
 1 

                                                                                                                               Spr    321/21 

 

 
 
 

 

 

  KOLEKTÍVNA   ZMLUVA 

na rok 2021 

 
medzi zmluvnými stranami 
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Okresný súd Nové Zámky, zastúpený  

predsedníčkou JUDr. Evou Kovácsovou 

a 

Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície v Slovenskej 

republike pri Okresnom súde Nové Zámky, (ďalej len „ZO OZ“)  

zastúpená predsedníčkou Alenou Žigovou 

 

u z a t v á r a j ú   t ú t o  

 

KOLEKTÍVNU ZMLUVU 
 

  v súlade s ustanoveniami § 231 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZP“), § 2 odsek 3 písmeno a) zákona č. 2/1991 Zb. 
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o kolektívnom 
vyjednávaní“), § 170 odsek 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o štátnej službe“), zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 
v texte len „zákon vo verejnom záujme“), zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o odmeňovaní vo verejnom záujme), 
zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len 
„zákon o sociálnom fonde“), 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 na rok 2021 (ďalej v texte len „kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa pre verejnú službu“) a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe 
na rok 2021 (ďalej v texte len „Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu službu“) 

 

PRVÁ ČASŤ  
 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 1 
 

1. Cieľom podnikovej kolektívnej zmluvy (ďalej len „kolektívna zmluva“) je udržať 
sociálny zmier, v záujme čoho zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov, 
pri zabezpečovaní oprávnených ekonomických a sociálnych záujmov a potrieb 
zamestnancov, vrátane zlepšenia podmienok zamestnania, prednostne používať 
prostriedky kolektívneho vyjednávania. 
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2. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok, vrátane 
mzdových podmienok a podmienok zamestnania, pričom sa bližšie upravujú:  

 
• vzájomná spolupráca účastníkov KZ a postavenie odborovej organizácie, 
• podmienky zamestnania, 
• pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby, 
• pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
• bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
• tvorba a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu, 
• rozpočet sociálneho fondu. 

 
3. Kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov vykonávajúcich 

štátnu službu v služobnom úrade okresného súdu, zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme u zamestnávateľa, ktorým je okresný súd a sudcov tohto súdu.  

 
4. Ak sa určené časti právnej úpravy tejto kolektívnej zmluvy vzťahujú na štátnych 

zamestnancov alebo naopak, len na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, je to v zmluve výslovne uvedené. Ďalšie ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy 
platia spoločne pre všetkých sudcov a zamestnancov okresného súdu. 
 

5. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa na spoločné označenie sudcu, štátneho 
zamestnanca a zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme použije 
označenie „zamestnanec“. 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
Vzájomné vzťahy zmluvných strán, postavenie ZO OZ 

 
Čl. 2 

 
1. Vedenie okresného súdu uznáva ZO OZ a jej výbor odborovej organizácie za 

oprávneného predstaviteľa všetkých zamestnancov a sudcov okresného súdu pri 
kolektívnom vyjednávaní. Vedenie organizácie v súlade s ústavným právom na 
združovanie a v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení jeho 
noviel, uznáva existenciu ZO OZ na pracovisku, bude rešpektovať všeobecnú zásadu 
pre účasť odborov pri riešení pracovno-právnych vzťahov. Odborový orgán uzatvára 
so zamestnávateľom kolektívnu dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky, 
ekonomické a sociálne záujmy, v súlade s ustanoveniami ZP a ďalších platných 
predpisov výhodnejšie, ako upravuje ZP alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to 
výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno 
odchýliť (§ 229 až 232  a § 237 až 240 ZP). 

2. Pre činnosť základnej odborovej organizácie budú vytvárané priaznivé podmienky tak, 
aby táto mohla podľa platných predpisov uplatňovať svoje práva. Zamestnancom na 
výkon funkcie zástupcov zamestnancov ako aj na účasť v odborárskom vzdelávaní 
poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške ich funkčného platu a na tieto 
účely im môže poskytnúť služobné vozidlo. Vedenie okresného súdu nebude 
diskriminovať členov a funkcionárov ZO OZ za ich členstvo, námety, pripomienky 
a činnosť vyplývajúcu z ich výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne 
rešpektovať právnu ochranu funkcionárov ZO OZ. 
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3. Okresný súd poskytne na prevádzkovú činnosť odborovej organizácii bezplatne 
pracovné priestory, vrátane ich vybavenia 

4. Okresný súd zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážok zo mzdy členom 
ZO OZJ na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

5. Členom odborov sa rozumie každý člen OZ, ktorý nie je v omeškaní v platení 
členských príspevkov viac ako 3 mesiace podľa stanov OZ. 

6. Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom odborového orgánu na utváraní 
spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok: 

• kolektívnym vyjednávaním 
• prerokovaním 
• spolurozhodovaním 
• právom na informácie 
• kontrolnou činnosťou. 

 
7. Okresný súd je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom 

náležitosti uvedené v ustanovení § 169 ods. 1 písm. a) a písm.b) zákona o štátnej 
službe. Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu na základe § 169 ods. 2 a 3 
zákona o štátnej službe. Na účely tejto kontroly okresný súd poskytne odborovému 
orgánu potrebné informácie, konzultácie, doklady a prihliada na jeho stanovisko. 

8. Okresný súd vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov náležitosti uvedené 
v ustanovení § 237 ods. 1 a 3 ZP. Zástupcovia zamestnancov majú právo na informácie 
a kontrolu podľa § 239 písm. a) a §240 ZP. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 

Podmienky zamestnania 
Služobný/pracovný čas 

Dôležité osobné prekážky v práci 
 

Čl. 3 
 

1. Postavenie sudcov, ich práva a povinnosti ako aj odmeňovanie a ďalšie nároky 
upravuje zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon 
o sudcoch“ a Zákonník práce.  

 
2. Štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi 

zamestnancami upravuje zákon o štátnej službe a Zákonník práce. 
 

3. Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom práce zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme upravuje Zákon vo verejnom záujme, Zákonník práce 
a Zákon o odmeňovaní vo verejnom záujme. 

4. Pracovný čas zamestnanca a služobný čas štátneho zamestnanca okresného súdu sa 
určuje v dĺžke 37 a ½ hodiny týždenne. Základný denný a pružný pracovný čas 
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upravuje rozvrh práce na príslušný kalendárny rok, služobný poriadok a pracovný 
poriadok. Výnimky povoľuje predsedníčka okresného súdu na základe písomnej 
žiadosti zamestnanca. Predsedníčka okresného súdu môže určiť funkcie, pri ktorých 
sa pružný pracovný čas neuplatní. Začiatok prestávky na jedenie a oddych, ktorá 
musí byť zamestnancovi poskytnutá, sa stanovuje v rozpätí od 11.30 hod. do 13.00 
hod., v trvaní ½ hod.  

 
5. Ak prekážky v práci na strane zamestnanca zasiahli do voliteľného pracovného času 

v prípadoch upravených v Čl. 3 v ods. 6 až 9 tejto kolektívnej zmluvy, zamestnávateľ 
ich bude posudzovať ako ospravedlnené prekážky v práci s náhradou mzdy v rozsahu 
najviac 7,5 hodiny na jeden deň.   

 
6. Okresný súd poskytne sudcovi a zamestnancovi v súlade s § 141 ods. 3 písm. b) ZP 

pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu maximálne 3 pracovných dní 
v kalendárnom roku zo zdravotných dôvodov. Zdravotné voľno je pracovné voľno 
nad rámec priznaných prekážok v práci na strane zamestnanca v prípade 
nepredvídaného zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca alebo jeho rodinného 
príslušníka.  

    Zamestnanec je povinný požiadať o poskytnutie zdravotného voľna nadriadeného 
vedúceho zamestnanca najneskoršie do začiatku základného pracovného času v deň, 
na ktorý zdravotné voľno žiada. Poskytnutie zdravotného voľna dokladuje vyplnenou 
priepustkou s označením dôvodu neprítomnosti „zdravotné voľno“ a podpisom 
nadriadeného vedúceho zamestnanca. Priepustka sa predkladá personálnemu 
oddeleniu  najneskôr v nasledujúci pracovný deň po príchode do práce. 

     Zdravotné voľno je možné čerpať až po vyčerpaní dovolenky z predchádzajúceho 
kalendárneho roka v plnom rozsahu. 

 
7. Okresný súd poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi pri výkone práce vo 

verejnom záujme v zmysle Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2021 pre 
týchto zamestnancov, v prvom polroku kalendárneho roka 2021 na jeho žiadosť 
podľa § 141 ods. 3 písm. c) ZP, jeden deň služobného voľna/pracovného voľna; za 
čas služobného voľna/pracovného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat.  

 
8. Okresný súd poskytne v súlade s § 141 odsek 3 písmeno b) Zákonníka práce 

pracovné voľno s náhradou mzdy zamestnancovi na sprevádzanie dieťaťa pri nástupe 
do 1. ročníka základnej školy.  

 
9.   Okresný súd v rámci realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti 

o zamestnanca a regenerácie pracovnej sily poskytne v súlade s § 141 odsek 3 
písmeno b) Zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu jedného 
pracovného dňa účastníkovi športového podujatia organizovaného okresným súdom.  

 
10. Zamestnávateľ poskytne počas roka zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy 

v sume jeho funkčného platu v plnom rozsahu (7 pracovných dní) bez ohľadu na to, 
kedy sa stal zamestnancom Okresného súdu Nové Zámky (§ 141 odsek 2 písmeno a), 
c) ZP). 

 
 

11. Rozsah a podmienky práce nadčas v rozsahu najviac 150 hodín ročne budú 
stanovené predsedníčkou okresného súdu, pričom výbor ZO OZ súhlasí, aby na 
základe posúdenia predsedníčky okresného súdu, po dohode so zamestnancom, bol 
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rozsah práce nadčas v odôvodnených prípadoch stanovený nad hranicu 150 hodín, 
najviac však do 400 hodín u jedného zamestnanca ročne.  

  
12. Zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 96b) ZP poskytne zamestnancovi za čas 

pracovnej cesty mimo rámca určenej pracovnej zmeny (pracovného času), ktorý nie 
je prácou nadčas, alebo pracovnou pohotovosťou, náhradné voľno s náhradou mzdy 
v sume priemerného zárobku zamestnanca. Týmto časom sa rozumie čas prepravy 
z miesta nástupu na pracovnú cestu do miesta výkonu štátnej služby, alebo miesta 
výkonu práce a čas prepravy z miesta výkonu štátnej služby, alebo miesta výkonu 
práce do miesta ukončenia pracovnej cesty, pokiaľ táto zasiahne mimo rámca určenej 
pracovnej zmeny pred 7:30 hod a po 15:30 hod.  
V prípade pracovnej cesty sa inak pružný pracovný čas zamestnanca nahrádza 
určením pracovného času so začiatkom o 7:30 hod. a koncom o 15:30 hod. 
Podkladom na určenie nároku na náhradné voľno v zmysle predchádzajúceho odseku 
je predloženie pozvánky a cestovného príkazu. 
Do celkového pracovného času (prevádzkový čas - § 88 ZP) , ktorý je zamestnanec 
povinný odpracovať v pružnom pracovnom období je možné započítať čas pracovnej 
cesty podľa druhej vety tohto odseku.  
 

13. Predsedníčka okresného súdu alebo podpredsedníčka súdu, v ich neprítomnosti 
riaditeľka správy súdu môže pristúpiť k úprave pracovného a služobného času 
v prípade extrémnych klimatizačných podmienok na pracovisku v súlade s § 4 ods. 2 
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016  Z. z. o podrobnostiach 
o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších 
predpisov, ako aj v iných odôvodnených prípadoch. Za neodpracovaný 
služobný/pracovný čas z vyššie uvedených dôvodov služobný úrad poskytne 
zamestnancom náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku v súlade s § 142 ZP.    

 
14. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý sa nemohol dostaviť do práce 

z dôvodu nepredvídaného prerušenia premávky, meškania pravidelnej verejnej 
dopravy alebo iných nepredvídaných okolností na ceste do práce (napr. havária 
motorových vozidiel, poskytovanie prvej pomoci iným osobám, poveternostné 
vplyvy počasia a pod.), pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu a to 
najviac v rozsahu jedného dňa v kalendárnom roku s náhradou mzdy v sume 
funkčného platu. Zamestnancovi sa pracovné voľno v takýchto prípadoch poskytne 
na základe potvrdenia vzniknutej skutočnosti verejným prepravcom, príslušným 
orgánom samosprávy. Potvrdenie sa doručuje osobnému úradu s podpisom 
štatutárneho orgánu alebo riaditeľa správy súdu.  

 
 

 
Dovolenka a plat zamestnanca 

 
Čl. 4 

 
1. Základná výmera dovolenky zamestnancov je v súlade s Kolektívnymi zmluvami 

vyššieho stupňa na rok 2021 pre týchto zamestnancov päť týždňov. Dovolenka vo 
výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka 
dovŕši najmenej 33 rokov veku a štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará 
o dieťa. 
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2. Zamestnanci sú povinní v príslušnom kalendárnom roku čerpať aspoň štyri týždne 
dovolenky, ak majú na ne nárok a ak čerpaniu nebránia prekážky v práci na ich strane. 
Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku do konca kalendárneho roka, zostatok 
nevyčerpanej dovolenky najviac v rozsahu 10 dní, si zamestnanec môže preniesť do 
budúceho kalendárneho roku s tým, že tento zostatok je zamestnanec povinný 
vyčerpať spravidla do 31. mája. 
 

3. Platové náležitosti sudcov a zamestnancov sú splatné pozadu za mesačné obdobie 
a vyplácajú sa poukazovaním na účet vedený v peňažnom ústave vo výplatnom 
termíne, ktorý je určený na 9. deň v mesiaci.  Ak výplatný termín pripadne na sviatok, 
sobotu alebo nedeľu, mzda bude vyplatená v predchádzajúci pracovný deň. 

 
 

 
Stravovanie zamestnancov 

 
Čl. 5 

 
 

1. Okresný súd zabezpečí stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy 
prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 
sprostredkovať stravovanie, formou stravných lístkov. Hodnota stravného lístka je 
stanovená 4,20 eura. Okresný súd prispieva na stravovanie zamestnancom v štátnej 
službe sumou vo výške 65% stravného  a sudcom a zamestnancom pri výkone práce 
vo verejnom záujme sumou vo výške 55% stravného poskytovaného pri pracovnej 
ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.  

 
2. Okresný súd poskytne sudcom a zamestnancom stravovanie za odpracované dni, za 

dni čerpania dovolenky, počas pracovného voľna podľa § 138 odsek 2 ZP. Za 
dovolenku bude poskytnuté stravovanie maximálne v počte dní dovolenky, na ktorú 
má sudca a zamestnanec nárok v príslušnom kalendárnom roku. Na účely 
zabezpečenia stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri 
hodiny.            

  
 
 

Doplnkové dôchodkové poistenie 
 

Čl. 6  
 

 
1. Okresný súd poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ďalej len 

„DDP“) sudcom, zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom vykonávajúcim 
práce vo verejnom záujme, ak výška príspevku sudcu alebo zamestnanca je minimálne 
3,00 eur mesačne. Príspevok sa zamestnancovi poskytne po uplynutí 3 mesiacov odo 
dňa jeho nástupu do zamestnania.  

 
2. Okresný súd sa zaväzuje prispievať na DDP zamestnancom v štátnej službe 

a zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, ktorí majú uzatvorenú 
zmluvu s niektorou z doplnkových dôchodkových poisťovní, vo výške 3% z objemu 
zúčtovaných miezd zamestnancov. 
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3. Okresný súd sa zaväzuje prispievať na DDP sudcom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu 
s niektorou z doplnkových dôchodkových poisťovní,  príspevok vo výške 40,00 eur na 
jeden mesiac.   

 
4. O všetkých zmenách týkajúcich sa DDP je sudca alebo zamestnanec povinný 

informovať mzdovú učtáreň okresného súdu. 
 

5. Príspevok na DDP, vyplatený sudcovi alebo zamestnancovi, sa zdaňuje v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a je aj 
vymeriavacím základom pre odvod na zdravotné poistenie. Na zabezpečenie 
správneho zdanenia sa všetky zdaniteľné  plnenia z rozpočtových prostriedkov evidujú 
a realizujú cez výplatnú listinu.  
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Právne vzťahy štátnych zamestnancov 
pri vykonávaní štátnej služby 

 
Čl. 7 

 
1. Odmeňovanie zamestnancov v štátnej službe je stanovené zákonom o štátnej službe. 

 
 

2. Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá vznikne nad rámec počtu 
dní ustanovených v § 150a Zákona o štátnej službe. Okresný súd vyplatí 
zamestnancom zvýšenú dennú náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za 
prvé tri dni pracovnej neschopnosti vo výške 80% denného vymeriavacieho základu 
zamestnanca. 
 

3. Okresný súd poskytne štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer 
trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej 6 mesiacov, odmenu podľa § 142 ods. 1 
písm. h) zákona o štátnej službe v sume 100 Eur v súlade s Kolektívnou zmluvou 
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021.  
Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká štátnemu zamestnancovi, ktorému plynie 
skúšobná doba a štátnemu zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba.  
Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.  

 
4. Okresný súd poskytne zamestnancom v štátnej službe odstupné, nad rozsah 

ustanovený v § 83 zákona o štátnej službe a nad rozsah ustanovený Kolektívnou 
zmluvou vyššieho stupňa pre štátnu službu na príslušný kalendárny rok, najviac 
o dvojnásobok funkčného platu. 
 

5. Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na 
predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí 
štátnemu zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 84 odsek 1 zákona 
o štátnej službe a nad rozsah ustanovený Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre 
štátnu službu pre príslušný rok,  
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a) o sumu zodpovedajúcu funkčnému platu zamestnanca pri odpracovaní doby do 10 
rokov v justícii, 

b) o sumu zodpovedajúcu dvojnásobku funkčného platu zamestnanca pri odpracovaní 
doby nad 10 rokov v justícii. 

 
 

 
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme 
 

Čl. 8 
 

1. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je stanovené 
zákonom o odmeňovaní vo verejnom záujme.  

 
2. Okresný súd vyplatí zamestnancom zvýšenú dennú náhradu príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti za prvé tri dni pracovnej neschopnosti vo výške 80 % denného 
vymeriavacieho základu.  
 

6. Okresný súd poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. 
novembra 2021 najmenej 6 mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona 
o odmeňovaní vo verejnom záujme, v sume 100 Eur v súlade s Kolektívnou zmluvou 
vyššieho stupňa zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  
Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná 
doba a  zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba.  
Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.  

 
3. Pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 odsek 1 písmeno a) 

alebo b) Zákonníka práce zamestnancom patrí odstupné, nad rozsah ustanovený v § 76 
odsek 1 ZP  v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme o jeden funkčný plat zamestnanca a nad rozsah 
ustanovený v § 76 odsek 2 ZP  najviac o dvojnásobok priznaného funkčného platu 
v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a § 13b) ods. 1 písm. b) zákona vo verejnom záujme.    
 

4. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný 
dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne 
zamestnancovi odchodné za podmienky, že požiada o poskytnutie uvedeného 
dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 pracovných dní po jeho 
skončení. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v 
§ 76a odsek 2 ZP a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre verejnú službu:  
 

a) o sumu zodpovedajúcu funkčnému platu zamestnanca pri odpracovaní doby do 10 
rokov v justícii, 

b) o sumu zodpovedajúcu dvojnásobku funkčného platu zamestnanca pri odpracovaní 
doby nad 10 rokov v justícii. 

 
7. Predsedníčka okresného súdu môže zamestnancovi určiť tarifný plat podľa príslušnej 

stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej 
tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. 
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Tarifný plat podľa predchádzajúcej vety môže byť určený zamestnancovi na 
ktoromkoľvek systematizovanom mieste vo výkone práce vo verejnom záujme 
pridelenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 
Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa 
zaradenia do platového stupňa.   
 
 
 

PIATA ČASŤ 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Čl. 9 
 

1. Okresný súd Nové Zámky sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s ustanoveniami Zákonníka 
práce a  platnou legislatívou prijatou na ochranu zdravia, bude sústavne vytvárať 
pracovné podmienky pre riadnu a bezpečnú prácu a zaisťovať ochranu zdravia pri 
práci. 

 
2. Pre nových zamestnancov pri ich nástupe do zamestnania zabezpečí vstupné 

inštruktáže z predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
ako i opakované školenia pre všetkých pracovníkov okresného súdu, overovanie 
vedomostí vedúcich pracovníkov a vedenie potrebnej evidencie a dokumentácie.  

 
3. Okresný súd Nové Zámky bude uvádzať do prevádzky iba objekty, stroje a zariadenia 

a používať pracovné postupy, ktoré zaručujú bezpečnosť práce, poskytovať ochranné 
prostriedky zamestnancom, ktorým takéto prostriedky patria. 

 
4. Okresný súd Nové Zámky bude jedenkrát ročne organizovať branno-športové 

podujatie, zamerané na regeneráciu pracovnej sily. 
 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
 

SOCIÁLNY FOND 
 

Čl. 10 
 

     Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte organizácie. Fond sa tvorí 
v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Za deň výplaty sa na účely tohto 
zákona považuje posledný deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny 
mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni 
dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 
Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ v súlade 
s ustanovením § 6 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení jeho noviel. 
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Tvorba sociálneho fondu 

Čl. 11 

 

1. Zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% 
a ďalšieho prídelu vo výške 0,5% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný 
zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „zo základu“). 

2. Zamestnávateľ je povinný každoročne zostaviť s príslušnou odborovou organizáciou 
rozpočet  sociálneho fondu na príslušný rok. 

3. Fond slúži na plnenie úloh okresného súdu v oblasti sociálnej starostlivosti 
o zamestnancov. Finančné prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte súdu. 

4. Na osobitný účet fondu sa finančné prostriedky prevedú posledný deň výplaty mzdy 
alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa 
uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr 
do konca kalendárneho mesiaca. Zostatok prostriedkov sa prevedie do nasledujúceho 
roka. 

5. Príspevky zo sociálneho fondu, s výnimkou príspevku na stravovanie, sa zdaňujú 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a sú 
aj vymeriavacím základom pre sociálne a zdravotné poistenie. 

 

                                            Použitie sociálneho fondu 

                                                               Čl. 12 

 

1. Príspevok z fondu možno poskytnúť v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy sudcom 
a zamestnancom okresného súdu a v závislosti od výšky finančných prostriedkov aj 
ich rodinným príslušníkom uvedených v § 40 ods. 5 ZP (manžel, vlastné dieťa, dieťa 
zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené 
do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič, súrodenec, manžel 
súrodenca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič, prarodič manžela, vnuk 
zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti), ako aj 
poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých okresný súd 
zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu 
odchodu do starobného alebo invalidného dôchodku. 

2. Predsedníčka okresného súdu pre posúdenie poskytnutia príspevku z fondu, 
s výnimkou príspevku na stravovanie, a pri narodení dieťaťa zriadi 3- člennú komisiu, 
v ktorej budú spravidla zastúpení 2 zástupcovia okresného súdu a 1 zástupca výboru 
ZO OZJ.  

3. O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje predsedníčka okresného súdu na základe 
stanoviska komisie zriadenej podľa odseku 2 tohto článku. Toto stanovisko má 
odporúčajúci charakter.  

4. Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje sudcom a 
zamestnancom z fondu príspevok na:      
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• stravovanie sudcov a zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými 
predpismi, 

• príspevky na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu 
pracovnej sily, účasť na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných 
zamestnávateľom, 

• sociálnu výpomoc, 
• ďalšia realizácia v oblasti sociálnej politiky (peňažné dary pri príležitosti 

životných jubileách a pracovných výročiach)  

 

Príspevok na stravovanie 

Čl. 13 

 

     Príspevok na stravovanie sa poskytne na jeden stravný lístok vo výške: 
• 1,39 Eur – sudcom a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 
• 0,88 Eur – štátnym zamestnancom 

 
 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily,  
 rekreácie, kultúrne a športové podujatia 

 
Čl. 14 

 

1. Okresný súd Nové Zámky poskytne jednorazový príspevok na regeneráciu pracovnej 
sily v sume 30,00 Eur tým sudcom a zamestnancom, ktorí sú v služobnom alebo 
pracovnom pomere na okresnom súde viac ako 12 mesiacov, za podmienky 
odpracovania najmenej 85 pracovných dní v danom roku ku dňu 30. júna. Do 
odpracovaných dní sa nezapočítava pracovná neschopnosť, ošetrenie člena rodiny 
a služobné voľno. Dĺžka trvania služobného alebo pracovného pomeru sa počíta ku 
dňu 30. júna. Príspevok bude vyplatený v mzde za mesiac jún. Príspevky sa 
neposkytnú tým sudcom a zamestnancom, ktorí čerpali resp. čerpajú služobné voľno, 
za ktoré im nepatrí funkčný plat a ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke.  

2. Sudcom a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia zamestnávateľom organizovaného 
jednodňového alebo viacdenného domáceho alebo zahraničného zájazdu, návštevy 
kultúrneho podujatia alebo športového podujatia, sa poskytne príspevok najviac do 
výšky 100 Eur (vrátane dopravy). V prípade potreby zabezpečenia poistenia, bude 
uhradené aj  poistné.  

3. Okresný súd Nové Zámky poskytne vianočný príspevok najviac vo výške 50,00 Eur (v 
závislosti od finančnej situácie vo fonde) zamestnancom, ktorí sú v služobnom alebo 
pracovnom pomere na Okresnom súde Nové Zámky viac ako 12 mesiacov, za 
podmienky odpracovania najmenej 75 pracovných dní v druhom polroku ku dňu 30. 
novembra. Do odpracovaných dní sa nezapočítava pracovná neschopnosť, ošetrenie 
člena rodiny a služobné voľno. Dĺžka trvania služobného alebo pracovného pomeru sa 
počíta ku dňu 30. novembra príslušného roka. Príspevok bude vyplatený v mzde za 
mesiac november príslušného roka.  
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Príspevok na sociálnu výpomoc 

Čl. 15 

 
1. Okresný súd môže poskytnúť: 

� jednorazovú nenávratnú sociálnu výpomoc do výšky 250,00 Eur 
v mimoriadnych prípadoch nezavinenej sociálnej tiesne. Sociálnou tiesňou sa 
rozumie udalosť, keď sa sudcovia a zamestnanci alebo ich rodinní príslušníci 
(manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) dostali do sociálnej a finančnej núdze, 
že ani pri vynaložení maximálneho úsilia nie sú schopní zabezpečiť svoje 
základné životné potreby. Ide o udalosti spôsobené napríklad: 

•  úmrtím sudcu alebo zamestnanca 
•  úmrtím manžela, manželky, druha, družky alebo nezaopatreného 

dieťaťa 
•  preukázaným ťažkým zdravotným postihnutím manžela, manželky 

alebo nezaopatreného dieťaťa 
•  ťažkým úrazom sudcu alebo zamestnanca 
•  živelnú pohromu 

 

O poskytnutie jednorazovej nenávratnej sociálnej výpomoci, sudcovia a zamestnanci 
môžu požiadať formou písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje 
žiadateľa, výšku požadovaného príspevku a špecifikáciu dôvodov sociálnej tiesne. 
V prípade, že predsedníčka súdu alebo členovia komisie zriadenej podľa Čl. 12 bodu 2 
tejto kolektívnej zmluvy, budú mať pochybnosti o sociálnej odkázanosti žiadateľa, 
žiadateľ bude písomne vyzvaný na doloženie dokladov, preukazujúcich jeho odkázanosť 
(napr.  jeho majetkové pomery, prípadne majetkové pomery osôb žijúcich v jeho 
spoločnej domácnosti). Odôvodnená žiadosť sa predkladá do kancelárie predsedníčky 
okresného súdu alebo kancelárie riaditeľky správy súdu.     

 

� príspevok pri narodení alebo osvojení dieťaťa (novorodenec, dojča) vo 
výške 100 Eur 

Príspevok pri narodení dieťaťa alebo osvojení dieťaťa sa poskytne sudcovi alebo 
zamestnancovi na základe žiadosti a dokladu o narodení alebo osvojení dieťaťa. 
V prípade, že obaja rodičia dieťaťa sú zamestnancami Okresného súdu Nové Zámky, 
príspevok sa poskytne len jednému z nich. Žiadosť sa predkladá do kancelárie 
predsedníčky súdu alebo do kancelárie riaditeľky správy súdu.  

 

Peňažné dary  

Čl. 16 

 

1. V rámci ďalšej realizácie sociálnej politiky sa finančné prostriedky zo sociálneho 
fondu použijú na dary pre sudcov a zamestnancov pri životných jubileách, pracovných 
výročiach a odchode do dôchodku 
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2. Okresný súd poskytne sudcom a zamestnancom pri príležitosti životného jubilea 
peňažný dar: 

• pri dožití 50, 55 a 60 rokov veku                                                          120,00Eur 
 

3. Okresný súd poskytne sudcom a zamestnancom pri príležitosti pracovného výročia 
peňažný dar pri odpracovaní v justícii:  

• 20 rokov                                                                                         50,00 Eur 
• 25 rokov                                                                                         80,00 Eur 
• 30 rokov                                                                                       100,00 Eur 
• 35 rokov a za každých ďalších päť odpracovaných rokov          120,00 Eur 

 
4. Okresný súd poskytne sudcom pri skončení výkonu funkcie sudcu a zamestnancom pri 

prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru/ pracovného pomeru po vzniku 
nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný 
dôchodok peňažný dar vo výške 200,00 Eur.   

 
5. Okresný súd poskytne sudcom a zamestnancom, ktorí sú darcami krvi pri získaní 

Janského plakety – bronzovej, alebo striebornej alebo zlatej, peňažný dar vo výške 
200,00 Eur, diamantovej Janského plakety peňažný dar vo výške 300,00 Eur 
a Kňazovického medaily peňažný dar vo výške 400,00 Eur.     

 
 
 
           

ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU 

Čl. 17 
Tvorba fondu: 
 
Zostatok k 1.1.2021                                                                                                 5 401,52 Eur 

� povinný prídel vo výške 1%                                                                      18 134,94 Eur 
� ďalší prídel vo výške 0,5%                                                                          9 065,47 Eur 

(zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu  za kalend. rok) 
SPOLU:                                                                                                                32 601,93 Eur 
 
Použitie fondu: 

o  príspevok na stravu                                                                                   23 000,00 Eur 
o  príspevok na regeneráciu prac. sily                                                             2 200,00 Eur 
o  iné príspevky ( napr. vianočný, narodenie dieťaťa)                                    4 200,00 Eur 
o  peňažné dary ( napr. živ. a prac. jubileum, darcovia krvi)                          3 201,93 Eur 

SPOLU:                                                                                                                32 601,93 Eur 
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SIEDMA ČASŤ 
 

Záverečné ustanovenia  
 

Čl. 18 
 

1. Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu do 31. decembra 2021. Jej platnosť sa 
predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej 
platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzavretie novej kolektívnej 
zmluvy; táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom uzavretia novej kolektívnej 
zmluvy. 

2. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto 
kolektívnej zmluvy. Na podaný návrh je druhá zmluvná strana povinná písomne 
odpovedať do 15 pracovných dní od doručenia návrhu. 

3. Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po 
ich podpísaní oprávnenými zástupcami a po ich zverejnení. 

4. Plnenie vyplývajúce z tejto kolektívnej zmluvy sa vyhodnotí na požiadanie jednej zo 
zmluvných strán, najmenej však raz za kalendárny rok.  

5. Kolektívna zmluva je uložená u predsedníčky odborovej organizácie a v kancelárii  
predsedníčky súdu a riaditeľky správy súdu; je zverejnená na intranetovej stránke 
okresného súdu a v Centrálnom registri zmlúv. 

6. S obsahom tejto kolektívnej zmluvy budú oboznámení všetci sudcovia a zamestnanci 
okresného súdu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej účinnosti elektronickou 
formou s odkazom na jej zverejnené znenie.  

7. Kolektívna zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradnom vlády Slovenskej republiky. Je záväzná pre zmluvné strany a ich 
právnych nástupcov v dobe jej účinnosti.  

 

V Nových Zámkoch, dňa 14.5.2021 

 

 

     JUDr. Eva Kovácsová                                                                              Alena Žigová 
predsedníčka Okresného súdu                                                                 predsedníčka ZO OZ 
        Nové Zámky          Nové Zámky  


