Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2004
V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi
zamestnancami na rok 2004

zmluvné strany
1. štát zastúpený v súlade s ustanovením § 145 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z.z. v štátnej službe
v znení zákona č. /2003 Z.z. a § 2 odsek 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní v znení zákona č. /2003 Z.z.
Ivanom Miklošom, podpredsedom vlády a ministrom financií
Vladimírom Palkom, ministrom vnútra
Ľudovítom Kaníkom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľubomírom Plaiom, predsedom Úradu pre štátnu službu

a

Milanom Hanzelom, generálnym prokurátorom Slovenskej republiky

a

2. štátni zamestnanci zastúpení
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky
uzatvárajú
Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2004.
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je uzatvorená v súlade s § 145 zákona č. 312/2001 Z.z.
o štátnej službe v znení zákona č. /2003 Z.z. (ďalej len "zákon") a § 2 odsek 3 písm. c) zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č /2003 Z.z. Kolektívna zmluva
vyššieho stupňa je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov a pre všetky služobné úrady,
v ktorých pôsobí odborová organizácia.

2. Cieľom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je upraviť priaznivejšie podmienky
vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2004 a ustanoviť rozsah
kolektívneho vyjednávania o podnikových kolektívnych zmluvách.
II.
Podmienky vykonávania štátnej služby
1. Služobný čas štátneho zamestnanca je 37 a 1 hodiny týždenne. Štátny zamestnanec, ktorý
má služobný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva štátnu službu striedavo v oboch
zmenách v dvojzmennej prevádzke, má služobný čas maximálne 36 a 1 hodiny týždenne a vo
všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má služobný čas
maximálne 35 hodín týždenne.
2. Výmera dovolenky štátnych zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeň nad výmeru
ustanovenú v § 71 ods. 1 zákona.
3. Platové tarify štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 2 zákona sa od 1. augusta
2004 zvýšia o 7 %.
4. Pri prvom skončení štátnej služby po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi odchodné nad rozsah
ustanovený v § 105a zákona vo výške posledne priznaného funkčného
platu štátneho zamestnanca.
5. Výška príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie v zmluvách uzatvorených
počas roka 2004 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných miezd štátnych
zamestnancov.
6. Celkový prídel sociálneho fondu je tvorený:
a) povinným prídelom vo výške 1 % a
b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %
zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných štátnym zamestnancom na výplatu na
bežný rok.
III.
Rozsah podnikových kolektívnych zmlúv
Služobné úrady a príslušné odborové orgány budú uzatvárať podnikové kolektívne zmluvy v
súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
zákona č. /2003 Z.z. a touto Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v záujme vytvárania
priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby.
V podnikových kolektívnych zmluvách možno upraviť:
- vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a príslušným odborovým orgánom,
- výšku odmien poskytovaných podľa § 94 ods. 1 písm. c) a d) zákona,

- poskytovanie stravovania štátnym zamestnancom a tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Plnenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa budú štvrťročne vyhodnocovať vyjednávači
na požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo
zmluvných strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany
sú povinné o návrhu na zmenu alebo doplnenie kolektívnej zmluvy rokovať najneskôr do 30
dní od jeho doručenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli na výmene nevyhnutných informácií potrebných na uzatvorenie
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ďalšie obdobie.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe nadobúda platnosť súčasne s
nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2004.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je vypracovaná v desiatich vyhotoveniach. Zástupcovia
štátu dostanú osem vyhotovení a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky dve
vyhotovenia.
Bratislava 17.12.2003
Zástupcovia za štát podľa § 145 ods. 2 písm.
b) zákona a § 2 ods. 3 písm. c) zákona č.
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