Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené ministrom vnútra
Slovenskej republiky Robertom KALIŇÁKOM

na jednej strane

a

Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený
Mariánom MAGDOŠKOM

na druhej strane

uzatvárajú

DODATOK č. 1

ku
KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA
pre príslušníkov Policajného zboru
na rok 2015

I.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015,
uzatvorená 19. decembra 2014 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa mení a
dopĺňa takto:
1. Vypúšťa sa čl. 1 ods. 4 písm. e).
2. Čl. 4 odsek 9 znie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že
a) ak dĺžka zmeny pri zabezpečovaní výkonu štátnej služby bude trvať dlhšie ako
11 hodín, poskytne sa policajtovi ďalšie hlavné jedlo za podmienok uvedených
v § 141 ods. 2 písm. i) zákona č. 73/1998 Z. z.. Ak dĺžka zmeny bude trvať
dlhšie ako 17 hodín, budú mu poskytnuté tri hlavné jedlá. Ak policajt na základe
príkazu nadriadeného bude vykonávať štátnu službu nad základný čas služby
v týždni alebo služobnú pohotovosť na pracovisku, bude mu zabezpečované
stravovanie za predpokladu, že doba ich trvania bude dlhšia ako štyri hodiny.
Ak štátna služba nad základný čas služby v týždni alebo služobná pohotovosť
na pracovisku bude trvať viac ako 11 hodín patrí mu ďalšie hlavné jedlo, ak
bude trvať štátna služba nad základný čas služby v týždni alebo služobná
pohotovosť na pracovisku viac ako 17 hodín poskytne sa policajtovi ďalšie
hlavné jedlo. Ak je policajtovi nariadená štátna služba nad základný čas služby
alebo služobná pohotovosť na pracovisku, ktorá bezprostredne nadväzuje na
plánovanú službu a spolu s plánovanou službou trvá viac ako 11 hodín patrí
policajtovi ďalšie hlavné jedlo a ak trvá viac ako 17 hodín patrí policajtovi tretie
hlavné jedlo.
b) čas policajta strávený na povinnej preventívnej prehliadke pri posudzovaní
nároku na stravovanie sa bude posudzovať ako výkon štátnej služby.“.
3. Čl. 4 ods. 11 znie:
„Služobný úrad môže poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
vo vlastných alebo zmluvných stravovacích zariadeniach aj bývalým policajtom, ktorí
splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok3 a zároveň dovŕšili vek 62 rokov,
alebo splnili podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 4,
a to podľa konkrétnych finančných možností.“.
4. Čl. 4 ods. 13 bod 5) znie:
„5) Príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu do miesta
výkonu štátnej služby a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez predloženia
dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok policajtovi, ktorého služobný pomer
k 30. novembru príslušného kalendárneho roka trvá. Výška príspevku sa určí podľa
celkového počtu policajtov, zostatku finančných prostriedkov sociálneho fondu
vytvoreného na uvedený účel v príslušnom kalendárnom roku a počtu kalendárnych
mesiacov, ktoré policajt v príslušnom kalendárnom roku odslúžil.
Príspevok sa neposkytne policajtovi ktorému vznikne služobný pomer k 1. novembru
príslušného kalendárneho roka a neskôr a policajtovi, ktorý bude k 30. novembru

príslušného kalendárneho roka na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,
vo vyšetrovacej väzbe alebo uvoľnený na výkon funkcie. Policajtovi, ktorý je služobne
zaradený v Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave a je mu poskytnutý počas roka 2015
príspevok zo sociálneho fondu na zvýhodnené využívanie liniek MHD
prevádzkovaných Dopravným podnikom Bratislava a.s. a zároveň spĺňa vyššie
uvedené kritéria, bude uvedený príspevok poskytnutý v polovičnej výške
z prislúchajúcej alikvotnej čiastky.“.
5. Čl. 4 ods. 13 bod 9) znie:
„ 9) Nenávratná sociálna výpomoc podľa bodu 8 písm. d) sa 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.
Pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej situácie a platobnej
schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce v spoločnej domácnosti považuje
napr. manžel, manželka, rodičia, druh, družka (alebo iná na roveň postavená osoba)
a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu povinnosť.“.

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 ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.
3.
Ministerstvo 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 troch rovnopisoch, z toho
pre ministerstvo dva rovnopisy a jeden rovnopis pre odborový zväz.
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Robert KALIŇÁK
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky

Marián MAGDOŠKO
predseda Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike

V Bratislave dňa

