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DODATOK č. 1  

KU KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE 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  2021 

 
Zmluvné strany: 

 

zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. 

f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  

 

a 

 

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislé kresťanské odbory 

Slovenska 

 

sa dohodli, že Kolektívna zmluva 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 2021 (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa dopĺňa nasledovne: 

 

1. V Čl. II kolektívnej zmluvy sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembru 

2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní 

v sume 350 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. 

decembra 2021 plynie výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z 

dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená 

podľa rozhodnutia zamestnávateľa najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, 

najneskôr však do 30. júna 2022. Ak pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom 

2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu podľa prvej vety najneskôr 

v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Do doby trvania 

pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne 

predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva 

prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas  

u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“ 
 

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

Bratislava ............................. 2021  
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Splnomocnení zástupcovia 

zamestnávateľov podľa § 3 písm. f) 

zákona o kolektívnom vyjednávaní 

 

Július Jakab 
vedúci Úradu vlády SR 

 

Marcel Klimek 
štátny tajomník Ministerstva financií SR 

 

Roman Mikulec 
minister vnútra SR 

 

Milan Krajniak 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Branislav Gröhling 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Kamil Száz 
štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR 

 

Branislav Tréger 
predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

 

Jozef Viskupič 
predseda Združenia samosprávnych krajov 

SK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splnomocnení zástupcovia zamestnancov 

podľa § 3 písm. a) zákona o kolektívnom 

vyjednávaní 

 
Konfederácia odborových zväzov 

Slovenskej republiky zastúpená: 

 

Monika Uhlerová 
viceprezidentka KOZ SR 

 

Pavel Ondek 
predseda OZ pracovníkov  

školstva a vedy na Slovensku 

 

Anton Szalay 
predseda SOZ zdravotníctva 

a sociálnych služieb 

 

Milena Rácová 
predsedníčka SOZ verejnej správy a kultúry 

 

Ivan Caban 
predseda OZ zboru väzenskej  

a justičnej stráže 

 

Katarína Krajčová 
predsedníčka SOZ zamestnancov obrany 

 

Peter Magdolen 
predseda OZ pracovníkov SAV 

 

Ingrid Vrkočová 
predsedníčka OZ justície v SR 

 

Pavol Paračka 
predseda OZ polície v SR 

 

Marta Brodzianska 
predsedníčka integrovaného OZ 

 

Monika Benedeková 
podpredsedníčka OZ KOVO 

 

Vlasta Szabová 
predsedníčka OZ DLV 

 

Jana Žitňáková 
predsedníčka OZ pracovníkov  

poľnohospodárstva na Slovensku 

 

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska 

zastúpené: 

 

Ľubica Černá 
prezidentka 
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