V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby a výkonu práce
vo verejnom záujme a v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov

zmluvné strany:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
zastúpené generálnym riaditeľom a generálnym tajomníkom služobného úradu,
Ing. Mariánom Valentovičom, MBA

a
Podnikový výbor sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry,
zastúpený predsedom, Mgr. Jozefom Mészárošom,
a
predsedníčkou SLOVES, Mgr. Milenou Rácovou,
a
Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
zastúpený predsedníčkou PhDr. Máriou Fábianovou, PhD.
uzatvárajú podľa § 2 ods. 2 a 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
tento
Dodatok č. 1 ku

K OLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov odmeňovaných 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 2021
(ďalej len „kolektívna zmluva“)

1

Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov odmeňovaných 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 2021 sa v súlade s Článkom 2 a 3, Časti V. Záverečné ustanovenia tejto kolektívnej
zmluvy, sa Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

I.
V ods. 1 článku 5 Časti III Podmienky vykonávania štátnej služby a pracovnoprávne
vzťahy sa za text v znení „- na jeden pracovný deň v prvom polroku 2021, ak štátny
zamestnanec a zamestnanec oň požiada. Štátny zamestnanec a zamestnanec je povinný
písomne požiadať vedúceho zamestnanca o čerpanie tohto voľna najneskôr do začiatku
pevného pracovného času v deň, kedy toto voľno plánuje čerpať.“ dopĺňa nový v znení:
„ – na jeden pracovný deň, ktorý nasleduje po dni očkovania na COVID -19, v prípade, že
tento deň pripadne na deň pracovného pokoja zamestnanec si čerpá voľno v nasledujúci
pracovný deň.“

II.
Ostatné časti kolektívnej zmluvy zastávajú nezmenené.
Záverečné ustanovenia
Článok 1
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov
odmeňovaných 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 2021 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom odo dňa jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a ods. 5 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Článok 2
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých každá
zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa: __.__.2021
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..................................................
Ing. Marián Valentovič, MBA
generálny riaditeľ
a generálny tajomník služobného úradu

..................................................
Mgr. Jozef Mészároš
predseda podnikového výboru

..................................................
Mgr. Milena Rácová
predsedníčka SLOVES

.................................................
PhDr. Mária Fábianová, PhD.
predseda Odborového zväzu
Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

3

