REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
v

so sídlom v CADCI

KOLEKTÍVNA ZMLUVA
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 2012

Zmluvné strany
Organizácia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
v zastúpení: MUDr. Jozef Pokorný
vedúci služobného úradu, regionálny hygienik
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
zastupujúca predsedníčka ZO SOZ ZaSS
ďalej len („ZO RÚVZ Čadca")
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 2012
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 na rok 2012 túto k o l e k t í v n u z m l u v u .

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Táto kolektívna zmluva vychádza z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 311/2001
Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní a Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 1012. Bližšie upravuje
individuálne a kolektívne právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami
zastúpenými odbormi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany a ich prípadných právnych nástupcov,
všetkých štátnych a verejných zamestnancov RÚVZ Čadca a služobný úrad Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako zamestnávateľa.
3. Kolektívna zmluva upravuje mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky v rozsahu
vymedzenom pracovnoprávnymi predpismi, sociálne a ďalšie nároky zamestnancov
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vymedzuje záväzky zmluvných strán v oblasti
zamestnanosti, miezd, sociálnych istôt a ochrany odborových práv.
4. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava podmienok vykonávania štátnej
služby štátnymi zamestnancami a priaznivejšia úprava pracovných a platových podmienok
a podmienok zamestnávania v roku 2012 zamestnancami vo verejnej službe.
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 základnú odborovú organizáciu pri RUVZ Čadca za oprávneného
predstaviteľa zamestnancov - členov ZO pri kolektívnom vyjednávaní a umožňuje
pôsobenie odborov na pracovisku. 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.
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.
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 zamestnancov pracujúcich vo
verejnom záujme.
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, spravidla do 10 dní, ak tomu nebránia iné
prekážky, alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Článok III
Pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy
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 spravidla jeden mesiac vopred prerokuje s príslušným odborových 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
ich uvoľnenia.
4. Služobný čas štátneho zamestnanca a pracovný čas zamestnanca je 37 V2
týždenne.

hodiny

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. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi odstupné nad rozsah
ustanovený príslušným zákonom:
a) zamestnancom odmeňovaným podľa zák. č. 553/2003 Z.z., s ktorými bude pracovný
pomer rozviazaný dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b)
Zákonníka práce, a to:
- vo výške jedného funkčného platu, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa menej
ako 5 rokov a rozviaže pracovný pomer pred začatím plynutia výpovednej doby
- vo výške dvoch funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa viac
ako 5 rokov a rozviaže pracovný pomer pred začatím plynutia výpovednej doby
b) štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe sa nad rámec odstupného určeného
postupom v zmysle § 53 zák. č. 400/2009 Z.z. poskytne ďalšie odstupné vo výške
dvoch funkčných platov v súlade s § 119 ods. 3 pís. a) zák. č. 400/2009
7. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný
dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť je viac ako 70 % zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad
ustanovený rozsah podľa § 76a Zákonníka práce, v sume jedného funkčného platu
zamestnanca.
8. Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po nadobudnutí 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 v sume jeho posledne priznaného funkčného platu.

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. Ak poberanie príplatku nebolo už pri jeho priznaní časovo obmedzené,
zamestnávateľ prostredníctvom vedúceho zamestnanca aspoň raz ročne prehodnotí
oprávnenosť poberania osobného príplatku.
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,- €.
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 prehlbovaním
kvalifikácie v oblasti činnosti, 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
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. 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
vyčlení v rozpočte RÚVZ finančné prostriedky určené na účasť na odborných seminároch
a na základe odôvodnených požiadaviek na zakúpenie odbornej literatúry.

Článok VI
Sociálna oblasť a sociálny fond
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
výplatu za kalendárny rok.
2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na stravovanie podľa zásad pre tvorbu
a používanie 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 objeme 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 dopravu zamestnancov do
zamestnania a späť, ktorý vyplatí lx ročne v rámci možnosti rozpočtu sociálneho fondu
organizácie po vzájomnej dohode zmluvných strán.
6. 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.
7.

Pri príležitosti životných jubileí 50 r. a 60 r. veku za podmienky odpracovania
v organizácii aspoň jedného roku, poskytne zamestnávateľ zo 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 súbehu obidvoch výročí (životné a pracovné) dar bude poskytnutý iba pri jednom
z nich, a to životné výročie.
8.

Základná odborová organizácia poskytne členovi ZO finančný dar pri prvom odchode do
starobného alebo invalidného dôchodku a pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku vo
výške 70 €.

9.

Základná odborová organizácia poskytne každému členovi raz ročne príspevok v sume
maximálne 20 € na kultúrne, športové podujatie, prípadne regeneráciu síl. Na konci roka,
po prerokovaní vo výbore, bude každému členovi poskytnutý príspevok k Vianociam.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva a odborová organizácia sa zaväzujú na
vzájomnej spolupráci pri organizovaní športového dňa pre zamestnancov úradu a pri
zabezpečovaní koncoročného posedenia spojeného s hodnotením úloh za hospodársky
rok.
11. Zmluvné strany sa pri používaní sociálneho fondu na iné príspevky zaväzujú postupovať
podľa zásad pre tvorbu a používanie sociálneho fondu.
12. Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť rozpočtom,
ktorý tvorí prílohu pre tvorbu a používanie sociálneho fondu.

Článok VI
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 určenom 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 spolu so základnou odborovou organizáciou bude
dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách. Zamestnávateľ umožní
ročne zástupcovi závodného výboru ZO pre oblasť kontroly BOZP účasť
školení, resp. poradách organizovaných výkonným výborom SOZ v
a zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z.

dohliadať na
minimálne raz
na seminárnom
súlade so ZP

Článok VII
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. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto KZ sa riadia v plnom
rozsahu zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov. Zamestnávateľ je
povinný odovzdať právnym nástupcom túto KZ.
5. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a je záväzná pre
zmluvné strany a pre ich nástupcov v dobe jej platnosti.
6. Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2012, nadobúda účinnosť 1. januára 2012 a platí do
31. decembra 2012.

V Čadci 29. 12. 2011

org.c. 0 1 1 3 - 5 0 2 0 3

REGIONÁLNY
VEREJNÉHO
so sídlom

S L O V E N S K Ý O D B O R O V Ý ZVÄZ
Z D R A V O T N Í C T V A A S O C I Á L N Y C H SLUŽIEB
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Čadci
ul.Palárikova 1156. 022 01 Čadca

Za odborovú organizáciu:
Jaroslava Turiaková
zastupujúca predsedníčka ZO OZ

ÚRAD
ZDRAVOTNÍCTVA
v Čadci

vedúci služobného úradu

Za vedenie RÚVZ:
MUDr. Jozef Pokorný
regionálny hygienik
vedúci služobného úradu

Príloha č. 1

Rozpočet tvorby a čerpania sociálneho fondu
na rok 2012

A1 Tvorba fondu
-zostatok z 31.12.2011
- povinný prídel a ďalší prídel v roku 2012 - ŠS 1,5 %
- povinný prídel a ďalší prídel v roku 2012 - VS 1.5 %
Spolu povinný prídel a ďalší prídel v roku 2012:

1 028,36
3160,00
890.00
4 050,00

€
€
€
€

Tvorba spolu so zostatkom:

5 078,36 €

B/ Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
1. príspevok na stravovanie zamestnancov:
ŠS
5 568x0,53
VS
1 536 x 0,68
Spolu príspevok na stravovanie zamestnancov:
2. životné jubileá
3. sociálnu výpomoc
4. príspevok na dopravu do zamestnania a späť
5. príspevok pri prvom odchode do dôchodku
6. prenájom zariadení
Čerpanie s p o l u :

2 951,04 €
1 044,48 €
3 995,52
125,00
70,00
820,00
35,00
30,00

€
€
€
€
€
€

5 075,52 €

