
 

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnávania 
zamestnancov na rok 2015 

 
 

zmluvné strany 
 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  zastúpené  podpredsedom vlády 
a ministrom vnútra  Róbertom  Kaliňákom 

 
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 hasičov zastúpený prezidentom Petrom Šagátom 

 
a 
 

Odborový zväz KOVO zastúpený podpredsedníčkou Rady Monikou 
Benedekovou 

 
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. 2 

KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 
PRE ZAMESTNANCOV ODMEŇOVANÝCH PODĽA 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 
NA ROK 2015 

 
 



 

I.  

 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa 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 na rok 2015, 

uzatvorená 19. decembra 2014 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa mení a 

dopĺňa takto:    

 

1. Čl. 4 odsek 3 znie: 

 
 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak 
za posledných 12 mesiacov neporušil pracovnú disciplínu vo výške  
a) 50 % jeho posledne priznaného funkčného platu pri dĺžke nepretržitého 

trvania služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného 
pomeru k ministerstvu menej ako päť rokov,  

b) 100 % jeho posledne priznaného funkčného platu pri dĺžke nepretržitého 
trvania služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného 
pomeru k ministerstvu najmenej päť rokov.“ 

 
 

 

II.  

1. Tento dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou 

kolektívnej zmluvy. Ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy, týmto dodatkom č. 2             

ku kolektívnej zmluve nedotknuté, ostávajú v platnosti a sú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho 

podpísania zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1. októbra 2015. Dodatok č. 2 

ku kolektívnej zmluve zverejní zamestnávateľ v Centrálnom registri zmlúv.  

 

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zverejní dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve 

vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke do 15 

dní od jej podpísania.  

 

4. Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, 

z toho pre zamestnávateľa dva rovnopisy a po jednom rovnopise pre ostatných 

zástupcov zmluvných strán, ktoré zmluvu podpisovali. 

 

 

 

 

 



 

 
 

................................................. 
 

................................................. 
Robert Kaliňák   Marián Magdoško   

podpredseda vlády a minister vnútra 
Slovenskej republiky  

 
 

predseda Odborového zväzu Polície 
v Slovenskej republike 

 
 
 

.................................................. 
Mária Mayerová   

predsedníčka Slovenského odborového 
zväzu verejnej správy a kultúry 

 
 
 

....................................................... 
Peter Šagát   

prezident Odborového zväzu hasičov 
 
 
 

......................................................... 
Monika Benedeková   

podpredsedníčka Rady odborového 
zväzu KOVO 

  
 
 
 

....................................................... 
Pavol Ondek   

predseda Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku 
 

 
 

......................................................... 
Pavol Sabo   

prezident  Všeobecného slobodného 
odborového zväzu 

 
 
  
V Bratislave dňa      
 


