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O b s a h : 

 

65. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku 

č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2017 

66. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku 

č. 1 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 2017 

67. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku 

č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2017 

68. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku 

č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre príslušníkov Hasičského a záchranného 

zboru na rok 2017 

69. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku 

č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre príslušníkov Horskej záchrannej služby 

na rok 2017 
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DODATOK č. 1 

 

KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA 

pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

 

 

uzatvorený medzi 

 

 

ODBOROVÝM ZVÄZOM HASIČOV 

 

a 

 

SLOVENSKÝM ODBOROVÝM ZVÄZOM 

VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 

 

a 

 

ODBOROVÝM ZVÄZOM KOVO 

 

a 

 

ODBOROVÝM  ZVÄZOM  ZMENOVÝCH  HASIČOV 

 

a 

 

MINISTERSTVOM VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

NA ROK 2017 
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Odborový zväz hasičov 

zastúpený prezidentom  Petrom Šagátom 

 

a 

 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry 

zastúpený predsedníčkou Máriou Mayerovou 

 

a 

 

Odborový zväz KOVO 

zastúpený podpredsedníčkou Rady Monikou Benedekovou 

(ďalej len „odborový zväz“) 

 

a 

 

Odborový zväz zmenových hasičov 

zastúpený predsedom Kamilom Ferkom 

na strane jednej 

 

a 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

zastúpené podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky 

JUDr. Robertom Kaliňákom  

na strane druhej 

 

uzatvárajú 

 

podľa zákona č. 315/2001 Z. z. 

o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 

 

a 

 

podľa zákona č. 2/1991 Zb. 

o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

 

na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov  

Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“),  

na zlepšenie podmienok vykonávania štátnej služby,  

ako aj zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok na vykonávanie štátnej služby vrátane 

podmienok na využívanie voľného času tento 

 

 

 

 

dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017 
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I. 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2017, 

uzatvorená 22. decembra 2016 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 5 odsek 6 znie: 

„(6) Služobný úrad zabezpečí od 1. júla 2017 na ocenenie kvality vykonávanej činnosti a osobných 

schopností príslušníkovi, ktorý k 30. júnu 2017 mal v zmysle kolektívnej zmluvy priznaný alebo zvýšený  

osobný príplatok v sume 50 eur, ďalšie zvýšenie  osobného príplatku o sumu 50 eur. Príslušníkovi, ktorý 

ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný osobný príplatok,  priznáva sa osobný príplatok v sume 

100 eur. Ak pre zákonnú prekážku (skúšobná lehota) nie je možné príslušníkovi priznať osobný príplatok, 

patrí mu mesačne odmena vo výške 100 eur. V prípade zmien v priebehu kalendárneho mesiaca tieto 

peňažné náležitosti patria v pomernej časti. Príslušníkovi, ktorý má priznaný osobný príplatok 

v maximálnej možnej výške, ktorú pripúšťa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

v znení neskorších predpisov, nepatrí odmena.“. 

 

II. 

1. 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. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2017. 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 jeho 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, ktorí dodatok č. 1 ku 

kolektívnej zmluve podpisovali. 

V Bratislave dňa 29. mája 2017 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky                       Odborový zväz hasičov 

Robert   K a l i ň á k  v. r.                                               Peter  Š a g á t  v. r. 

podpredseda vlády      prezident 

a minister vnútra Slovenskej republiky 

Slovenský odborový zväz 

verejnej správy a kultúry 

Mária  M a y e r o v á  v. r. 

predsedníčka 

 

Odborový zväz KOVO 

Monika  B e n e d e k o v á  v. r. 

podpredsedníčka Rady 

 

Odborový zväz zmenových hasičov 

Kamil  F e r k o  v. r. 

        predseda


