dovolenka v nieko�kých �astiach, musí by� aspo� jedna �as� najmenej dva 
týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávate�om nedohodne inak. 
Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vy�erpa� v kalendárnom roku preto, že zamestnávate� 
neur�í jej �erpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávate� je 
povinný poskytnú� zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skon�ila najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka.  
 

�lánok 27 
 

a) Za ú�elom úspešného plnenia svojich úloh, vnútorného poriadku na pracovisku a  
      zabezpe�enia pracovnej disciplíny zamestnávate� vydá, resp. aktualizuje pracovný   
      a služobný poriadok len po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu,  
      inak je neplatný. Táto povinnos� zamestnávate�a sa vz�ahuje aj na každú zmenu  
      pracovného a služobného poriadku. 
b) Každý zamestnanec musí by� s pracovným a služobným poriadkom oboznámený. 

Pracovný a služobný poriadok musí by� každému zamestnancovi prístupný. 
 
 



�lánok 28 
 
V prípadoch, kde sa pracovné miesto alebo funkcia obsadzuje na základe výberového 
konania, zamestnávate� do výberovej komisie vymenuje tiež zástupcu odborov. 
 
 

�lánok 29 
 
Zamestnávate� nesmie zamestnanca postihova� alebo znevýhod�ova� preto, že zamestnanec 
uplat�uje svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vz�ahov, vrátane KZ. Nikto nesmie 
by� na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vz�ahov prenasledovaný ani 
inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca s�ažnos�, žalobu alebo návrh na za�atie 
trestného stíhania. 
 
 

�as� V. 
Platové podmienky 

 
�lánok 30 

 
Odme�ovanie zamestnancov upravuje zákon NR SR �. 553/2003 Z. z. o odme�ovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
a zákon NR SR �. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

�lánok 31 
 
Zamestnancom, ktorí vykonávajú remeselné, manuálne alebo manipula�né pracovné �innosti 
s prevahou fyzickej práce a sú zaradení do platovej triedy 1 až 7 ur�í zamestnávate� tarifný 
plat v rámci rozpätia najnižšej a najvyššej platovej triedy, do ktorej ich zaradil bez závislosti 
od d�žky zapo�ítate�nej praxe. Takto ur�ený tarifný plat nesmie by� nižší, ako by bol tarifný 
plat ur�ený pod�a zaradenia do platového stup�a. Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na 
zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere. 
 
 

�lánok 32 
 
Zamestnávate� najneskôr do 31. 12. 2011 poskytne výboru základnej odborovej organizácie 
informáciu o svojej koncepcii odme�ovania zamestnancov v roku 2012. 

 
 

�lánok 33 
 
V závislosti od vývoja ekonomickej situácie v Slovenskej republike budú v máji 2012 
zmluvné strany VKZ vyjednáva� pre rok 2012 zvýšenie: 

a) platových taríf štátnych zamestnancov ustanovených v prílohe �. 3 k zákonu �. 
400/2009 Z.z. v znení NV SR �. 550/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové 
tarify štátnych zamestnancov, 



b) stupníc platových taríf ustanovených v prílohe �. 3, �. 4, �. 5 a �. 7 k zákonu �. 
553/2003 Z.z. v znení NV SR �. 578/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 
 

�lánok 34 
 
Priznanie osobných príplatkov je závislé od možnosti mzdového fondu. Ak poberanie        
príplatku nebolo už pri jeho priznaní �asovo ohrani�ené, zamestnávate� aspo� raz štvr�ro�ne 
prehodnotí oprávnenos� poberania osobného príplatku. 
Na základe návrhu príslušného vedúceho zamestnanca môže by� priznaný zamestnancovi 
osobný príplatok až vo výške 100 % platovej tarify najvyššieho platového stup�a platovej 
triedy, do ktorej je zamestnanec vo verejnom záujme zaradený a až do výšky 100 % z platovej 
tarify, ktorá patrí štátnemu zamestnancovi. 
Novoprijatým zamestnancom bude osobný príplatok priznaný po absolvovaní nástupnej 
praxe, resp. preukázaním aktívneho prístupu k vykonávanej pracovnej �innosti. 
     V prípade odobratia osobného príplatku pred uplynutím termínu, na aký bol priznaný, ako 
aj v prípade pozastavenia vyplácania osobného príplatku, ktoré nebolo �asovo ohrani�ené, 
zašle zamestnávate� písomné zdôvodnenie okrem zamestnanca aj príslušnému odborovému 
orgánu. 
Zamestnancovi, ktorý skuto�ne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí príplatok za 
vedenie motorového vozidla, až do výšky 13 eur mesa�ne.  
Zamestnancovi, ktorý má pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo 
a týmto služobným motorovým vozidlom skuto�ne jazdí, patrí príplatok za vedenie 
služobného motorového vozidla a za starostlivos� o služobné motorové vozidlo až do výšky 
20 eur mesa�ne. 
 

�lánok 35 
 
Pri prvom skon�ení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, 
pred�asný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok zamestnávate� zamestnancovi 
poskytne odchodné vo výške jedného + jedného funk�ného platu zamestnanca. 

   
 

�as� VI. 
Vzdelávanie zamestnancov 

 
�lánok 36 

 
Zamestnávate� sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo jej zvyšovanie. 
Zamestnávate� spracuje a prerokuje s odborovým orgánom zásady �alšieho vzdelávania, 
s osobitným zameraním na odborných zdravotníckych zamestnancov, so zámerom umožni� 
ú�as� �o najširšej skupine zamestnancov na �alšom vzdelávaní v súlade s potrebami 
zamestnávate�a. Prehlbovanie kvalifikácie, ktoré je v súlade s potrebami zamestnávate�a sa 
považuje za výkon práce, za ktorý prislúcha zamestnancovi mzda ( plat). 
 
 

�lánok 37 
 
a) Zamestnávate� umožní ú�as� svojich zamestnancov na odborných seminároch  



      organizovaných RÚVZ a na seminároch organizovaných odbornými spolo�nos�ami. 
b) Zamestnávate� pre udržanie úrovne vzdelania zamestnancov vy�lení v roku 2012 

najmenej 10 €  na jedného zamestnanca s ú�elovým ur�ením na zakúpenie odbornej 
literatúry, resp. ú�as� na odbornom seminári. 

  
�lánok 38 

 
a) V prípade chystaných organiza�ných zmien zamestnávate� v spolupráci s odbormi a  
      príslušným úradom práce bude zabezpe�ova� rekvalifikáciu zamestnancov za ú�elom   
      získania odbornosti pre ich �alšie pracovné uplatnenie. 
b) Zamestnávate� bude na svoje náklady rekvalifikova� zamestnanca, ktorý prechádza na 

nové pracovisko zamestnávate�a alebo na nový druh práce alebo na nový spôsob práce, ak 
je to nevyhnutné, najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionaliza�ných 
opatreniach. 

 
 

�as� VII. 
Sociálna oblas� 

 
�lánok 39 

 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon NR SR �. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde v znení neskorších predpisov. Zamestnávate� tvorí fond vo výške : 

a) 1,5 % zo súhrnu hrubých platov zú�tovaných štátnym zamestnancom na výplatu za 
kalendárny rok 

b) 1,5 % zo súhrnu hrubých platov zú�tovaných zamestnancom pri výkone práce vo 
verejnom záujme na výplatu za kalendárny rok 

 
Použitie fondu: 
a) Príspevok na stravovanie vo výške  0,46 € na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca v štátnej 

službe na stravný kupón a 0,28 € na stravný lístok do NsP. 
 
b) Príspevok na stravovanie vo výške  0,65 € na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca pri 

výkone práce vo verejnom záujme na stravný kupón a 0,40 € na stravný lístok do NsP. 
 
c) Príspevok pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 100 €. 
 
 

�lánok 40 
 
Zamestnávate� prispieva zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme na stravovanie 
v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného 
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5–12 hodín pod�a osobitného predpisu (zák. NR 
SR �. 283/2002 Z. z.. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). 
Služobný úrad prispieva štátnym zamestnancom na stravovanie najmenej v sume 65 % ceny 
jedla,  najviac však do 65% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5–12 hodín 
pod�a osobitného predpisu (zák. NR SR �. 283/2002 Z. z.. o cestovných náhradách, 
Opatrením �. 533/2010). Okrem toho zamestnávate� poskytne aj príspevok pod�a osobitného 
predpisu (zák. NR SR �. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov). 



�lánok 41 
  
Zamestnávate� bude bezplatne poskytova� priestory telocvi�ne a sauny pre regeneráciu síl 
svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom ako aj bývalým zamestnancom na 
dôchodku. Užívatelia týchto priestorov sa budú riadi� vypracovaným prevádzkovým 
poriadkom pre tieto priestory. 
 
 

�as� VIII. 
Bezpe�nos� a ochrana zdravia pri práci 

 
�lánok 42 

 
Zamestnávate� v spolupráci s odborovým orgánom zhodnotia minimálne 
a/ raz za rok rozbor pracovnej neschopnosti a úrazovosti vrátane návrhov na    
    opatrenia, 
b/ raz za rok podmienky práce v súlade so zákonnými ustanoveniami po uskuto�není  
    previerok BOZP, 
c/ raz za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných   
    prostriedkov. 
 

�lánok 43 
 
Zamestnávate� umožní minimálne dvakrát ro�ne zástupcovi výboru ZO ú�as� na školení, 
prípadne poradách organizovaných SOZ ZaSS v súlade so ZP a zák. NR SR �. 124/2006 Z. z. 
o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci s tým, že cestovné a refundáciu platu uhradí 
zamestnávate�. 
 

�lánok 44 
 
Zamestnávate� po dohode s výborom ZO v súlade so zák. NR SR  �. 124/2006 Z. z. 
o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci vymenuje   zástupcu  zamestnancov v oblasti BOZP. 
 

�lánok 45 
 
Zamestnávate� na svoje náklady zabezpe�í sústavné preškolenie zástupcov zamestnancov na 
nevyhnutné a základné znalosti na výkon ich funkcie a zabezpe�í na výkon ich funkcie 
uvo�nenie z práce. 
 

�lánok 46 
 
a) Zamestnávate� bude sústavne vytvára� bezpe�né a zdravé pracovné podmienky   
      komplexom technických. organiza�ných a personálnych opatrení.  
b)  Zamestnávate� bude poskytova� osobné ochranné pracovné prostriedky na individuálnu  
     ochranu života a zdravia zamestnanca pri práci pred nebezpe�nými alebo škodlivými   
     faktormi práce a pracovného prostredia  v zmysle NV SR �. 395/2006 Z.z. o minimálnych    
     požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných  
     prostriedkov.  
c)  Zamestnávate� bude bezplatne poskytova� pracovný odev a obuv zamestnancom ak  
     pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu    



     alebo zne�isteniu. 
d)  Na ú�innú dekontamináciu OOPP, pracovného odevu a obuvi zamestnávate� bude   

poskytova� aj �istiace, pracie a dezinfek�né prostriedky pre zamestnancov. 
a) Zamestnávate� sústavne vykonáva analýzu pracovných podmienok, zhodnotí  
      nebezpe�enstvá vyplývajúce z pracovného procesu a s výsledkami oboznámi svojich   
      zamestnancov. Pri aktualizácii zoznamov pre poskytovanie OOPP je  zamestnávate�  
      povinný postupova� v zmysle ustanovení NV SR �. 395/2006 Z.z. o minimálnych    
      požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných  
      prostriedkov.  
  

�lánok 47 
 
Zamestnávate� zabezpe�í, aby 
a) zamestnanci boli v�as a dôsledne oboznámení s prípadnými negatívnymi ú�inkami   
      zistených rizikových faktorov pracovného prostredia, 
b) zamestnanci, ktorým bude priznaná zmenená pracovná schopnos� v dôsledku pracovného  
      úrazu alebo choroby z povolania a stratili tak vzh�adom na svoj zdravotný stav  
      spôsobilos� dlhodobo vykonáva� doterajšiu prácu, boli prevedení na inú prácu, 
c) závery vyšetrenia smrte�ných, hromadných a �ažkých pracovných úrazov vrátane návrhov  
      opatrení boli prerokované s odborovým orgánom, 
d) neboli postihovaní zástupcovia odborového orgánu a zástupcovia zamestnancov pre ich   
      aktívnu ú�as� pri výkone povinností vyplývajúcich z ich funkcie. 
 
 

�lánok 48 
 
Pri odškod�ovaní zamestnanca pracovných úrazov a chorôb z povolania  zamestnávate� 
postupuje pod�a zák. NR SR �. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. 
 

�lánok 49 
 
Zamestnávate� zabezpe�í ihne� nahlásenie �ažkých, hromadných a smrte�ných úrazov na 
Úrad SOZ ZaSS a dôsledne bude plni� aj �alšie ustanovenia zákona NR SR �. 124/2006 Z. z. 
o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci 
 
 

�lánok 50 
 
Zamestnávate� zabezpe�í v spolupráci s odborovým orgánom raz ro�ne previerky BOZP na 
všetkých pracoviskách a zariadeniach, prerokuje prijaté závery a návrhy opatrení zamerané na 
dôsledné dodržiavanie všetkých zásad a nariadení s uvedením konkrétnej zodpovednosti. 
 
 

�lánok 51 
 

Zamestnávate� pri rekonštrukcii, modernizácii a nákupe nových zariadení, nástrojov a 
prístrojov bude uplat�ova� najnovšie poznatky a požiadavky v oblasti BOZP, hygieny, 
požiarnej ochrany vrátane dodržiavania a zlepšovania pracovných, sociálnych a ekologických 
podmienok. 



�as� IX. 
Riešenie s�ažnosti a predchádzanie sporom 

 
�lánok 52 

 
Zamestnávate� sa zaväzuje poskytova� svojim zamestnancom pod�a svojich možností 
bezplatné poradenstvo najmä v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej s cie�om 
predchádza� konfliktným situáciám. 
 

�lánok 53 
 
1. Individuálne nároky 
a) s�ažnos� zamestnanca alebo spor týkajúci sa pracovnoprávnych vz�ahov alebo plnení   
      záväzkov kolektívnej zmluvy sa rieši na úrovni príslušného vedúceho zamestnanca, 
b) ak s�ažnos� alebo spor nebude vyriešený do 15 dní, bude sa ním zaobera� odborový orgán    
      a poverený zástupca zamestnávate�a, 
c) po neúspešnom riešení sporu na úrovni zamestnávate�a, môže zamestnanec uplatni� svoje  
      nároky na súde. 
 
2. Kolektívne spory 
a) ak vznikne kolektívny spor o plnenie záväzku kolektívnej zmluvy, bude na riešenie sporu   
      vytvorená zmierovacia komisia a to paritným zastúpením zmluvných strán, s cie�om  
      vyrieši� spor do 15 dní, pokia� sa nedohodne iná lehota, 
b) ak je konanie pred komisiou neúspešné, potom sa pri riešení sporu postupuje pod�a  zák.  
�.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 

 
 

�as� X. 
Prechodné a závere�né ustanovenia 

 
�lánok 54 

 
Zamestnávate� aj odbory budú priebežne vykonáva� kontrolu plnenia tejto KZ. O výsledkoch 
plnenia KZ sa budú vzájomne informova�. Najmenej raz ro�ne do 15. septembra sa uskuto�ní 
spolo�né rokovanie za ú�elom vyhodnotenia plnenia KZ a k stanoveniu personálneho, 
vecného a �asového postupu prípravy KZ na �alšie obdobie. 
 

�lánok 55 
 
a) Kolektívnu zmluvu v dobe jej platnosti a ú�innosti možno meni� alebo doplni� vo  
      všetkých jej ustanoveniach formou písomného dodatku. 
b) Každá zo zmluvných strán môže navrhnú� rokovanie o zmene alebo doplnení tejto 

zmluvy. Na návrh je druhá zmluvná strana povinná písomne odpoveda� najneskôr do 30 
dní, ak sa nedohodnú inak a v odpovedi sa vyjadri� k tým �astiam návrhu, ktoré neboli 
prijaté. 

c) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokova� a poskytova� si požadovanú 
sú�innos�. 

d) Pri zmene kolektívnej zmluvy sa postupuje pod�a zákona �. 2/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  




