KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUP A
PRE ZAMESTNÁVATE OV, KTORÍ PRI ODME OVANÍ
POSTUPUJÚ POD A ZÁKONA
. 553/2003 Z. z. O ODME OVANÍ NIEKTORÝCH
ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM
ZÁUJME
NA ROK 2007

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnania
zamestnancov na rok 2007
zmluvné strany
zamestnávatelia v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona . 553/2003 Z. z. o odme ovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a
Konfederácia odborových zväzov
Slovenskej republiky,
Nezávislé kres anské odbory Slovenska

uzatvárajú

pod a § 2 ods. 3 písm. d) zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUP A PRE ZAMESTNÁVATE OV,
KTORÍ PRI ODME OVANÍ POSTUPUJÚ POD A ZÁKONA . 553/2003 Z. z.
O ODME OVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO
VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
NA ROK 2007
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I. Všeobecné ustanovenia
1. Kolektívna zmluva vyššieho stup a na rok 2007 ( alej len „kolektívna zmluva“) je
uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“).
2. Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávate ov uvedených v § 1 ods. 1
zákona . 553/2003 Z. z. o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon
o odme ovaní“), ktorými sú:
a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o
zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy a nevykonávajú štátne záležitosti v
rozsahu ustanovenom zákonom . 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) alšie rozpo tové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,
c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrem príspevkových
organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpo tu zria ovate a, Slovenského
národného divadla, Slovenskej filharmónie, Štátnych lesov Tatranského národného
parku a Tla ovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia,
d) vyššie územné celky a obce, ak v súlade s § 1 ods. 4 zákona o odme ovaní
nepostupujú pod a Zákonníka práce,
e) štátne fondy,
f) verejné vysoké školy, ak v súlade s § 1 ods. 5 zákona o odme ovaní nepostupujú
pod a Zákonníka práce, a štátne vysoké školy,
g) Rada pre vysielanie a retransmisiu,
h) Slovenský pozemkový fond,
i) Slovenská akadémia vied
a ich zamestnancov.
3. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane
mzdových podmienok a podmienok zamestnávania.
4. Zmluvné strany budú podporova kolektívne vyjednávanie pod a § 2 ods. 3 písm. a)
zákona o kolektívnom vyjednávaní za ú elom uzatvorenia podnikových kolektívnych
zmlúv medzi zamestnávate om a príslušným odborovým orgánom.
II. Pracovné podmienky a podmienky zamestnania
1.

Pracovný as zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má pracovný
as rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách
v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenne a u zamestnanca, ktorý má pracovný
as rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách
v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne.
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V podnikovej kolektívnej zmluve možno skráti pracovný as zamestnanca, ktorý sp a
kritéria zaradenia do skupiny zamestnancov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie
A pod a osobitného predpisu až na 33 a ½ hodiny týždenne.
2. Základná výmera dovolenky je pä týžd ov. Dovolenka vo výmere šiestich týžd ov patrí
zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dov ši aspo 15 rokov pracovného
pomeru po 18. roku veku.
Dovolenka u ite ov vrátane riadite ov škôl a ich zástupcov, u ite ov materských škôl
vrátane riadite ov týchto škôl a ich zástupcov, majstrov odbornej výchovy
a vychovávate ov je devä týžd ov v kalendárnom roku.
3. Stupnice platových taríf sa od 1. júla 2007 zvýšia:
a) o 7 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, ktorá tvorí prílohu . 3 zákona o odme ovaní v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky . 316/2006 Z. z., ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( alej len „nariadenie vlády “),
b) o 5 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, ktorá tvorí
prílohu . 4 zákona o odme ovaní v znení nariadenia vlády,
c) o 5 % osobitná stupnica platových taríf u ite ov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá tvorí prílohu . 5
zákona o odme ovaní v znení nariadenia vlády,
d) o 5 % platové tarify pedagogických zamestnancov, ktoré tvoria prílohu . 8 zákona
o odme ovaní v znení nariadenia vlády.
4. Zamestnávate vyplatí zamestnancovi, s ktorým skon í pracovný pomer z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné nad ustanovený
rozsah pod a § 76 ods. 2 Zákonníka práce, najmenej vo výške jedného funk ného platu
zamestnanca, ak jeho pracovný pomer skon í pred za atím plynutia výpovednej doby.
Zamestnávate vyplatí zamestnancovi, s ktorým skon í pracovný pomer výpove ou alebo
dohodou z dôvodu uvedeného v § 63 ods. l písm. a) Zákonníka práce, a ktorý bude
vykonáva práce spojené s likvidáciou až do skon enia likvidácie zamestnávate a alebo
jeho asti, odstupné vo výške uvedenej v prvej vete.
5. Pri prvom skon ení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,
pred asný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonáva
zárobkovú innos je viac ako 70%, zamestnávate poskytne zamestnancovi odchodné
nad ustanovený rozsah pod a § 76 ods. 6 Zákonníka práce, najmenej vo výške jedného
funk ného platu zamestnanca.
6. Výška príspevku zamestnávate a na doplnkové dôchodkové poistenie alebo doplnkové
dôchodkové sporenie v zamestnávate ských zmluvách uzatvorených po as roka 2007 je
najmenej 2 % z objemu zú tovaných platov zamestnancov.
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U zamestnávate a, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31.
decembra 2006 dohodla ur itá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové
poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávate a, ktorý uzatvoril
zamestnávate skú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou pois ov ou alebo doplnkovou
dôchodkovou spolo nos ou do 31. decembra 2006, zostáva dohodnutá výška platenia
príspevkov zachovaná; to nevylu uje možnos zvýšenia príspevku.
7. 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
zamestnancov, zú tovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.
III. Závere né ustanovenia
1. Plnenie 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. Kolektívna zmluva nadobúda platnos d om podpisu zmluvnými stranami. Kolektívna
1. januára 2007 a kon í 31.
zmluva sa uzatvára na rok 2007, nadobúda ú innos
decembra 2007.
3. Vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpo te na rok 2007 sú zoh adnené výdavky
súvisiace s pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnania pod a tejto kolektívnej
zmluvy.
Záväzky vyplývajúce z tohto bodu sa uplat ujú v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Kolektívna zmluva je vyhotovená v 24 exemplároch. Každá zo zmluvných
strán
dostane to ko exemplárov, ko ko zástupcov za zmluvnú stranu kolektívnu zmluvu
podpísalo.

Bratislava 25. októbra 2006

Splnomocnení zástupcovia zamestnávate ov
pod a § 3 písm. f) zákona o kolektívnom
vyjednávaní
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Splnomocnení zástupcovia zamestnancov
pod a § 3 písm. a) zákona o kolektívnom
vyjednávaní
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Príloha ku Kolektívnej zmluve vyššieho stup a pre zamestnávate ov, ktorí pri
odme ovaní postupujú pod a zákona . 553/2003 Z. z. o odme ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
na rok 2007

MEMORANDUM

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ú innosti všetkých stupníc platových taríf
a platových taríf pedagogických zamestnancov na rok 2008 od 1. januára 2008
pre zamestnancov, ktorí sú odme ovaní pod a zákona . 553/2003 Z. z. o odme ovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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