
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v ČADCI

KOLEKTÍVNA z m l u v a
pre štátnych zamestnancov a zamestnancov v pracovnom pomere pri výkone 
prác vo verejnom záujme v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so

sídlom v Čadci

na rok 2014



Zmluvné strany

Organizácia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156 
022 01 Čadca
v zastúpení: RNDr. Xénia Lukáčová

vedúca služobného úradu, regionálna hygienická 
ďalej len zamestnávateľ

a

Odborová organizácia: Základná odborová organizácia pri Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Čadci 
Palárikova 1156 
022 01 Čadca
v zastúpení: Jaroslava Turiaková

predseda ZO OZ - zastupujúci
ďalej len ZO

uzatvárajú

podľa § 2 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 
neskorších predpisov a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 
a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 
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 2014 túto k o l e k t í v n u  z m l u v u .

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

1. Táto kolektívna zm luva (ďalej len „KZ“) je  uzavretá podľa zák. č. 2/1991 Zb. o 
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Bližšie upravuje individuálne a 
kolektívne právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami zastúpenými 
odbormi, v súlade so zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. 
NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ZP), Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2014 
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní niektorých zamestnancov postupujú podľa 
zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa 
v štátnej službe na rok 2014 a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

2. Táto kolektívna zm luva upravuje mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky v rozsahu 
vymedzenom pracovnoprávnymi predpismi, sociálne a ďalšie nároky zamestnancov v



súlade s príslušnými právnymi predpismi. KZ vymedzuje záväzky zmluvných strán v 
oblasti zamestnanosti, miezd, sociálnych istôt a ochrany odborových práv.

3. Kolektívna zm luva je  záväzná pre všetkých zamestnancov RÚVZ Čadca a služobný úrad 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako zamestnávateľa.

4. Obsahom kolektívnej zmluvy je  priaznivejšia úprava podmienok vykonávania štátnej 
služby štátnymi zamestnancami v r . 2014 a priaznivejšia úprava pracovných podmienok 
vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov vo výkone práce 
vo verejnom záujme v roku 2014.

5. Zmluvné strany budú pri plnení tejto kolektívnej zmluvy vytvárať otvorený partnerský 
vzťah pri riešení aktuálnych problémov zamestnancov a zamestnávateľa, k navrhovaniu 
racionalizačných opatrení, k efektívnej práci a k vzájomnej informovanosti. Zároveň sa 
zaväzujú, že budú spolu v dostatočnom časovom predstihu prerokovávať pripravované 
opatrenia a zámery, ktoré sa budú dotýkať záujmov druhej strany.

Článok II 
Vzájomné vzťahy zmluvných strán

1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ZP Základnú odborovú organizáciu pri RÚVZ 
Čadca za svojho zmluvného partnera pri kolektívnom vyjednávaní. Základná odborová 
organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovaní a uzatvorení tejto 
kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti 
tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná 
strana tejto kolektívnej zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zamestnávateľ nebude diskriminovať členov 
a funkcionárov základnej organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky 
a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu 
ochranu funkcionárov základnej organizácie. Pre činnosť odborovej organizácie bude 
vytvárať priaznivé podmienky a zachovávať ich práva, vrátane práva slobodného 
združovania sa, kolektívneho vyjednávania a spoločenskej kontroly v súlade s platnými 
právnymi predpismi.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje pravidelne prizývať povereného zástupcu odborov na porady 
vedenia organizácie (§ 231 ZP a § 118 zákona o štátnej službe).

4. Na vykonanie odborárskych funkcií, na účasť na odborových schôdzach, konferenciách, 
zjazdoch a podujatiach odborárskej výchovy (odborárske školenia) poskytne 
zamestnávateľ v nevyhnutnom rozsahu zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy. 
Rovnako poskytne pracovné voľno na vykonávanie administratívnych a technických prác, 
spojených s výkonom odborárskych činností. Zamestnávateľ za takto poskytnuté voľno 
nebude požadovať refundáciu mzdy v prípadoch zasadnutí Výboru ZO, konferencií ZO, 
porád predsedov ZO SOZPZaSS. Ustanovenie platí pre všetkých zamestnancov.



5. Zamestnávateľ môže poskytnúť pre nevyhnutnú činnosť odborovej organizácie bezplatne v 
primeranom rozsahu a podľa potreby miestnosti s nevyhnutným technickým vybavením 
a uhradiť náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. Zároveň môže 
poskytnúť poverenému členovi Výboru ZO na používanie služobné auto, ak to súvisí so 
zabezpečením úloh zamestnávateľa. Pre organizovanie zasadnutí výborov ZO, stretnutí so 
zástupcami odborových úsekov a odborárskych konferencií sprístupní svoje priestory v 
dohodnutom rozsahu a nevyhnutnej potreby.

6. Zamestnávateľ bude každému členovi odborov na základe dohody v tejto KZ pravidelne 
zrážať finančnú čiastku vo výške 1 % z jeho čistého mesačného zárobku, alebo peňažného 
plnenia nahradzujúceho mzdu ako členský príspevok, ktorý do 10 dní po vykonaní 
zrážky poukáže na účet ZO. Zástupca ZO zároveň vždy do konca kalendárneho mesiaca 
oznámi hospodárskemu vedeniu zamestnávateľa prípadné zmeny v členskej základni ZO.

7. Odborová organizácia sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvie pri výkone svojej funkcie, pokiaľ by porušením mlčanlivosti mohlo dôjsť k 
porušeniu štátneho, služobného alebo hospodárskeho tajomstva, alebo oprávnených 
záujmov zamestnávateľa.

8. Ak zamestnávateľ požiada príslušný odborový orgán o zaujatie stanoviska, odbory 
predložia stanovisko bez zbytočného odkladu po vzájomnej dohode, najneskôr do troch 
dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Článok III 
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

1. Pracovnoprávne vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami ZP, Zákona 
o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Pracovným a Služobným 
poriadkom zamestnávateľa. Prípadná aktualizácia smerníc pracovného poriadku zo strany 
zamestnávateľa je  podmienená predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie pre 
zabezpečenie jeho úspešného plnenia, pracovnej disciplíny a dodržiavania predpisov 
BOZP.

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii úloh transformácie rezortu zdravotníctva bude 
mať na zreteli uplatnenie kvalifikovaných zamestnancov v nadväznosti na ich pracovné 
zaradenie a perspektívnosť.

3. Zamestnávateľ vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom pripravované 
štrukturálne zmeny, racionalizačné a iné opatrenia, ktoré sa budú týkať zamestnancov. 
Zároveň s nimi prerokuje návrh na riešenie ich ďalšieho pracovného uplatnenia, prípadne 
rekvalifikácie, alebo opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pri rozviazaní 
pracovného pomeru. O prerokovaní sa spíše zápisnica.

4. Služobný čas štátneho zamestnanca a pracovný čas zamestnanca je  37 Vi hodiny 
týždenne. Pracovná doba je  od 7,00 hod. -  15.00 hod. /nástup na pracovisko najneskôr do 
7,15 hod./ stým , že odchod z pracoviska je  záväzný od 15.00 hod. Napr. ak zamestnanec 
príde do zamestnania o 7.10 hod. jeho odchod zo zamestnania v ten deň bude o 15.10 hod.



Zamestnanci, ktorí majú výnimky služobného času sú povinní ich dodržiavať podľa 
odsúhlaseného služobného času.

5. Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca a zamestnanca v pracovnom pomere je  
5 týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí štátnemu zamestnancovi a 
zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

6. Od 1. januára 2014 sa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme zvýšia o 16 €. Základná stupnica platových taríf tvorí prílohu č. 3 k zákonu 
o odmeňovaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme.

7. Platové tarify štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 3 k zákonu o štátnej službe v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
platové tarify štátnych zamestnancov sa od 1. januára 2014 zvýšia o 16 eur.

8. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003 Z. z.,
s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ 
alebo b/ ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri 
skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej:
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov

9. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených 
v § 63 ods. 1 písm. a/  alebo b/ ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na 
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu 
prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej:
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej 

ako dva roky
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov

10. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení 
štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a) a b)



zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo 
dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu odstupné 
v sume:
a) trojnásobku funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol dôvod, na základe 

ktorého došlo k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
b) štvornásobku jeho funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol dôvod, na 

základe ktorého došlo k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru a ak jeho 
štátnozamestnanecký pomer trval dlhšie ako dva roky

11. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný 
dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť je  viac ako 70 % zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné 
nad ustanovený rozsah podľa § 76a ods. 1, 2 Zákonníka práce, v sume jedného funkčného 
platu zamestnanca.

12. Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný 
starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu 
zamestnancovi v štátnej službe odchodné nad rozsah ustanovený v § 54 ods. 1 zákona 
o štátnej službe vo výške jeho posledne priznaného funkčného platu.

13. Pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa prvé tri dni denná výška náhrady 
príjmu zvyšuje z 25% na 55%.

Článok IV 
Mzdové podmienky a odmeňovanie

1. V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sa odmeňovanie 
zamestnancov riadi zákonom o štátnej službe v znení neskorších predpisov, zákonom 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ZP a internými 
predpismi.

2. Zamestnancom, ktorí vykonávajú remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné 
činnosti s prevahou fyzickej práce a sú zaradení do platovej triedy 1 až 7 určí 
zamestnávateľ tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej a najvyššej platovej triedy, do ktorej 
ich zaradil bez závislosti od dĺžky započítateľnej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie 
byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere.

3. Priznanie osobných príplatkov je závislé od možnosti a objemu prostriedkov mzdového 
fondu. Prehodnotenie osobných príplatkov bude v platových dekrétoch časovo ohraničené. 
Osobný príplatok nie je  nárokovateľná časť platu.

4. Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi podľa § 99 ods. 1 písm. d) zákona 
o štátnej službe a zamestnancovi podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmenu pri životnom



jubileu dosiahnutím 50 rokov veku na návrh vedúceho zamestnanca vo výške 166,- € po 
odpracovaní minimálne 5 rokov v RÚVZ Čadca.

5. Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť príspevok (jednorazový) na vzdelávanie, 
samo vzdelávanie a organizovanie vzdelávacích aktivít za kvalitné plnenie služobných, 
pracovných úloh na základe profesijného vzdelávania súvisiaceho s prehlbolvaním 
kvalifikácie v oblasti činností, ktoré vykonávajú štátni zamestnanci podľa služobnej 
zmluvy, zamestnanci vo verejnom záujme podľa pracovnej zmluvy. Výšku príspevku pre 
vedúceho zamestnanca stanoví vedúci služobného úradu v závislosti od aktivít náročnosti, 
rozsahu prípravy na vzdelávaciu aktivitu a využitie nadobudnutých vedomostí pri 
vykonávaní činnosti podľa služobnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy. Výšku príspevku 
pre zamestnanca určí vedúci služobného úradu na návrh vedúceho zamestnanca. Spôsob a 
forma výplaty bude dojednaná v gremiálnej porade vedúceho služobného úradu.

Článok V 
Vzdelávanie zamestnancov

1. Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo jej 
zvyšovanie. Zamestnávateľ pracuje a prerokuje s odborovým orgánom zásady 
ďalšieho vzdelávania, s osobitným zameraním na odborných zdravotníckych 
zamestnancov, so zámerom umožniť účasť čo najširšej skupine zamestnancov na 
ďalšom vzdelávaní v súlade s potrebami zamestnávateľa. Prehlbovanie kvalifikácie, 
ktoré je  v súlade s potrebami zamestnávateľa. Prehlbovanie kvalifikácie, ktoré je  
v súlade s potrebami zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý prislúcha 
zamestnancovi mzda (plat).

2. Zamestnávateľ umožní účasť zamestnancov na odborných seminároch organizovaných 
tunajším RÚVZ a na seminároch organizovaných školiacimi spoločnosťami formou: 
samo štúdia, odborných dopytov, pasívnou alebo aktívnou účasťou na konferenciách, 
seminároch, školeniach v RÚVZ ako aj mimo regionálneho úradu, prehlbovanie 
vedomostí v oblasti BOZP a pod. Vzdelávacie akcie mimo RÚVZ sú závislé od 
možnosti a objemu finančných prostriedkov. Podrobnosti o prehlbovaní vzdelávania 
sú ustanovené v služobnom predpise č. 5/2010 o obsahu, druhoch, formách 
a zabezpečovaní prehlbovania kvalifikácie.

3. Zamestnávateľ za účelom udržiavania a zvyšovania odborných vedomostí 
zamestnancov môže vyčleniť v rozpočte RÚVZ finančné prostriedky určené na účasť 
na odborných seminároch a na základe odôvodnených požiadaviek na zakúpenie 
odbornej literatúry.

4. V rámci vzdelávania budú uprednostňované vzdelávacie aktivity poriadané 
zriaďovateľom a orgánmi štátnej správy.



Článok VI 
Sociálna oblasť a sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde v znení neskorších predpisov.

Tvorba a použitie sociálneho fondu:

1. Sociálny fond sa tvorí
a) povinným prídelom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

b) ďalším prídelom vo výške 0,5 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na stravovanie podľa zásad pre tvorbu 
a použitie sociálneho fondu.

3. Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie poskytovaním stravných 
lístkov. Stravný lístok bude pre každého zamestnanca v hodnote 3,- €. Prípadné zvýšenie 
hodnoty stravného lístka v priebehu roku sa môže uskutočniť na základe dohody medzi 
služobným úradom a základnou organizáciou odborového zväzu.

4. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zo sociálneho fondu príspevok na stravovanie 
zamestnancov v čiastke 50% z ceny stravného lístka hradeného zamestnancom, po 
uplatnení príspevku zamestnávateľa v zmysle zákonov o štátnej a verejnej službe, na 
jedno teplé hlavné jedlo denne -  obed. Hodnota úhrady stravného lístka hradeného 
zamestnancom sa bude zaokrúhľovať v prospech zamestnanca. Zamestnávateľ si 
vyhradzuje právo prehodnotenia príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu v prípade 
hrozby prekročenia rozpočtu.

5. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na regeneráciu pracovnej sily -  
rehabilitácie, rekondície, telovýchovu a na kultúrne, športové podujatia podľa zásad pre 
tvorbu a používanie sociálneho fondu po vzájomnej dohode zmluvných strán.

6. Pri príležitosti životných jubileí 50 r. a 60 r. veku za podmienky odpracovania
v organizácii aspoň päť rokov, poskytne zamestnávateľ so sociálneho fondu vecný dar 
v sume 35 € a pri príležitosti odpracovania rokov poskytne zamestnávateľ zo sociálneho 
fondu vecný dar a to:

20 rokov -  15 €,
25 rokov -  20 €,
30, 35 a 40 rokov vo výške 35 €.

Pri príležitosti prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles



schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je  viac ako 70 % poskytne zamestnávateľ so 
sociálneho fondu vecný dar zamestnancovi v sume 35,- € .

7. Zmluvné strany sa pri používaní sociálneho fondu na iné príspevky zaväzujú postupovať 
podľa zásad pre tvorbu a používanie sociálneho fondu.

8. Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť rozpočtom, 
ktorý tvorí prílohu pre tvorbu a používanie sociálneho fondu, vrátane možnosti použitia 
fondu na poskytnutie sociálnej výpomoci po dohode obidvoch zmluvných strán.

9. Zamestnávateľ oboznámi zamestnancov s vyúčtovaním a hospodárením sociálneho fondu 
dva krát ročne spojené s hodnotením úloh za hospodársky rok.

Článok VII 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zamestnávateľ vytvorí a zabezpečí podmienky pre všetkých zamestnancov pre výkon 
spoločenskej odborovej kontroly v oblasti pracovných podmienok a ochrany zdravia 
pracujúcich ako zástupcom zamestnancov v súlade s § 146 ZP a zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
zároveň s tým, že opatrenia na zabezpečenie a odstránenie nedostatkov v dohodnutom 
termíne budú zrealizované.

2. Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov osobné ochranné pracovné pomôcky v 
rozsahu v súlade s aktuálnou internou smernicou na poskytovanie týchto prostriedkov. 
Zároveň zabezpečí ich pravidelné čistenie, obmenu, priebežné doplnenie znehodnotených 
alebo stratených OOPP pri ich čistení. Pre skvalitnenie pracovných podmienok 
zamestnancov môže zabezpečiť i iné osobné ochranné pracovné pomôcky v rámci 
možnosti čerpania rozpočtu po dohode s odborovou organizáciou.

3. Zamestnávateľ umožní minimálne raz ročne zástupcovi závodného výboru ZO pre oblasť 
kontroly BOZP účasť na seminárnom školení, resp. poradách organizovaných výkonným 
výborom SOZ v súlade so ZP a zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z.

4. Zamestnávateľ spolu so zástupcom odborovej organizácie bude účastný na kontrolách 
zameraných na dodržiavanie pracovnej disciplíny (kontroly zákazu fajčenia, kontroly 
požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok na pracoviskách). Zamestnávateľ 
zabezpečí v spolupráci s odborovým orgánom raz ročne previerky BOZP na všetkých 
pracoviskách a zariadeniach, prerokuje prijaté závery a návrhy opatrení zamerané na 
dôsledné dodržiavanie všetkých zásad a nariadení s uvedením konkrétnej zodpovednosti.

5. Ďalšie práva a povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
upravuje zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov.



Článok VIII 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zabezpečia plnenie prijatých záväzkov v rámci svojej pôsobnosti tak, aby 
sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy vzťahovali na všetky organizačné 
štruktúry a zamestnancov.

2. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovania o zmene alebo doplnení tejto 
zmluvy, o návrhu je  druhá strana povinná rokovať bez zbytočného odkladu. Zmeny a 
dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné v písomnej forme a po podpise oboch 
zmluvných strán.

3. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a je záväzná pre 
zmluvné strany a pre ich nástupcov v dobe jej platnosti.

4. Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2014, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami, nadobúda účinnosť 1.1. 2014 a platí do 31. 12. 2014.

5. Všetky náležitosti týkajúce sa roka 2013 sa budú posudzovať podľa Kolektívnej zmluvy na
rok 2013.

r e g io n á l n y  ú r a d  ®
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Čadci

Palárikova 1156, 022 01 ČADCA

Za odborovú organizáciu:
A

7 Za vedenie RÚVZ:

Jaroslava Turiaková

predseda ZO OZ 
- zastupujúci

regionálna hygienická 
vedúca služobného úradu


