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KOLEKTÍVNA  ZMLUVA  

NA ROKY 2019 - 2020  
pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

 

 
     V súlade s  § 170 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), § 231 

zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 

práce“), zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo VZ“), zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odmeňovaní“), nariadením vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice  platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme (ďalej len „ NV č. 388/2018 Z.z.“), nariadením vlády SR č. 389/2018 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (ďalej len „NV č. 389/2018 Z.z.“), § 

2 ods. 2, ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“), Kolektívnou zmluvou vyššieho 

stupňa v štátnej službe  na roky 2019 - 2020 a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na roky 

2019 - 2020 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 

o odmeňovaní, 

 

zmluvné strany : 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (ďalej len „služobný 

úrad“ alebo „zamestnávateľ“), zastúpený štatutárnym orgánom Mgr. Ing. Miroslavom 

Velikým, MPH, MHA, regionálnym hygienikom a generálnym tajomníkom služobného úradu 

(na jednej strane) 

 

a 

 

Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Humennom (ďalej len „odborová organizácia“),  zastúpená PhDr. 

Mgr. Janou Belcákovou, MPH, MHA, predsedníčkou výboru ZO SOZ ZaSS 

(na druhej strane) 

 

u z a t v á r a j ú  túto Kolektívnu zmluvu na roky 2019 - 2020 : 

 

PRVÁ  ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

čl. 1 
1.   Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier, a preto zmluvné strany budú pri 

riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania. 

2.   Účelom tejto kolektívnej zmluvy sú priaznivejšie podmienky pre vykonávanie štátnej služby 

a pre vykonávanie práce vo verejnom záujme. 

 

čl. 2 
     Touto kolektívnou zmluvou sa upravuje najmä :  

-    postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, 

- štátnozamestnanecké/pracovnoprávne vzťahy, 

- platové podmienky, 
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- vzdelávanie zamestnancov, 

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

- sociálna oblasť a sociálny fond. 

 

čl. 3 
     Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany, ich prípadných právnych nástupcov 

a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Humennom. 

 

čl. 4 
     Služobný úrad nebude diskriminovať členov a funkcionárov odborovej organizácie za ich 

členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. 

Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov odborovej organizácie. 

 
                                                    čl. 5 

     Služobný úrad dôsledne dbá na dodržiavanie zásady  rovnakého zaobchádzania a zásady 

zabezpečenia práva občana na slobodný prístup k informáciám. 

 
DRUHÁ  ČASŤ 

VZÁJOMNÉ  VZŤAHY  ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

čl. 6 
     Služobný úrad  uznáva odborovú organizáciu a jej výbor za jediného predstaviteľa 

zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborovej organizácie vyplývajúce z 

pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy 

 

čl. 7 
1.  Služobný úrad sa zaväzuje prizývať delegovaného zástupcu výboru odborovej organizácie 

na porady vedenia, prerokovania týkajúce sa štátnozamestnaneckého/pracovného pomeru a na 

zasadnutia poradných orgánov zriaďovaných regionálnym hygienikom a generálnym 

tajomníkom služobného úradu (výberovej komisie, disciplinárnej komisie a pod.). 

2. Vedenie služobného úradu sa bude podľa potreby stretávať s výborom odborovej 

organizácie s cieľom riešenia problémov týkajúcich sa oboch zmluvných strán. 

     

čl. 8 
     Služobný úrad bezplatne poskytne na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborovej 

organizácie v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady 

spojené s ich údržbou a technickou  prevádzkou. Vychádzajúc zo svojich možností služobný 

úrad umožní v primeranom rozsahu tlačenie a distribúciu písomných materiálov, príp. ich 

zasielanie prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

čl. 9 
1. Na vykonávanie odborárskych funkcií, na účasť na odborových akciách, schôdzach, 

zjazdoch a podujatiach odborárskej výchovy zamestnávateľ poskytne v nevyhnutnom rozsahu 

zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy. Uvedené voľno poskytne aj na vykonávanie 

administratívnych a technických prác spojených s výkonom odborárskych činností, pokiaľ 

tieto činnosti nie je umožnené vykonávať mimo pracovného času (§ 136 ods.1, § 137 ods. 5 

písm. c) Zákonníka práce). Zamestnávateľ pri tomto uvoľnení poskytne zamestnancovi 

náhradu mzdy minimálne v prípadoch zasadnutí výboru ZO, konferencií alebo členských 

schôdzí odborovej organizácie, porád predsedov základných organizácií organizovaných SOZ 

ZaSS, zasadnutí Výkonného výboru alebo Revíznej komisie SOZ ZaSS, účasti na zjazde SOZ 
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ZaSS a pri činnosti bezprostredne súvisiacej s plnením úloh odborovej organizácie (§ 136  

ods. 1 veta posledná,  § 240 Zákonníka práce). 

2. Odchod z pracoviska v tejto súvislosti je zamestnanec povinný oznámiť regionálnemu 

hygienikovi a generálnemu tajomníkovi služobného úradu. 

3. Účasť na všetkých odborových akciách konaných počas pracovnej doby uvedie 

zamestnanec vo výkaze o mzdových nárokoch. 

4.   Zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno 

na účel, na ktorý bolo poskytnuté. 

čl. 10 
     Služobný úrad  poskytne odborovej organizácii na používanie služobné motorové vozidlo, 

ak to súvisí so zabezpečením úloh služobného úradu. 

 

čl. 11 
     Služobný úrad umožní odborovej organizácii zverejňovať na pracovisku informácie, výzvy 

a údaje o svojej činnosti, ktoré odborová organizácia pokladá za potrebné. 

 
čl. 12 

     Služobný úrad zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo mzdy za 

predpokladu uzavretia písomnej dohody podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce každému 

členovi odborovej organizácie vo výške 1 % z čistej  mzdy mesačne,  ktoré vo výplatný deň 

poukáže na účet  odborovej organizácie. 

 

čl. 13 

     Odboroví funkcionári sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedia pri výkone svojej funkcie, pokiaľ by porušením mlčanlivosti mohlo dôjsť 

k porušeniu oprávnených záujmov  služobného úradu. 

 

čl. 14 

     Odborová organizácia uznáva právo služobného úradu organizovať, riadiť a kontrolovať 

pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie služobnej/pracovnej 

disciplíny. 

 

čl. 15 

   V prípade, že výbor odborovej organizácie uplatní právo kontroly nad dodržiavaním 

pracovnoprávnych a mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich  z kolektívnej zmluvy, 

oznámi termín a rozsah kontroly služobnému úradu najmenej 15 dní pred jej uskutočnením.  

 

čl. 16 

     Súčinnosť  služobného úradu a príslušného odborového orgánu bude uskutočňovaná 

týmito formami : 

- kolektívnym vyjednávaním podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorý upravuje 

procesnú stránku a po obsahovej stránke podľa zákona o štátnej službe a podľa Zákonníka 

práce, 

- právom na spolurozhodovanie, ktoré je takou formou vzájomných vzťahov medzi služobným 

úradom a odborovým orgánom, keď sa na vykonanie určitého právneho úkonu, či prijatia 

opatrenia  služobného úradu vyžaduje vecne a časovo daný súhlas alebo predchádzajúci súhlas  

odborového orgánu alebo dohoda s ním, 

- právom na prerokovanie, ktoré sa vzťahuje sa na okruh opatrení, v ktorých právne predpisy 

ukladajú povinnosť služobnému úradu prerokovať zamýšľané opatrenie alebo právny úkon s  

odborovým orgánom, 
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- právom na informácie, ktorým sa rozumie odovzdanie písomnej alebo ústnej informácie, 

materiálov alebo podkladov, ak to vyplýva z právnych predpisov alebo to bolo dohodnuté, 

- právom na kontrolu, ktorým sa rozumie jednostranné opatrenie odborov najmä v oblasti 

dodržiavania  podmienok vykonávania štátnej služby, pracovnoprávnych predpisov, vnútorných 

mzdových predpisov, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

 

čl. 17 
1. Služobný úrad spravidla jeden mesiac vopred prerokuje s odborovým orgánom pripravované 

štrukturálne zmeny, racionalizačné a iné opatrenia, ktoré sa budú dotýkať zamestnancov. 

Zároveň s ním prerokuje návrh na získanie ich ďalšieho pracovného uplatnenia, prípadne 

rekvalifikácie alebo opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pri ich uvoľnení. 

2. Služobný úrad - zamestnávateľ minimálne jedenkrát v priebehu polroka informuje odborový 

orgán na jeho žiadosť o vyplatení mzdových prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé články 

tejto kolektívnej zmluvy. 

čl. 18 

1. Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac predtým, ako dôjde k prechodu práv 

a povinností zo štátnozamestnaneckého pomeru a z pracovnoprávnych vzťahov písomne 

informovať príslušný odborový orgán o skutočnostiach uvedených v § 29 Zákonníka práce. 

2.  Pri prechode práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a z pracovnoprávnych 

vzťahov z doterajšieho  zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa, právne postavenie 

a funkcia členov príslušného odborového orgánu zostávajú zachované do uplynutia funkčného 

obdobia, ak sa nedohodnú inak. 

3. Pri  prechode práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a z pracovnoprávnych 

vzťahov, je preberajúci zamestnávateľ povinný dodržiavať túto kolektívnu zmluvu dohodnutú 

s predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti. 

 

čl. 19 

     Za účelom úspešného plnenia svojich úloh, vnútorného poriadku a zabezpečenia služobnej/ 

pracovnej disciplíny zamestnávateľ v prípade potreby vydá, resp. aktualizuje pracovný poriadok 

a služobný poriadok, a to len po predchádzajúcom súhlase odborového orgánu, inak sú 

neplatné.  

 

TRETIA  ČASŤ 
ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉ A  PRACOVNOPRÁVNE  VZŤAHY 

 

čl. 20 

      Štátnozamestnanecké vzťahy medzi štátnymi zamestnancami a služobným úradom upravuje 

najmä zákon o štátnej službe, pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami 

a zamestnávateľom upravuje  najmä  zákon o výkone práce vo VZ a Zákonník práce. 

 

čl. 21 

     Zamestnávateľ je povinný zamestnanca pred nástupom do zamestnania oboznámiť s právami 

a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z jeho pracovnej zmluvy, resp. opisu 

štátnozamestnaneckého miesta, pracovného zaradenia, s pracovnými podmienkami a mzdovými  

podmienkami, právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

kolektívnou zmluvou a internými predpismi.  

 

čl. 22 
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1. Zamestnávateľ bude polročne predkladať výboru odborovej organizácie informáciu o 

dohodnutých nových štátnozamestnaneckých/pracovných pomeroch. 

2.  Zamestnancov, ktorým dá zamestnávateľ výpoveď podľa § 63 ods.1 písm. a)  alebo b) ZP,  

bude viesť v evidencii. V prípade, že sa uvoľní alebo vytvorí nové pracovné miesto a títo 

zamestnanci budú spĺňať stanovené podmienky, bude im ponúknutá možnosť znovu uzatvoriť 

pracovný pomer. 

  

čl. 23   
1.  Služobný/pracovný čas je 37,5 hodín týždenne bez prestávok na odpočinok a jedenie.  

2.  Služobný/pracovný čas sa uplatňuje ako pružný služobný/pracovný čas s výnimkou vodičov. 

3.  Pre vodičov platí pevný pracovný čas od 7,30 hod. do 15,30 hod. Pre vodiča - referenta platí 

pevný pracovný čas od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

4. Pružný služobný/pracovný čas je  

a) v mesiacoch január až jún a v mesiacoch september až december rozvrhnutý takto :  

- základný pracovný čas  od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

- voliteľný pracovný čas  od 7,00 hod. do 8,00 hod. a od 15,00 hod. do 16,30 hod.  

b) v mesiacoch júl a august rozvrhnutý takto : 

- základný pracovný čas od 8,00 hod. do 14,30 hod.  

- voliteľný pracovný  čas od 6,30 hod. a  od 14,30 hod. do 16,30 hod. 

5. Prekážky v práci na strane zamestnanca sa posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy 

v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného služobného/ pracovného  času. V rozsahu, v ktorom 

zasiahli do voliteľného služobného/pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky 

v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy. V prípade celodennej 

prekážke v práci na strane zamestnanca je možné nadpracovať čas, ktorý zasiahol do 

voliteľného služobného/pracovného času v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak ide 

o celodenné prekážku v práci v posledný deň  v kalendárnom mesiaci, nadpracovanie je 

možné v najbližšom kalendárnom týždni ďalšieho mesiaca. 

6.  Na základe odôvodnenej žiadosti zamestnanca výnimky z určeného služobného/pracovného  

času, resp. pracovnej doby schvaľuje  regionálny hygienik a generálny tajomník služobného 

úradu. 

 

čl. 24 

1.  Prestávka na odpočinok a jedenie sa do služobného/pracovného času nezarátava. 

2. Prestávka na odpočinok a jedenie sa poskytuje  v trvaní 30 minút v časovom rozpätí  od 

11,30 hod. do 13,00 hod. 

 

čl. 25     
1. Za čas jednej pracovnej/služobnej cesty (ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou 

pohotovosťou), ktorá trvá viac ako 3,75 hod. mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, patrí 

zamestnancovi náhradné voľno s náhradou mzdy. 

2. Za čas pracovnej /služobnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny sa považuje  čas od 

5,00 hod. do 7,30 hod. a od 15,30 hod. do 20,00 hod.  

3.Náhradné voľno čerpá zamestnanec do konca príslušného   kalendárneho mesiaca (v ktorom 

sa uskutočnila pracovná /služobná cesta).   Ak ide o pracovnú/ služobnú cestu v posledný deň v 

kalendárnom mesiaci, čerpanie  je možné v najbližšom kalendárnom týždni ďalšieho mesiaca. 

Po uvedenom termíne nie je možné náhradné voľno za stratu času čerpať.  

 
čl. 26 

1. Na základe písomnej žiadosti zamestnanca starajúceho sa o dieťa do 15 rokov veku 

a zamestnanca, ktorý potrebuje zariadiť dôležité osobné záležitosti, služobný úrad poskytne 
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jedenkrát mesačne pracovné voľno bez náhrady mzdy v rozsahu jedného pracovného dňa. O 

uvedené voľno je zamestnanec povinný požiadať minimálne jeden deň pred jeho čerpaním. 

2.  Služobné/pracovné voľno po predchádzajúcom súhlase priamo nadriadeného zamestnanca 

udeľuje regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu.  
 

čl. 27 
1.  Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí 

zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dosiahne najmenej 33 rokov veku. 

2.   Najviac  5 dní dovolenky je možné čerpať v jednom kalendárnom roku po ½ dňa.  

 
čl. 28 

1. Výpoveď alebo okamžité skončenie štátnozamestnaneckého/pracovného pomeru je 

zamestnávateľ povinný vopred prerokovať s odborovým orgánom, inak  sú výpoveď alebo 

okamžité skončenie pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru neplatné.  

2.  Odborový orgán je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného 

pomeru do 2 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak 

v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. 

3. Zamestnávateľ môže dať členovi odborového orgánu výpoveď alebo s ním okamžite skončiť 

pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom odborového orgánu. Za predchádzajúci súhlas 

sa považuje aj, ak odborový orgán písomne neodmietol udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 

dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci 

súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia. 

4. Ak odborový orgán odmietol dať súhlas podľa predchádzajúceho odseku, je výpoveď alebo 

okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa neplatné. 

5. Členovia odborového orgánu sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho 

skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia 

pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo 

činnosťou. 

6.  Rovnaká ochrana sa vzťahuje aj  na zamestnanca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

7. Štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať 

služobný úrad výpoveď len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa osobitného 

predpisu, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o dôvody uvedené v  

v § 77  zákona o štátnej službe.  

8. Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme so zdravotným postihnutím môže dať 

zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú 

zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na starobný dôchodok alebo z dôvodov uvedených v 

§ 63 ods. 1 písm. a) a písm. e) Zákonníka práce. 

 

čl. 29 
     Ak vzniknú na to dôvody a budú splnené zákonom stanovené podmienky pre hromadné 

prepúšťanie, bude  zamestnávateľ o tom informovať odborovú organizáciu a bude postupovať 

v súlade s § 73 Zákonníka práce. 

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ 

PLATOVÉ  PODMIENKY 
 

čl. 30 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/400/20150101#paragraf-47.pismeno-h
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1. Odmeňovanie štátnych zamestnancov upravuje najmä zákon o štátnej službe  a odmeňovanie 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  upravuje najmä zákon o odmeňovaní; 

ďalej  Zákonník práce, príslušné nariadenia vlády SR, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. 

2. Platové tarify štátnych zamestnancov  sa zvyšujú odo dňa 1.1.2019 podľa prílohy č. 1 k NV 

č. 389/2018 Z.z.  Odo dňa 1.1.2020 sa platové tarify štátnych zamestnancov zvyšujú  o ďalších 

10 %. 

3.  Zvýšenie základnej stupnice platových taríf  zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom 

záujme je odo dňa  od 1.1.2019 zohľadnené a upravené v zákone č. 318/208 Z.z., ktorý 

novelizuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní. Základná stupnica platových taríf 

zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšuje odo dňa 1.1.2020 podľa 

prílohy č. 3 k NV č. 388/2018 Z.z. 

 
čl. 31 

1. Denná výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pri výkone 

práce vo verejnom záujme  je 80 %  denného vymeriavaceho základu zamestnanca určeného 

podľa osobitného predpisu. 
2.Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne 

práceneschopného na výkon štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu patrí 

príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa § 143 zákona o štátnej 

službe.  

 
čl. 32    

     Výplatný termín sa stanovuje na 14-ty deň každého kalendárneho mesiaca a vypláca sa 

poukázaním platu na účet zamestnanca vedený v peňažnom ústave určenom zamestnancom. 

 
čl. 33 

     Zamestnávateľ vyplatí príplatok za riadenie v súlade s interným služobným predpisom 

o odmeňovaní zamestnancov v štátnej službe, ktorým sa určujú podrobnosti o poskytovaní 

príplatku za riadenie. 

 
čl. 34 

1. Zamestnávateľ vypláca osobný príplatok na základe kvality plnenia služobných/pracovných 

povinností podľa zásad uvedených v služobnom internom predpise o odmeňovaní 

zamestnancov.  

2.  Priznaný osobný príplatok môže zamestnávateľ odobrať, resp. znížiť pri nesplnení určených 

kritérií stanovených v služobnom internom predpise, pričom návrhy na zníženie alebo odobratie 

vopred prerokuje s odborovým orgánom.  

 
čl. 35      

     Za plnenie služobných úloh neprítomného zamestnanca, ktorému nepatrí príplatok za 

zastupovanie, môže jeho nadriadený navrhnúť odmenu, o ktorej rozhodne regionálny hygienik 

a generálny tajomník služobného úradu.    

 

čl. 36  
     Zamestnávateľ môže poskytovať odmenu štátnym zamestnancom za podmienok 

ustanovených v § 142  zákona o štátnej službe a pre zamestnancov vo výkone práce vo 

verejnom záujme za podmienok ustanovených v § 20 zákona o odmeňovaní, a to v súlade 

s interným predpisom o odmeňovaní zamestnancov. 

 

čl. 37   
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1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50  

rokov  veku.  Výška   odmeny  je  u zamestnanca,  ktorého  štátnozamestnanecký/pracovný   

pomer u zamestnávateľa alebo jeho právneho predchodcu trvá viac ako 

a) 5 rokov dostane najmenej 50% z jeho naposledy priznaného funkčného platu,   

b) 10 rokov dostane najmenej 70% z jeho  naposledy priznaného funkčného platu,  

c) 20 rokov dostane najmenej 90% z jeho naposledy priznaného funkčného platu, 

a to najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu. 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov 

veku. Výška  odmeny je u zamestnanca,  ktorého štátnozamestnanecký/pracovný  pomer 

u zamestnávateľa alebo jeho právneho predchodcu trvá viac ako   

a)  10 rokov dostane najmenej 50% z jeho naposledy priznaného funkčného platu,   

b) 15 rokov dostane najmenej 70% z jeho  naposledy priznaného funkčného platu,  

c)  20 rokov dostane najmenej 90% z jeho naposledy priznaného funkčného platu, 

a to najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu. 

3. Zamestnávateľ poskytne  štátnemu zamestnancovi, ktorý v služobnom hodnotení za 

kalendárny rok dosiahol vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky jednorazovú 

odmenu.         

4. Zamestnávateľ  môže poskytnúť zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme 

odmenu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 

rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce.   

 

čl. 38  
1. Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, s ktorým služobný úrad skončí  

štátnozamestnanecký pomer výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 75 písm. ods. 1 písm. a) 

alebo  b) zákona o štátnej službe, vyplatí služobný úrad odstupné v rozsahu ustanovenom v § 

83 zákona o štátnej službe. 

2. Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, s ktorým služobný úrad skončí  

štátnozamestnanecký pomer dohodou z dôvodu uvedeného v  § 75 ods. 1 písm. a) alebo b) 

zákona o štátnej službe, vyplatí služobný úrad odstupné nad rozsah ustanovený  v § 83 zákona 

o štátnej službe v sume jeho jedného funkčného platu. 

3. Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho 

zamestnanca podľa § 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a) alebo ktorého funkcia vedúceho 

zamestnanca skončila na základe zákona podľa § 62 ods. 1 pri skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 75 ods. 1  c) alebo d) 

alebo dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z tých istých dôvodov, vyplatí 

služobný úrad odstupné v rozsahu ustanovenom v § 83 ods. 1 a 2 zákona o štátnej službe.  

4. Štátnemu zamestnancovi pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou podľa § 

75 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe z dôvodu, že štátny zamestnanec nesmie vykonávať 

štátnu službu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo 

ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu faktorom práce a pracovného 

prostredia určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo dohodou o 

skončení štátnozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu, patrí odstupné v sume 

desaťnásobku jeho funkčného platu; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že štátny 

zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a 

dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil štátny 

zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a služobný 

úrad nemohol pracovnému úrazu zabrániť.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#paragraf-75.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#paragraf-75.odsek-1.pismeno-a


 10 

5. Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, s ktorým zamestnávateľ skončí 

pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo 

z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, vyplatí zamestnávateľ pri skončení 

pracovného pomeru  odstupné vo výške stanovenej v § 76 ods. 1 Zákonníka práce. 

6. Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme vyplatí zamestnávateľ pri skončení 

pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených  v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo 

z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru  odstupné  

nad rozsah  ustanovený v § 76 ods. 2 Zákonníka práce v sume jeho jedného priemerného 

mesačného zárobku.  

 

čl. 39   
1. 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 ods. 1 zákona o štátnej službe v sume 

jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku 

pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení.  

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na  starobný dôchodok alebo 

invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí 

zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odchodné nad rozsah ustanovený v § 76a 

ods. 1 Zákonníka práce v sume jeho jedného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie 

uvedeného dôchodku pred  skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní od jeho skončenia. 

3.  Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme pri skončení pracovného pomeru 

odchodné a po priznaní predčasného starobného dôchodku patrí  odchodné nad rozsah 

ustanovený v § 76a ods. 2 Zákonníka práce v sume jeho jedného funkčného platu, ak mu bol 

priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného 

pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení. 

 
PIATA  ČASŤ 

VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV 
 

čl. 40 
1.  Služobný úrad sa stará o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. 

2.  Služobný úrad najneskôr do 15.1.2019 prerokuje s odborovým orgánom zásady ďalšieho 

vzdelávania na rok 2019 a najneskôr do 15.1.2020 zásady vzdelávania na rok 2020 so zámerom 

umožniť účasť čo najširšej skupine zamestnancov na ďalšom vzdelávaní v súlade s potrebami 

služobného úradu.  

 

čl. 41 
     Služobný úrad v súlade s interným služobným predpisom o prehlbovaní a zvyšovaní 

kvalifikácie umožní účasť svojich zamestnancov na vzdelávacích aktivitách  organizovaných 

RÚVZ v SR, ÚVZ SR, MZ SR a  organizovaných odbornými spoločnosťami.  

 
čl. 42 

     Služobný úrad za účelom udržiavania a zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov 

vyčlení v rozpočte úradu finančné prostriedky určené na účasť na odborných vzdelávacích 

podujatiach a na základe odôvodnených požiadaviek na zakúpenie odbornej literatúry. 

 
ŠIESTA  ČASŤ 
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SOCIÁLNA  OBLASŤ 
 

čl. 43  
1. Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Použitie prostriedkov sociálneho fondu sa riadi interným služobným predpisom upravujúcim 

zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu . 

2.  Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený :   

a) povinným  prídelom vo výške 1 %  a 

b) ďalším prídelom vo výške  0,5 %  zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na 

výplatu za kalendárny rok.   

 

čl. 44 

     Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa zásad pre 

používanie sociálneho fondu. 
 

čl. 45 

1.  Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou jedálnych kupónov.  

2. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie, ako aj poskytuje príspevok na 

stravovanie zamestnancov  zo sociálneho fondu vo výške ustanovenej v internom predpise. 

 

SIEDMA  ČASŤ 
BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI 

 

čl. 46 
     Zamestnávateľ vytvorí a zabezpečí podmienky pre výkon odborovej kontroly v oblasti 

pracovných podmienok a ochrany zdravia zamestnancov v súlade s § 149 Zákonníka práce 

a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým, že opatrenia na zabezpečenie 

a odstránenie zistených nedostatkov v dohodnutom termíne budú realizované v plnom rozsahu. 

 
čl. 47 

     Zamestnávateľ v spolupráci s odborovým orgánom zhodnotí minimálne: 

a) dvakrát ročne rozbor pracovnej neschopnosti a úrazovosti vrátane návrhov  na opatrenia, 

b) raz ročne podmienky práce v súlade so zákonnými ustanoveniami po uskutočnení previerok 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

c) raz ročne rozsah a  podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov. 

 

čl. 48 
     Zamestnávateľ zabezpečí po dohode s výborom odborovej organizácie  následné menovanie 

zástupcu zamestnancov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ 

zabezpečí preškoľovanie tohto zamestnanca a po dohode s odborovým orgánom mu môže 

poskytnúť odmenu. 

 

čl. 49 
     Zamestnávateľ neustále vykonáva analýzu pracovných podmienok, hodnotí nebezpečenstvá  

vyplývajúce  z pracovného  procesu  a s  výsledkami  hodnotenia  oboznamuje zamestnancov. 

 

čl. 50 
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     V súlade s príslušným nariadením vlády SR zamestnávateľ podľa interného služobného 

predpisu o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných  prostriedkov 

poskytne tieto prostriedky zamestnancom. 

 
čl. 51 

     Pri  odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania bude zamestnávateľ postupovať 

v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
ỐSMA  ČASŤ 

RIEŠENIE  SŤAŽNOSTÍ  A PREDCHÁDZANIE  SPOROM 
 

čl. 52  
     Služobný úrad sa zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom podľa svojich možností 

bezplatné poradenstvo najmä v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej s cieľom 

predchádzať konfliktným situáciám. 

 
čl. 53 

1. Individuálne nároky 

a) sťažnosť  štátneho zamestnanca  vo veciach vykonávania štátnej služby sa vybavuje podľa § 

116 zákona o štátnej službe na úrovni regionálneho hygienika a generálneho tajomníka  

služobného úradu, 

b) sťažnosť zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme sa vybavuje podľa § 13 ods. 5 

Zákonníka práce  na úrovni regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného 

úradu.  

2. Kolektívne spory  

     Ak vznikne kolektívny spor o plnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, bude na riešenie sporu 

vytvorená zmierovacia komisia, a to paritným zastúpením zmluvných strán s cieľom vyriešiť 

spor do 15 dní,  pokiaľ sa nedohodne iná lehota.  Ak je konanie pred komisiou neúspešné, 

potom sa riešenie sporu riadi ustanoveniami zákona o kolektívnom vyjednávaní.  
 

DEVIATA  ČASŤ 
PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

čl. 54 
     Ostatné práva a povinností zmluvných strán neupravené touto kolektívnou zmluvou sa riadia 

v plnom rozsahu všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

čl. 55 
     Kolektívnu zmluvu v dobe jej platnosti možno meniť alebo doplniť vo všetkých jej 

ustanoveniach. Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými  stranami sú záväzné v písomnej forme 

a po podpise obidvoch zmluvných strán. Interné predpisy uvedené v tejto kolektívnej zmluve sa 

v prípade potreby ich zmeny budú meniť po predchádzajúcom prerokovaní s odborovým  

orgánom.  

 

čl. 56 
     Záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov. Služobný úrad  je 

povinný odovzdať právnym nástupcom túto kolektívnu zmluvu. 

 
čl. 57 
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     Zmluvné strany budú priebežne vykonávať kontrolu plnenia záväzkov tejto kolektívnej 

zmluvy. Najmenej raz ročne v termíne do 15-teho novembra sa uskutoční spoločné rokovanie 

za účelom vyhodnotenia plnenia kolektívnej zmluvy. 

 

čl. 58 
1. Táto kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov počas 

doby jej platnosti. 

2.  Túto kolektívnu zmluvu nemôže vypovedať žiadna zo zmluvných strán. 

 
čl. 59 

     Táto kolektívna zmluva je vypracovaná v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie 

dostane odborová organizácia a 3 vyhotovenia dostane služobný úrad. 

  
čl. 60 

     Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov s obsahom 

kolektívnej zmluvy  najneskôr do 15 dní od jej uzatvorenia.  

 

čl. 61 
     Zamestnávateľ zabezpečí zverejnenie tejto kolektívnej zmluvy.  

 

čl. 62 
1.  Táto kolektívna zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

2.  Táto kolektívna zmluva je účinná odo dňa 1.1.2019 do  dňa  31.12.2020.  

3.  Doba platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa predlžuje najdlhšie do uzavretia novej zmluvy, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

Humenné,  31.12.2018 

 

Za RÚVZ so sídlom v Humennom                              ZOO SOZ ZaSS  pri  RÚVZ so sídlom v Humennom            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA             PhDr. Mgr. Jana Belcáková, MPH, MHA 

             regionálny hygienik                                          predsedníčka výboru ZOO SOZ ZaSS 

a generálny tajomník služobného úradu                 


