
Číslo záznamu: 2774/2015 

Číslo spisu: 5078/2015-M_OÚ 

                
 

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 

 

pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

 

V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby a výkonu práce vo 

verejnom záujme a v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

v znení neskorších predpisov zmluvné strany: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zastúpené                

Jozefom Vančom, vedúcim služobného úradu (ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

na jednej strane 

 

a 

 

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zastúpená Máriou Košútovou, 

predsedníčkou (ďalej len „základná organizácia“) 

 

na druhej strane, 

 

uzatvárajú  podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 

neskorších predpisov  

túto 

 

KOLEKTÍVNU ZMLUVU 

na rok 2015 

 
pre štátnych zamestnancov a  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

I. časť  

Všeobecné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

1. Kolektívna zmluva na rok 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (ďalej len „kolektívna zmluva 2015“) je uzatvorená v súlade s Kolektívnou 

zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 a Kolektívnou zmluvou vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003  

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

v znení neskorších predpisov na rok 2015.  
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2. Kolektívna zmluva 2015 sa vzťahuje na štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu 

službu v služobnom úrade, ktorým je zamestnávateľ (ďalej len „štátny zamestnanec“) 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľa (ďalej len 

„zamestnanec“) a upravuje kolektívne a individuálne štátnozamestnanecké                        

a pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom na jednej strane a  štátnymi 

zamestnancami a zamestnancami na druhej strane. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy 2015 sú Zásady tvorby a  použitia  

sociálneho fondu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky platné 

v roku 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme, ktoré sú prílohou č. 1 ku kolektívnej zmluve 2015 (ďalej len „Zásady“) a Rozpočet 

sociálneho fondu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 

2015, ktorý je prílohou č. 2  kolektívnej zmluvy 2015. 

 

 

Článok 2 

 

Cieľom kolektívnej zmluvy 2015 je zabezpečiť spravodlivé, uspokojivé a priaznivejšie 

služobné podmienky štátnych zamestnancov a pracovné podmienky  zamestnancov (ďalej len 

„pracovné podmienky“). Pri úprave týchto pracovných podmienok budú zmluvné strany 

prednostne využívať prostriedky kolektívneho vyjednávania smerujúce k dosiahnutiu 

vzájomnej dohody. 

 

 

Článok 3 

 

Kolektívnou zmluvou 2015 sa upravujú: 

a) podmienky vykonávania štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme, 

odmeňovania, poskytovania odchodného, odstupného, odmien a ďalších plnení,  

b) sociálna starostlivosť o štátnych zamestnancov a zamestnancov, 

c) doplnkové dôchodkové sporenie,   

d) poskytovanie a zabezpečovanie stravovania, 

e) tvorba a čerpanie sociálneho fondu. 

 

 

 

Článok 4 

 

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „základná organizácia“) v zastúpení 

závodným výborom základnej organizácie (ďalej len „závodný výbor“) sa zaväzuje 

objektívne a bezodkladne informovať zamestnávateľa o vzniku sociálneho napätia, jeho 

príčinách a spolupôsobiť pri ich riešení.  

 

 

II. časť  

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

 

Článok 5 

 

1. Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu v zastúpení závodným výborom za zástupcu 
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všetkých štátnych zamestnancov a zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom 

vyjednávaní a taktiež uznáva práva základnej organizácie vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. 

 

2. Zamestnávateľ rešpektuje práva štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce zo 

zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o výkone práce vo verejnom záujme“), zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákonník práce“), zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).  

 

3. Zamestnávateľ a základná organizácia sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu 

členských príspevkov členov základnej organizácie formou zrážky zo mzdy na základe ich 

predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ 

poukáže na účet základnej organizácie v termíne vyúčtovania mzdy.  

 

4. Zamestnávateľ bude predkladať základnej organizácii polročne (do 15. júla za 1. polrok 

a do 15. januára za 2. polrok) informáciu o nových štátnozamestnaneckých pomeroch 

alebo pracovných pomeroch a ukončených štátnozamestnaneckých pomeroch alebo 

pracovných pomeroch.   

 

5. Zamestnávateľ bude predkladať základnej organizácii mesačne (do 15. dňa kalendárneho 

mesiaca za predchádzajúci mesiac)  menný zoznam prispievateľov s výškou príspevkov. 

 

 

Článok 6 

 

1. Zamestnávateľ vytvorí vhodné podmienky pre zabezpečenie činnosti základnej 

organizácie. Nebude diskriminovať členov základnej organizácie za ich členstvo 

v základnej organizácii, podnety, kritické pripomienky, ani za činnosť vyplývajúcu                            

z výkonu funkcie člena závodného výboru.  

 

2. Zamestnávateľ v súlade s § 240 Zákonníka práce poskytne členom závodného výboru na 

činnosť základnej organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne 

maximálne 50 hodín spolu pre všetkých členov závodného výboru. O ich rozdelení 

v danom mesiaci rozhodne základná organizácia. V prípade účasti člena základnej 

organizácie na školeniach a iných odborárskych pracovných aktivitách mu poskytne 

pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas nad rámec uvedený v prvej 

vete. Evidenciu pracovného voľna vedie osobný úrad na základe podkladov predložených 

základnou organizáciou.  

 

3. Zamestnávateľ má právo skontrolovať, či členovia závodného výboru využívajú 

poskytnuté pracovné voľno podľa ods. 2 na účel, na ktorý bolo pracovné voľno poskytnuté. 

 

4. Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii a závodnému 

výboru (schôdze, školenia a iné aktivity) bezplatne miestnosť s nevyhnutným vybavením 

a uhradí náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.  
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Článok 7 

 

1. Zamestnávateľ informuje základnú organizáciu o návrhoch súvisiacich s pracovnými 

podmienkami štátnych zamestnancov a zamestnancov. 

  

2. Zamestnávateľ v rámci vstupného vzdelávania nových štátnych zamestnancov  

a zamestnancov poskytne priestor na informovanie nových štátnych zamestnancov  

a zamestnancov o činnosti základnej organizácie.  

 

3. Zamestnávateľ prizýva zástupcu základnej organizácie na porady vedúceho služobného 

úradu v prípade prerokúvania návrhov týkajúcich sa štátnozamestnaneckého a pracovného 

pomeru, pracovných a sociálnych podmienok štátnych zamestnancov a zamestnancov 

a základná organizácia prizýva vedúceho služobného úradu na jej členské schôdze.  

 

 

Článok  8 

 

1. Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcom základnej organizácie najmä: 

a) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a navrhované opatrenia, najmä ak 

je ohrozená zamestnanosť, 

b) návrhy sociálnej politiky zamestnávateľa, návrhy opatrení na zlepšenie hygieny pri 

práci a pracovného prostredia, 

c) návrhy rozhodnutí, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo 

v zmluvných podmienkach, 

d) návrhy organizačných zmien, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie 

činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena 

právnickej formy zamestnávateľa, 

e) návrhy opatrení na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu 

zdravia štátnych zamestnancov a zamestnancov. 

 

2. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcom základnej organizácie každý návrh zmeny 

organizačného, pracovného a služobného poriadku a návrhy zmien ďalších vnútorných 

riadiacich aktov.  

 

3. Výpoveď alebo okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného 

pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so 

základnou organizáciou, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie 

štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru neplatné. Základná organizácia je 

povinná prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného 

pomeru do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. 

Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. 

 

 

Článok 9 

 

Štátni zamestnanci a zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie prostredníctvom 

základnej organizácie. 
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III. časť 

Podmienky vykonávania štátnej služby, výkonu práce vo verejnom záujme,  

odmeňovania, poskytovania odchodného, odmien a ďalších plnení 

 

Článok 10 

 

Zamestnávateľ vyplatí funkčný plat štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi pozadu za 

mesačné obdobie, a to najneskôr v 10. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 

 

Článok  11 

 

Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý odpracoval              

u zamestnávateľa najmenej jeden rok, odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume jeho 

funkčného platu. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý 

odpracoval u zamestnávateľa menej ako jeden rok, odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku v 

sume najviac do výšky jeho funkčného platu podľa návrhu jeho priameho nadriadeného 

vedúceho zamestnanca.   

 

Článok 12  

 

Požiadavky štátnych zamestnancov a zamestnancov v oblasti služobných a pracovných 

podmienok služobného a pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

operatívne prerokuje základná organizácia. Previerku v tejto oblasti vykoná komisia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zriadená zamestnávateľom za účasti zástupcu 

základnej organizácie najmenej raz ročne.    

 

 

Článok  13 

 

Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí 

štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka  

dovŕši  najmenej 33 rokov veku.  

 

 

Článok  14 

 

1. Služobný čas a pracovný čas (ďalej len „pracovný čas“) štátneho zamestnanca                   

a zamestnanca je 37,5 hodín týždenne.  

 

2. V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov sa 

pre štátnych zamestnancov a zamestnancov zavádza pružný pracovný čas v zmysle § 88 

Zákonníka práce ako pružný pracovný mesiac (určené začiatkom a koncom kalendárneho 

mesiaca). 

 

3. V kalendárnom roku, okrem kalendárnych mesiacov uvedených v bode 4 tohto článku,        

v rámci pružného pracovného času je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov určený  

a)  základný pracovný čas od 9.00 h do 15.00 h a v deň, ktorý predchádza dňu 

pracovného pokoja od 9.00 h do 14.00 h,  

b)  voliteľný pracovný čas  

1.  na začiatku pracovnej zmeny od 6.30 h do 9.00 h, 
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2.  na konci pracovnej zmeny od 15.00 h do 18.00 h a v deň, ktorý predchádza dňu 

pracovného pokoja od 14.00 h do 18.00 h. 

  

4. V období od 1. júla do 31. augusta je v rámci pružného pracovného času pre štátnych 

zamestnancov a zamestnancov určený  

a) základný pracovný čas od 8.00 h do 14.00 h, 

b) voliteľný pracovný čas  

     1. na začiatku pracovnej zmeny od 6.00 h do 8.00 h, 

     2. na konci pracovnej zmeny od 14.00 h do 18.00 h. 

 

5. Štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi sa počas základného pracovného času 

poskytuje prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ktorá sa nezapočítava do 

pracovného času a štátny zamestnanec a zamestnanec ju môže čerpať v čase od 11.00 h do 

14.00 h. Prestávkou na odpočinok a jedenie nie je možné ukončiť pracovnú zmenu.  

  

6. Ostatné podmienky uplatňovania pružného pracovného času upravuje vnútorný riadiaci 

akt zamestnávateľa. 

 

 

Článok 15 

 

Zamestnávateľ v súlade s § 96b Zákonníka práce poskytne za čas pracovnej cesty mimo 

rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, 

štátnym zamestnancom a zamestnancom náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho 

funkčného platu. Poskytovanie a evidenciu náhradného voľna upraví zamestnávateľ 

vnútorným riadiacim aktom. 

 

 

Článok 16 

 

Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi: 

 

1.  Pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden pracovný deň  v rozsahu 7,5 h v súlade so 

Zákonníkom práce v nasledujúcich prípadoch:  

a) v deň darovania krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov (§ 138 ods. 2 

Zákonníka práce), 

b) pri celodennom vyšetrení alebo ošetrení štátneho zamestnanca alebo zamestnanca 

v zdravotníckom zariadení (§ 141 ods. 2 písm. a) bod 1 a 3 Zákonníka práce), 

c) v deň narodenia dieťaťa štátnemu zamestnancovi alebo zamestnancovi na prevoz 

matky do zdravotníckeho zariadenia, sprevádzanie alebo účasť na pôrode 

a nevyhnutný čas odpočinku po pôrode, 

d) pri celodennom sprevádzaní podľa § 141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce. 

 

2. Pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden pracovný deň v rozsahu 7,5 h nad rozsah 

ustanovený Zákonníkom práce pri nasledovných prípadoch: 

a)  narodenie dieťaťa (v čase do 7 pracovných dní odo dňa narodenia), 

b)  úmrtie dieťaťa, manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela, súrodenca,  

c) darovanie krvi, aferéza a darovane ďalších biologických materiálov - deň po dni 

darovania; nárok na tento deň voľna zaniká, ak ho štátny zamestnanec alebo 

zamestnanec nevyčerpal do jedného mesiaca od vykonania odberu podľa bodu 2 písm. 

a); na čerpaní tohto voľna sa štátny zamestnanec alebo zamestnanec dohodne so 
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svojím priamo nadriadeným vedúcim zamestnancom. 

 

3. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi pracovné voľno 

s náhradou mzdy v nasledujúcich prípadoch: 

a) v deň začiatku školského vyučovania, ak sa stará o dieťa nastupujúce do prvého 

ročníka základnej školy s náhradou mzdy na jeden pracovný deň v rozsahu 7,5 h; ak 

u zamestnávateľa pracujú obaja rodičia, platené voľno patrí iba jednému z nich,  

b) osamelému štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý sa stará aspoň  o jedno 

dieťa do 10 rokov veku, pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden pracovný deň  

v rozsahu 7,5 hod v kalendárnom roku na každé dieťa do 10 rokov veku, 

c) osamelému štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý sa stará o zdravotne ťažko 

postihnuté dieťa vo veku 10 a viac rokov, pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden 

pracovný deň  v rozsahu 7,5 h v kalendárnom roku na každé zdravotne ťažko 

postihnuté dieťa vo veku 10 a viac rokov, 

d) osamelému štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý sa stará o iného zdravotne 

ťažko postihnutého člena rodiny,  pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden pracovný 

deň  v rozsahu 7,5 h v kalendárnom roku, 

e) pri úmrtí manžela alebo manželky rodiča, pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden 

pracovný deň  v rozsahu 7,5 h v kalendárnom roku. 

 

 

Článok 17 

 

1. Zamestnávateľ vyplatí štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a) alebo b) 

zákona o štátnej službe odstupné nad rozsah upravený v § 53 uvedeného zákona vo výške 

jedného posledne priznaného funkčného platu.  

 

2. Zamestnávateľ vyplatí štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru dohodou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a) alebo b) 

zákona o štátnej službe odstupné nad rozsah upravený v § 53 uvedeného zákona vo výške 

jedného posledne priznaného funkčného platu. 

 

3. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, s ktorým 

skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo 

písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 

zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu 

prácu, odstupné nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 1 Zákonníka práce vo výške jedného 

funkčného platu zamestnanca.  

 

4. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, s ktorým 

skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. 

b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný 

stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 

odstupné nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 2 Zákonníka práce vo výške jedného 

funkčného platu zamestnanca.  
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Článok 18 

 

1. Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný 

starobný dôchodok, starobný dôchodok  alebo invalidný dôchodok, zamestnávateľ vyplatí  

štátnemu zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 54 ods. 1 zákona o štátnej 

službe v sume jedného posledne priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie 

uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného 

mesiaca po jeho skončení.  

 

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo 

invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako       

70 %, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a 

ods. 1 Zákonníka práce v sume jedného posledne priznaného funkčného platu, ak 

zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného 

pomeru alebo do 10 pracovných dní po jeho skončení. Zamestnávateľ poskytne odchodné 

zamestnancovi nad rozsah ustanovený v § 76a ods. 2 Zákonníka práce, ak mu bol 

priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením 

pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení. 

 

 

Článok 19 

 

Zamestnávateľ poskytuje štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi od prvého dňa jeho 

dočasnej pracovnej neschopnosti dennú výšku náhrady príjmu vo výške 75 % denného 

vymeriavacieho základu v súlade  s § 8 ods. 2 zákona   č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok 20 

 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva manuálne, remeselné alebo manipulačné pracovné činnosti 

s prevahou fyzickej práce, určí zamestnávateľ tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových 

taríf v najvyššej platovej tarife tej platovej triedy, do ktorej zamestnanca pri výkone práce vo 

verejnom záujme zaradil.  

 

 

IV. časť 

Sociálna oblasť a sociálny fond  

 

Článok 21 

 

1. Sociálny fond zamestnávateľ tvorí v súlade s § 3 zákona o sociálnom fonde, Kolektívnou 

zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 a Kolektívnou zmluvou vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003   

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov na rok 2015, povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším 

prídelom vo výške 0,50 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných štátnym 

zamestnancom a zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

 

2. Zamestnávateľ rozhoduje o použití prostriedkov sociálneho fondu spoločne so závodným 
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výborom podľa schváleného Rozpočtu sociálneho fondu Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2015, ktorý je prílohou č. 2  kolektívnej zmluvy 

2015. Prostriedky sociálneho fondu sa budú využívať účelne v súlade s platnými 

všeobecne záväznými predpismi.  

 

3. Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu 

polročne, vždy k 15. februáru za predchádzajúci kalendárny rok a k 15. augustu za prvý 

kalendárny polrok daného roka. 

 

 

Článok 22 

 

Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu dohodne zamestnávateľ so závodným výborom. 

Rozpočet sociálneho fondu je uvedený v prílohe č. 2 ku kolektívnej zmluve 2015.  

 

 

Článok 23  

 

1. Zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie štátnemu zamestnancovi 

a zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú účastnícku (zamestnaneckú) zmluvu podľa zákona 

č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku zamestnávateľa je najmenej 2 % 

z objemu platov jeho štátnych zamestnancov a zamestnancov.  

 

2. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sa poskytuje štátnemu 

zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý si prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie 

a ktorého štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer u zamestnávateľa 

k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, trvá dlhšie ako tri mesiace 

a nie je štátnym zamestnancom alebo zamestnancom, ktorý: 

a) je na rodičovskej dovolenke, 

b) čerpá služobné alebo neplatené voľno celý kalendárny mesiac, 

c) má so zamestnávateľom uzatvorenú iba dohodu o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

 

3. Zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie: 

a) štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi špecifikovanému v bodoch 1 a 2, ktorého 

štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá menej ako 

jeden rok: 

aa) sumou 25 eur mesačne, ak si štátny zamestnanec alebo zamestnanec prispieva na 

doplnkové dôchodkové sporenie sumou menšou ako 10 eur mesačne, 

ab) sumou 32 eur mesačne, ak si štátny zamestnanec alebo zamestnanec prispieva na 

doplnkové dôchodkové sporenie sumou najmenej 10 eur mesačne, 

b) štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi špecifikovanému v bodoch 1 a 2, ktorého 

štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá najmenej  

jeden rok: 

ba) sumou 35 eur mesačne, ak si štátny zamestnanec alebo zamestnanec prispieva na 

doplnkové dôchodkové sporenie sumou menšou ako 10 eur mesačne, 

bb) sumou 45 eur mesačne, ak si štátny zamestnanec alebo zamestnanec prispieva na 

doplnkové dôchodkové sporenie sumou najmenej 10 eur mesačne. 
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4. Doplatenie príspevku zamestnávateľa za obdobie trvania práceneschopnosti, ošetrovania 

člena rodiny a materskej dovolenky je možné len na základe žiadosti štátneho 

zamestnanca a zamestnanca predloženej osobnému úradu. Žiadosť musí byť predložená 

najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny 

a materskej dovolenky, pričom musí obsahovať doklady preukazujúce 

prispievanie/zaplatenie príspevku si štátneho zamestnanca alebo zamestnanca na 

doplnkové dôchodkové sporenie za obdobie trvania práceneschopnosti, ošetrovania člena 

rodiny a materskej dovolenky; body 5 a 6 sa nepoužijú. 

 

5. Doplatenie príspevku zamestnávateľa štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý si 

prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie samostatne, t. zn.  nemá uzatvorenú  

dohodu o zrážkach zo mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie, je možné len na 

základe žiadosti štátneho zamestnanca a zamestnanca predloženej osobnému úradu. 

Žiadosť musí obsahovať doklady preukazujúce prispievanie si/ zaplatenie príspevku 

štátneho zamestnanca alebo zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie počas/za 

kalendárny mesiac a musí byť predložená najneskôr do 3. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. 

 

6. Zamestnávateľ doplatí podľa  bodu 5 príspevok zamestnávateľa vo výške podľa bodu 3 

najviac za obdobie kalendárneho štvrťroka predchádzajúce doručeniu žiadosti. Žiadosť 

musí obsahovať doklady preukazujúce zaplatenie príspevku štátneho zamestnanca alebo 

zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie za obdobie, za ktoré má zamestnávateľ 

podľa žiadosti príspevok doplatiť.  

 

 

Článok 24 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečí pre štátnych zamestnancov a  zamestnancov stravovanie 

formou stravovacích poukážok (ďalej len „stravné lístky“).  

 

2. Štátny zamestnanec a zamestnanec má nárok na poskytnutie stravy v deň, kedy v rámci 

pracovného času odpracuje viac ako 4 hodiny.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi sa poskytne 

stravovanie podľa bodu 1 tohto článku aj počas prekážok v práci uvedených v § 136 ods. 

1, § 140, resp. § 80 zákona o štátnej službe, § 141 ods. 2 Zákonníka práce. 

 

4. Zamestnávateľ umožní stravovať sa v jedálni zamestnávateľa: 

a) poberateľom dôchodku, ktorých zamestnávateľ zamestnával v štátnozamestnaneckom 

vzťahu, v pracovnom pomere alebo pri výkone práce vo verejnom záujme ku dňu 

odchodu do dôchodku (ďalej len „dôchodca“); bez poskytnutia príspevku 

zamestnávateľa na stravovanie a bez poskytnutia príspevku zo sociálneho fondu,  

b) zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, bez poskytnutia príspevku zamestnávateľa na stravovanie a bez 

poskytnutia príspevku zo sociálneho fondu. 

 

 

Článok 25 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného štátnemu 

zamestnancovi podľa § 70  ods. 2 zákona o štátnej službe v najnižšej zákonnej výške                    
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a zamestnancovi podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce v najnižšej zákonnej výške, 

zamestnávateľ poskytne príspevok na stravovanie aj zo sociálneho fondu podľa Zásad                 

a podľa kalkulácie hodnoty stravného lístka tak, aby príspevok štátneho zamestnanca                

a zamestnanca na stravovanie bol v rovnakej výške, a to 0,20 eur na jeden stravný lístok.  

 

2. Príspevok podľa bodu 1 poskytne zamestnávateľ štátnemu zamestnancovi od začatia 

vykonávania štátnej služby a zamestnancovi od začatia výkonu práce vo verejnom 

záujme.  

 

Článok 26 

 

Parkovisko zamestnávateľa môžu bez osobitného povolenia využívať štátni zamestnanci 

a zamestnanci, ktorí majú aktivovanú čipovú kartu za účelom vjazdu na parkovisko, aj počas 

výkonu pracovnej cesty, mimo pracovného času v pracovných dňoch a počas dní pracovného 

pokoja, pracovného voľna a sviatkov.  

 

 

Článok 27 

 

1. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi v súlade so Zásadami 

príspevok pri narodení dieťaťa, ktoré sa narodí živé, ktorým mu prispieva na pokrytie 

výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.  

 

2. Príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca a zamestnanca 

adresovanej osobnému úradu zamestnávateľa doloženej dokladom preukazujúcim 

narodenie dieťaťa. 

 

3. Pri narodení dvoch alebo viacerých detí sa príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje na 

každé dieťa, ktoré sa narodí živé. 

 

4. Ak sú obaja rodičia dieťaťa štátni zamestnanci alebo zamestnanci zamestnávateľa, patrí 

príspevok pri narodení dieťaťa len jednému z nich. 

 

5. Príspevok podľa bodu 1 tohto článku patrí štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, 

ktorého štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trval dlhšie 

ako šesť mesiacov a ku dňu narodenia dieťaťa je štátnym zamestnancom alebo 

zamestnancom zamestnávateľa.  

 

6. Výška príspevku na jedno dieťa podľa tohto článku je 200 eur.  

 

7. Príspevok pri narodení dieťaťa si štátny zamestnanec alebo zamestnanec musí uplatniť do 

3 mesiacov od narodenia dieťaťa. 

 

8. Výška príspevku pri narodení dieťaťa sa určuje podľa kolektívnej zmluvy účinnej ku dňu 

podania žiadosti. 

 

 

Článok  28 

 

1. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi príspevok zo 

sociálneho fondu okrem príspevku na stravovanie v zmysle Zásad jedenkrát ročne vo 
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vyúčtovaní mzdy za mesiac február príslušného roka aj príspevok na: 

 

a) účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 

b) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,  

c) zdravotnú starostlivosť,  

d) denné a pobytové tábory pre deti mladšie ako 15 rokov veku. 

 

2. Príspevok podľa bodu 1 poskytne zamestnávateľ štátnemu zamestnancovi 

a zamestnancovi bez preukazovania čerpania vo výške: 

a) 40 eur, ak k 28. februáru 2015 odpracoval nepretržite u zamestnávateľa najmenej 6 

mesiacov, najviac však 2 roky, 

b) 80 eur, ak k 28. februáru 2015 odpracoval nepretržite u zamestnávateľa viac ako 2 

roky, najviac však 5 rokov, 

c) 120 eur, ak k 28. februáru 2015 odpracoval nepretržite u zamestnávateľa viac ako 5 

rokov. 

 

3. Príspevok podľa bodu 2 sa poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorého 

štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer trvá k poslednému dňu v mesiaci, vo 

vyúčtovaní ktorého sa príspevok vypláca, a nie je štátnym zamestnancom alebo 

zamestnancom, ktorý: 

a) je na rodičovskej dovolenke, 

b) čerpá služobné alebo neplatené voľno celý kalendárny mesiac, 

c) má so zamestnávateľom uzatvorenú iba dohodu o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

 

4. Do odpracovaného obdobia sa nezapočítava čas čerpania služobného voľna podľa § 69 

zákona o štátnej službe a neplateného voľna podľa  § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce. 

 

Článok  29 

 

1. Zamestnávateľ po predchádzajúcom prerokovaní výšky finančného príspevku so 

závodným výborom  poskytuje zo sociálneho fondu v zmysle Zásad v rámci sociálnej 

výpomoci štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký pomer 

alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá najmenej šesť mesiacov, na základe ich 

písomnej žiadosti, sociálnu výpomoc pri 

a) úmrtí manžela, manželky, dieťaťa,  

b) úmrtí štátneho zamestnanca alebo zamestnanca; sociálna výpomoc sa poskytuje na 

základe písomnej žiadosti príbuznému v priamom rade; v prípade štátneho zamestnanca 

alebo zamestnanca, ktorý bol v čase úmrtia zosobášený, sa sociálna výpomoc  poskytuje 

manželovi alebo manželke štátneho zamestnanca alebo zamestnanca na základe jeho 

písomnej žiadosti, 

c) živelnej pohrome, 

d) dlhodobej pracovnej neschopnosti v trvaní nepretržite viac ako 45 kalendárnych dní,     

e) neprítomnosti štátneho zamestnanca alebo zamestnanca v trvaní nepretržite viac ako   

20 kalendárnych dní z dôvodu ošetrovania člena rodiny (platí na jednu vystavenú 

žiadosť o ošetrovné). 

 

2. Zamestnávateľ môže po predchádzajúcom prerokovaní výšky finančného príspevku so 

závodným výborom poskytnúť zo sociálneho fondu v zmysle Zásad v rámci sociálnej 

výpomoci štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký pomer 
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alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá najmenej šesť mesiacov, na základe ich 

písomnej žiadosti, sociálnu výpomoc pri iných mimoriadnych  udalostiach, ktorých 

opodstatnenosť posudzuje osobný úrad spolu so závodným výborom. 

 

3. Pri sociálnej výpomoci podľa bodu 1 písm. d) a e) je možné poskytnúť sociálnu výpomoc 

opakovane najskôr po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa schválenia predchádzajúcej 

sociálnej výpomoci.  

 

4. V kalendárnom roku môže byť jednému štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi 

vyplatená sociálna výpomoc najviac dvakrát.  

 

5. Výška sociálnej výpomoci podľa bodu 1 je uvedená v článku 6 Zásad. Štátny 

zamestnanec alebo zamestnanec môže dostať sociálnu výpomoc podľa bodu 1 tohto 

článku v celkovej výške najviac 400 eur v kalendárnom roku.  

 

6. Sociálnu výpomoc si štátny zamestnanec alebo zamestnanec musí uplatniť najneskôr do 

troch mesiacov odo dňa vzniku udalosti uvedenej v článku 1 písm. a) b) c) a e).  

 

7. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti uvedenej v bode 1 písm. d) tohto článku si štátny 

zamestnanec alebo zamestnanec musí uplatniť sociálnu výpomoc najneskôr do šiestich 

mesiacov odo dňa vzniku udalosti. 

 

8. Výška sociálnej výpomoci sa určuje podľa kolektívnej zmluvy účinnej ku dňu podania 

žiadosti. 

 

 

Článok 30 

 

Zamestnávateľ môže po predchádzajúcom prerokovaní výšky finančného príspevku so 

závodným výborom organizovať športové a kultúrne podujatia pre štátnych zamestnancov 

a zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. 

 

 

Článok 31 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje rešpektovať právo výkonu kontroly závodného výboru nad 

stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

2. Závodný  výbor  sa zaväzuje poskytovať zamestnávateľovi účinnú pomoc  pri  udržiavaní 

a skvalitňovaní stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

V. časť  

Záverečné a prechodné ustanovenie 

 

Článok 32 

 

 

1. Kolektívna zmluva 2015 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňa 28. februára 2015 po splnení podmienky jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a ods. 5 písm. b) zákona                        



14/14 

 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

2. Táto kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2015. Ak sa zmluvné 

strany nedohodli na uzatvorení novej kolektívnej zmluvy, platnosť a účinnosť tejto 

kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. decembra 2016.  

 

 

Článok 33 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto kolektívnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať 

v ktoromkoľvek jej ustanovení.  

 

2. Zmeny a dodatky je možné vykonávať len na základe vzájomného súhlasu oboch 

zmluvných strán a musia byť uskutočnené v písomnej forme.  

 

3. Návrh na zmenu alebo dodatok môže podať písomne ktorákoľvek zmluvná strana. Druhá 

zmluvná strana je povinná vyjadriť sa k predloženému návrhu najneskôr do 15 

kalendárnych dní od doručenia návrhu.   

 

 

Článok 34 

 

Plnenie kolektívnej zmluvy 2015 sa vyhodnocuje spravidla raz ročne ku dňu účtovnej 

závierky za príslušný kalendárny rok. 

 

 

Článok 35 

 

Kolektívna zmluva 2015 je vypracovaná v piatich rovnopisoch. Zamestnávateľ dostane tri 

vyhotovenia a základná organizácia dve vyhotovenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava ..................... 2015   Bratislava ....................... 2015 

 

 

 

 

 

……………………………..  …………………………….. 

Jozef Vančo  Mária Košútová 

vedúci služobného úradu  predsedníčka 

zamestnávateľ  základnej organizácie     

 


