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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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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 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že bol uzatvorený Dodatok 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. 

Dodatok č. 1 nadobudol platnosť 29. mája 2017. 

Text Dodatku č. 1 uverejňujeme v úplnom znení. 

 

Č. p.: KM-OBL-2-23/2017 
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V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnávania 
zamestnancov na rok 2017  

zmluvné strany 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené podpredsedom vlády a ministrom vnútra 

Robertom 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 

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 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 
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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 2017, uzatvorená 22. decembra 2016 v Bratislave (ďalej len 

„kolektívna zmluva“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:  

„(3) Zamestnávateľ zabezpečí od 1. júla 2017 na ocenenie kvality vykonávanej činnosti a osobných 

schopností zamestnanca, okrem zamestnanca zaradeného v okresnom úrade, zvýšenie osobného príplatku 

o sumu 100 eur. Zamestnancovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný osobný príplatok, 

sa priznáva osobný príplatok v sume 100 eur Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok 

v maximálnej možnej výške, ktorú pripúšťa zákon č. 553/2003 Z. z., nepatrí odmena.    

(4) Zamestnávateľ zabezpečí od 1. júla 2017 na ocenenie kvality vykonávanej činnosti a osobných 

schopností zamestnanca zaradeného v okresnom úrade zvýšenie osobného príplatku nasledovne. 

Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok do výšky 100 eur vrátane, sa zvýši osobný príplatok 

o sumu 100 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške od 101 eur do výšky 118 

eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 95 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo 

výške od 119 eur do výšky 136 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 90 eur. Zamestnancovi, ktorý má 

priznaný osobný príplatok vo výške od 137 eur do výšky 154 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 85 

eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške od 155 eur do výšky 172 eur, sa zvýši 

osobný príplatok o sumu 80 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške od 173 eur 

do výšky 190 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 75 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný 

príplatok vo výške od 191 eur do výšky 208 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 70 eur. 

Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške od 209 eur do výšky 226 eur, sa zvýši 

osobný príplatok o sumu 65 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške od 227 eur 

do výšky 244 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 60 eur. Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný 

príplatok vo výške od 245 eur do výšky 262 eur, sa zvýši osobný príplatok o sumu 55 eur. 

Zamestnancovi, ktorý má priznaný osobný príplatok vo výške nad 262 eur, sa zvýši osobný príplatok 

o sumu 50 eur.  

(5) Odsek 3 a 4 sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých mzda je v plnej výške (100 %) financovaná 

z iných rozpočtových zdrojov krytia (okrem zdroja 111 - rozpočtové prostriedky kapitoly) a 

mimorozpočtových zdrojov krytia. 

(6) Zamestnancovi, ktorého súčet priznaného funkčného platu a osobného príplatku v príslušnom 

kalendárnom mesiaci je pod úrovňou minimálnej mzdy, patrí osobný príplatok v sume rozdielu medzi 

súčtom jeho priznaného funkčného platu a osobného príplatku v príslušnom kalendárnom mesiaci 

a minimálnej mzdy. Súčasne sa takémuto zamestnancovi zvýši osobný príplatok podľa odseku 3 alebo 4.  

(7) V prípade, že zamestnanec pracuje v skrátenom týždennom čase, patrí mu pomerná výška osobného 

príplatku zodpovedajúca skrátenému pracovnému času.“. 

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 12. 
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2. V čl. 4 sa vypúšťa novooznačený odsek 10. Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11. 

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 zamestnávateľ 

v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zamestnávateľ 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 siedmych rovnopisoch, z toho pre zamestnávateľa 

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 

  

 

  Robert Kaliňák v. r.       Marián Magdoško v. r. 

podpredseda vlády a minister vnútra         predseda 

Slovenskej republiky         Odborového zväzu polície 

v Slovenskej republike 

 

  Mária Mayerová v. r. 

predsedníčka 

Slovenského odborového 

 zväzu verejnej správy a kultúry 

 

   Peter Šagát  v. r. 

prezident 

   Odborového zväzu hasičov 

 

 Monika Benedeková v. r. 

podpredsedníčka 

Rady odborového zväzu KOVO 

 

  Pavol Sabo v. r. 

prezident 

                Všeobecného slobodného odborového zväzu  

 

 


