V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby
štátnymi zamestnancami na rok 2015

zmluvné strany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené vedúcou služobného
úradu Denisou SAKOVOU

a

Odborový zväz Polície v Slovenskej republike zastúpený predsedom
Mariánom Magdoškom
a
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry zastúpený predsedníčkou
Máriou Mayerovou
a
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zastúpený
predsedom Pavlom Ondekom
a
Všeobecný slobodný odborový zväz zastúpený prezidentom Pavlom Sabom

uzatvárajú
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorších predpisov

DODATOK Č. 1
KU
KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE PRE ZAMESTNANCOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE
NA ROK 2015

I.
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2015, uzatvorená
19. decembra 2014 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa mení a dopĺňa
takto:
1. V čl. 4 za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(2) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi za štátnu službu nadčas
plat v súlade s ustanovením § 94 zákona o štátnej službe maximálne do výšky 50 eur
mesačne.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2. Čl. 5 ods. 4 znie:
„Ak služobná zmena štátneho zamestnanca bude trvať viac ako 11 hodín,
služobný úrad mu zabezpečí poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Ak štátny
zamestnanec na základe príkazu vedúceho zamestnanca bude vykonávať štátnu
službu nad určený týždenný služobný čas alebo služobnú pohotovosť v mieste
vykonávania štátnej služby, bude mu zabezpečované stravovanie za predpokladu, že
doba ich trvania bude dlhšia ako štyri hodiny. Ak práca nad určený týždenný
služobný čas alebo služobná pohotovosť v mieste vykonávania štátnej služby bude
trvať viac ako 11 hodín patrí mu ďalšie hlavné jedlo. Ak je štátnemu zamestnancovi
nariadená štátna služba nadčas alebo služobná pohotovosť v mieste vykonávania
štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na plánovanú služobnú zmenu a spolu
s plánovanou služobnou zmenou trvá viac ako 11 hodín patrí štátnemu
zamestnancovi ďalšie hlavné jedlo.“.
3. Čl. 5 ods. 12 písm. e) znie:
„e) Príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu do miesta
vykonávania štátnej služby a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez
predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok štátnemu
zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer k 30. novembru príslušného
kalendárneho roka trvá. Výška príspevku sa určí podľa celkového počtu
zamestnancov, zostatku finančných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného na
uvedený účel v príslušnom kalendárnom roku [po odpočítaní finančných prostriedkov
vynaložených na príspevok na dopravu do zamestnania podľa písm. f)] a počtu
kalendárnych mesiacov, ktoré štátny zamestnanec v príslušnom kalendárnom roku
odpracoval. Príspevok sa neposkytne štátnemu zamestnancovi, ktorému vznikne
štátnozamestnanecký pomer k 1. novembru príslušného kalendárneho roka a neskôr
a štátnemu zamestnancovi, ktorý bude k 30. novembru príslušného kalendárneho
roka na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, vo vyšetrovacej väzbe alebo
uvoľnený na výkon funkcie,“.
4. Čl. 5 ods. 12 písm. j) sa dopĺňa o bod 5., ktorý znie:
„získanie Jánskeho plakety,“.

5. Čl. 5 ods. 12 písm. k) znie:
„k) nenávratná sociálna výpomoc sa podľa písm. j) bod 4. poskytuje len tomu
žiadateľovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich
v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky
kalendárneho roka, za ktorý sa tvorí sociálny fond, ak ďalej nie je ustanovené inak.
U štátneho zamestnanca so štátnozamestnaneckým pomerom na kratší služobný
čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného
týždenného služobného času. Pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie
bytovej situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce
v spoločnej domácnosti považuje napríklad manžel, manželka, rodič, druh, družka
(alebo iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu
povinnosť),“.
6. V čl. 5 ods. 12 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno pp), ktoré znie:
„pp) Zmluvné strany sa dohodli, že služobný úrad vyplatí zo sociálneho fondu
nenávratnú sociálnu výpomoc podľa ods. 5 písm. j) bod 5. štátnemu zamestnancovi,
ktorý v roku 2015 získal:
a) bronzovú Jánskeho plaketu príspevok vo výške 40 €,
b) striebornú Jánskeho plaketu príspevok vo výške 60 €,
c) zlatú Jánskeho plaketu príspevok vo výške 80 €,
d) diamantovú Jánskeho plaketu príspevok vo výške 100 €,
e) medailu MUDr. Jána Kňazovického príspevok vo výške 130 €,“.
II.
1. Tento dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou
kolektívnej zmluvy. Ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy, týmto dodatkom č. 1 ku
kolektívnej zmluve nedotknuté, ostávajú v platnosti a sú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1. apríla 2015. Dodatok č. 1
ku kolektívnej zmluve zverejní služobný úrad v Centrálnom registri zmlúv.
3. Služobný úrad sa zaväzuje, že zverejní dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke do 15
dní od jej podpísania.
4. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je vyhotovený v šiestich rovnopisoch,
z toho pre služobný úrad dva rovnopisy a po jednom rovnopise pre ostatných
zástupcov zmluvných strán, ktoré zmluvu podpisovali.

..........................................................
Denisa Saková
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

..........................................................
Marián Magdoško
predseda Odborového zväzu
Polície v Slovenskej republike

.......................................................
Mária Mayerová
predsedníčka Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry

......................................................
Pavol Ondek
predseda Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku

........................................................
Pavol Sabo
prezident
Všeobecného slobodného odborového
zväzu

V Bratislave dňa

