V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi
zamestnancami na rok 2008
zmluvné strany
štát zastúpený v súlade s § 3 písm. e) zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov

Robertom Kali ákom, podpredsedom vlády a ministrom vnútra
Vierou Tomanovou, ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny
Jánom Po iatkom, ministrom financií
a
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,
Nezávislé kres anské odbory Slovenska
Všeobecný slobodný odborový zväz
uzatvárajú
pod a § 2 ods. 3 písm. c) zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUP A V ŠTÁTNEJ SLUŽBE
NA ROK 2008

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Kolektívna zmluva vyššieho stup a v štátnej službe na rok 2008 ( alej len „kolektívna
zmluva“) je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. c) zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“).
Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov a pre všetky služobné
úrady pod a zákona . 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o štátnej službe“).
2. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava podmienok vykonávania štátnej
služby štátnymi zamestnancami v roku 2008 a ustanovenie rozsahu kolektívneho
vyjednávania v podnikových kolektívnych zmluvách.
II.
Podmienky vykonávania štátnej služby
1. Služobný as štátneho zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne; služobný as štátneho
zamestnanca, ktorého služobný as je rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva štátnu
službu striedavo v obidvoch zmenách v dvojzmennej prevádzke, je 36 a ¼ hodiny
týždenne a služobný as štátneho zamestnanca, ktorého služobný as je rozvrhnutý tak, že
pravidelne vykonáva štátnu službu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35 hodín týždenne.
2. Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je pä týžd ov. Dovolenka vo výmere
šiestich týžd ov patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dov ši
aspo 15 rokov štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru po 18. roku
veku.
3. Platové tarify štátnych zamestnancov pod a prílohy . 2 zákona o štátnej službe v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky . 237/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
platové tarify štátnych zamestnancov sa od 1. januára 2008 zvýšia o 3 %; tým nie je
dotknuté zvýšenie platových taríf na základe záverov služobného hodnotenia o 1% až 3%
pod a § 82 ods. 3 zákona o štátnej službe.
4. Pri prvom skon ení štátnej služby po nadobudnutí nároku na pred asný starobný
dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi
v štátnej službe odchodné nad rozsah ustanovený v § 105a zákona o štátnej službe vo
výške jeho funk ného platu.
5. Výška
príspevku zamestnávate a
na doplnkové dôchodkové
sporenie v
zamestnávate ských zmluvách uzatvorených po as roka 2008 je najmenej 2 % z objemu
zú tovaných platov štátnych zamestnancov.
Ak v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2007 je dohodnutá
ur itá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie alebo doplnkové
dôchodkové sporenie, alebo zamestnávate
uzatvoril zamestnávate skú zmluvu
s doplnkovou dôchodkovou pois ov ou alebo doplnkovou dôchodkovou spolo nos ou do

31. decembra 2007, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná; to
nevylu uje možnos zvýšenia príspevku.
6. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:
a) povinným prídelom vo výške 1 % a
b) alším prídelom najmenej vo výške 0,25 %
zo súhrnu funk ných platov zú tovaných štátnym zamestnancom na výplatu za bežný rok.
III.
Rozsah podnikových kolektívnych zmlúv
Služobné úrady a príslušné odborové orgány v záujme vytvárania priaznivejších podmienok
vykonávania štátnej služby môžu uzatvára podnikové kolektívne zmluvy len v súlade
s ustanovením § 2 ods. 4 zákona o kolektívnom vyjednávaní a touto kolektívnou zmluvou.
V podnikových kolektívnych zmluvách možno upravi :
- vzájomné vz ahy medzi služobným úradom a príslušným odborovým orgánom,
-

tvorbu a erpanie sociálneho fondu,

-

výšku odmien poskytovaných pod a § 94 ods. 1 písm. c) a d) zákona o štátnej službe,

-

výšku príspevku na stravovanie poskytovaného zo sociálneho fondu.
IV.
Závere né ustanovenia

1. Plnenie tejto kolektívnej zmluvy budú polro ne vyhodnocova vyjednáva i na požiadanie
jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktoráko vek zo zmluvných strán
požiada o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.
2. Táto kolektívna zmluva nadobúda platnos d om podpisu zmluvnými stranami.
Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2008, nadobúda ú innos 1. januára 2008 a kon í
31. decembra 2008.
3. Kolektívna zmluva je vyhotovená v 10 exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane
to ko exemplárov, ko ko zástupcov za zmluvnú stranu kolektívnu zmluvu podpísalo.
Bratislava 17. októbra 2007
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