
Dodatok č. 5 

ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2021 – 2023 

 

Železnice Slovenskej republiky 

so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  

IČO: 31364501  

zastúpené generálnym riaditeľom ŽSR Ing. Miloslavom Havrilom 

(ďalej len „ŽSR“) 

 

a 

 

Odborové združenie železničiarov,  

so sídlom Legionárska 27, 831 04 Bratislava  

IČO: 30844371  

zastúpené predsedom Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR Ing. Petrom Hoffmanom, 

(ďalej len „OZŽ“) 

uzatvárajú v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, bodu 

92 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2021 - 2023 a v súlade s § 3a ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. 

o kolektívnom vyjednávaní tento Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2021 - 2023 

(ďalej len „KZ“). 

 

Článok I. 

Zmluvné strany sa dohodli, že KZ sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V časti 3.4.3. Stravovanie sa mení bod 71., ktorý znie: 

71. Zamestnancovi sa podľa § 152 ZP poskytne v pracovnej zmene jedno hlavné 

jedlo. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, má zamestnanec nárok na 

dve hlavné jedlá, s výnimkou zamestnancov s pružným pracovným časom.  

Cena hlavného jedla je stanovená Nariadením generálneho riaditeľa 

o stravovaní zamestnancov ŽSR v súlade s § 152 ZP. Cena jedla je určená 

v súlade s § 152 ZP ods. 4 vo výške najmenej 75 % stravného, poskytovaného 

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona  č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

283/2002 Z. z.). Stanovený príspevok zamestnávateľa na stravovanie je v sume 

najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % 

stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa 

zákona č. 283/2002 Z. z.  



2. Príloha č. 1 KZ – Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR sa 

s účinnosťou od 01. 08. 2022 mení v časti 15. Osobitný príplatok 

v bode 76.A, ktorý znie: 

76.A Osobitný príplatok sa poskytuje zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu vo výške 

alebo v hĺbke presahujúcej 5 metrov, ktorému táto činnosť môže vyplývať aj 

z charakteristiky typovej pozície. Ide o práce, na ktoré zamestnanec absolvoval 

lekársku prehliadku a odbornú prípravu podľa platnej legislatívy. Ochrana 

zamestnancov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným 

zabezpečením proti pádu; pri práci  nad voľnou hĺbkou aj sekundárnym 

zabezpečením (použitím záchytných sieti a konštrukcií). Osobitný príplatok sa 

eviduje v minútach.   

Osobitný príplatok sa poskytuje pre typové pozície majster EE, elektromontér 

PTSZ, rušňovodič – elektromontér, návestný majster, diagnostik špecialista 

DSM, diagnostik mostov VVÚŽ, technik mostov VVÚŽ, montér oceľových 

konštrukcií, zvárač kovov, tunelár, majster TuO a autorizovaný statik ŽSR. 

 

 

Článok II. 

1. Dodatok č. 5 ku KZ nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, s výnimkou čl. I bod 2 tohto Dodatku 

č. 5, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.08.2022. Za zverejnenie zodpovedá 

ŽSR. 

 

 

2. Dodatok č. 5 ku KZ tvorí neoddeliteľnú súčasť KZ, pričom ostatné časti KZ 

v znení Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

 

 
 
Bratislava, dňa 28.07.2022 
 

 
 

 
 

Ing. Miloslav Havrila, v.r. 
 

 Ing. Peter Hoffman, v.r. 

   generálny riaditeľ ŽSR  predseda PV OZŽ pri ŽSR 
 


