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K O L E K T Í V N A        Z M L U V A 

 

Podľa § 170 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 231 ods. 1 a 4 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

zastúpené 

 Ing. Dašou Turbovou, generálnou tajomníčkou služobného úradu  

na jednej strane 

 

a 

 

Základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry 

 

zastúpenou 
Mgr. Vierou Pruknerovou, predsedníčkou 

 

spolu so 

 

Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a  

naftového priemyslu Slovenskej republiky 

 

zastúpenou 
RNDr. Erikou Beňákovou, predsedníčkou 

na druhej strane 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 

 

 

uzatvárajú túto 

 

 

 

k o l e k t í v n u    z m l u v u 
 

 

 

n a   r o k    2 0 2 1 
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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Kolektívna zmluva na rok 2021 sa vzťahuje na štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú 

štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe") a zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu  

vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme"),  

a u ktorých sa pri odmeňovaní postupuje 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 (ďalej len „zákon o odmeňovaní“). 

 

Čl. 2 

Rozsah kolektívnej zmluvy 

 

Táto kolektívna zmluva upravuje: 

a) vzájomné vzťahy medzi služobným úradom Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „služobný úrad“) a odborovými organizáciami, 

b) štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy, 

c) sociálnu oblasť a sociálny fond. 

 

Čl. 3 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

 

1. Služobný úrad uznáva odborové organizácie za jediných predstaviteľov všetkých 

zamestnancov v štátnej službe a všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v kolektívnom vyjednávaní a uznáva práva odborov vyplývajúce z platných 

pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. 

2. V prípade, ak táto zmluva stanovuje práva alebo povinnosti odborovej organizácie, 

rozumejú sa odborovou organizáciou obidve základné organizácie odborových zväzov. 

3. V prípadoch, týkajúcich sa všetkých zamestnancov alebo väčšieho počtu zamestnancov, 

ak všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborovej 

organizácie, je služobný úrad povinný plniť tieto povinnosti k obidvom zúčastneným 

odborovým organizáciám. 

4. V individuálnych štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich  

sa jednotlivých zamestnancov, zastupuje zamestnanca tá odborová organizácia, ktorej 

je zamestnanec členom. 

5. V prípade, ak nie je zamestnanec odborovo organizovaný, zastupuje ho vo vzťahoch 

podľa odseku 4 odborová organizácia s väčším počtom členov, ak zamestnanec neurčí 

inak. 

6. Služobný úrad zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky z platu členov 

odborovej organizácie na základe ich súhlasu a poukáže ich na účet príslušnej odborovej 

organizácie. 

7. Služobný úrad poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne  

a na účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas 

s náhradou mzdy. 
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8. Služobný úrad poskytne členovi výboru odborového orgánu na činnosť odborovej 

organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý  

medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou. 

9. Služobný úrad nebude diskriminovať členov a funkcionárov odborovej organizácie  

za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu 

odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov 

odborovej organizácie. 

10. Služobný úrad sa zaväzuje zriadiť a technicky prevádzkovať pre odborové organizácie 

osobitný priečinok na intranete služobného úradu. 

11. Služobný úrad poskytne na prevádzkovú činnosť odborovej organizácii za účelom 

zasadnutia výboru bezplatne miestnosť s nevyhnutným technickým vybavením, bude 

uhrádzať náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou a umožní používanie 

prostriedkov elektronickej a telefonickej komunikácie v nevyhnutnej miere. 

 

Štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy 

 

Čl. 4 

Pracovný čas 

 

1. Pracovný čas je 37 a ½ hodín týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorého pracovný 

čas je rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva štátnu službu alebo výkon práce  

vo verejnom záujme striedavo v obidvoch zmenách v dvojzmennej prevádzke je  

36 a ¼ hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý je rozvrhnutý tak, že 

pravidelne vykonáva štátnu službu alebo výkon práce vo verejnom záujme striedavo  

vo všetkých zmenách trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke je 35 hodín 

týždenne. 

2. Pracovný čas podľa odseku 1 sa uplatňuje ako pružný pracovný čas, ktorý sa uplatní 

ako obdobie príslušného kalendárneho mesiaca. 

3. Voliteľný služobný čas a voliteľný pracovný čas, v ktorom je zamestnanec povinný byť 

na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval základný služobný čas a základný 

pracovný čas sa určuje so začiatkom od 06:00 h a koncom o 20:00 h celoročne. 

4. Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak služobný úrad vyšle zamestnanca na služobnú 

cestu alebo pracovnú cestu (ďalej len „pracovná cesta“). Na účel pracovnej cesty  

a náhrad za pracovnú cestu sa určuje pevný začiatok pracovnej zmeny na 7:30 hod.  

a pevný koniec pracovnej zmeny na 15:30 hod. vrátane prestávky na odpočinok  

a jedenie v trvaní 30 minút. 

5. Pružný pracovný čas sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý vykonáva prácu 

v dvojzmennej prevádzke alebo trojzmennej prevádzke a ktorý má nerovnomerne 

rozvrhnutý pracovný čas. 

6. Na účely určenia presnej dĺžky nevyhnutne potrebného času, za ktorý patrí 

zamestnancovi pracovné voľno pri prekážkach v práci na strane zamestnanca trvajúcich 

minimálne jeden celý pracovný deň, sa za jeden deň považuje čas v trvaní 7 a ½ hodiny. 

7. Ak štátnozamestnanecký pomer alebo pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu 

kalendárneho roka, zamestnancovi sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy 

z dôvodov uvedených v § 141 ods. 2 písm. a) prvom bode a c) prvom bode Zákonníka 

práce v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu 

kalendárneho roka trvania štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru. 
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Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor. 

8. Služobný úrad umožní zamestnancovi po dohode so služobným úradom a so súhlasom 

vedúceho zamestnanca výkon práce doma alebo na inom ako na zvyčajnom mieste 

výkonu práce v režime práce z domu (homeoffice) v rozsahu 5 dní v mesiaci  

za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa služobnej zmluvy 

alebo pracovnej zmluvy to umožňuje. Podmienky práce v režime práce z domu upraví 

služobný úrad vnútorným riadiacim aktom. 

 

Čl. 5 

Pracovný pomer na určitú dobu 

 

Zamestnávateľ môže podľa § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce po dohode  

so zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý vykonáva práce v rámci 

integrovaného projektu financovaného z programu Európskej únie LIFE IP – Zlepšenie 

kvality ovzdušia na pozícii koordinátor, asistent, odborný manažér, technický manažér, 

komunikačný manažér a manažér kvality ovzdušia predĺžiť jeho pracovný pomer  

na dobu určitú alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu nad dva roky. 

 

Čl. 6 

Plat 

 

1. Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne 

práceneschopného na výkon štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu, patrí 

príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške rozdielu medzi 

funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, 

preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské 

poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného 

na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu. 

2. Príplatok k náhrade príjmu sa poskytuje najviac za prvých 10 dní trvania dočasnej 

pracovnej neschopnosti v kalendárnom roku. 

3. Služobný úrad poskytne zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme jedenkrát 

v kalendárnom roku počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu 

príjmu vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. 

4. Zamestnancovi, ktorý vykonáva pracovnú činnosť vodiča motorového vozidla, kuriča, 

vrátnika, strážnika, údržbára, alebo inú remeselnú, manuálnu alebo manipulačnú 

činnosť s prevahou fyzickej práce a ktorý je zaradený do 1. platovej triedy až 3. platovej 

triedy, sa v súlade s § 5 ods. 4 a § 7 ods. 4 a 5 zákona o odmeňovaní určuje tarifný plat 

podľa základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 zákona o odmeňovaní 

v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy,

do ktorej je zaradený, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat 

nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. 
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Čl. 7 

Dovolenka 

 

1. Základná výmera dovolenky zamestnanca je päť týždňov. Dovolenka vo výmere 

šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 

najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. 

2. Príslušný vedúci zamestnanec predkladá najneskôr do 31. marca kalendárneho roka 

osobnému úradu návrh plánu dovoleniek na príslušný kalendárny rok, prerokovaný  

so zamestnancami a určený tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať 

spravidla do konca kalendárneho roka. Toto ustanovenie nebráni vedúcemu 

zamestnancovi schváliť dovolenku aj mimo rozsahu plánu dovoleniek. 

 

Čl. 8 

Odchodné a odstupné 

 

1. Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný 

starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, služobný úrad 

poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v § 84 zákona o štátnej 

službe a platnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zvýšené o dva funkčné platy 

zamestnanca. 

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru zamestnanca pri výkone práce vo verejnom 

záujme po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, služobný úrad poskytne 

zamestnancovi odchodné zvýšené o dva funkčné platy zamestnanca a nad rámec platnej 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku 

v lehote podľa § 76a Zákonníka práce. 

3. Služobný úrad vyplatí štátnemu zamestnancovi, ktorý má nárok na poskytnutie 

odstupného podľa § 83 zákona o štátnej službe pri skončení štátnozamestnaneckého 

pomeru dohodou alebo pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona, 

odstupné nad rozsah ustanovený § 83 zákona o štátnej službe zvýšené o jeden funkčný 

plat. 

4. Pri skončení pracovného pomeru zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme 

dohodou o skončení pracovného pomeru, a to z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. 

a), b) alebo c) Zákonníka práce, patrí tomuto zamestnancovi odstupné vo výške  

podľa § 76 Zákonníka práce zvýšené o jeden funkčný plat. 

 

Čl. 9 

Odmeňovanie 

 

1. Služobný úrad poskytne zamestnancovi odmenu v sume jeho funkčného platu  

pri dosiahnutí 50 rokov veku. Odmena bude vyplatená zamestnancovi vo výplatnom 

termíne za kalendárny mesiac, v ktorom dosiahol 50 rokov veku. 

2. Služobný úrad poskytne zamestnancovi odmenu vo výške 700 € pri dosiahnutí 60 rokov 

veku. Odmena bude vyplatená zamestnancovi vo výplatnom termíne za kalendárny 
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mesiac, v ktorom dosiahol 60 rokov veku. 

3. Služobný úrad poskytne zamestnancovi odmenu vo výške 200 € pri udelení ocenenia 

ministerstva podľa rozhodnutia ministra životného prostredia č. 3/2013-1.8 o zriadení 

Komisie pre oceňovanie mimoriadnych výsledkov v starostlivosti o životné prostredie. 

4. Služobný úrad poskytne zamestnancovi v druhom polroku 2021 príspevok vo výške 100 

eur. Podmienkou je trvanie pracovného pomeru k 30.11.2021 najmenej 6 mesiacov  

a zamestnanec nemôže byť v skúšobnej dobe alebo výpovednej dobe. Príspevok  

sa vyplatí v mesiaci december 2021.  

 

Čl. 10 

Pracovné voľno 

 

1. Služobný úrad poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 

jedného pracovného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní krvi  

alebo iného biologického materiálu na deň, v ktorom došlo k bezodplatnému odberu 

krvi alebo iného biologického materiálu. 

2. Služobný úrad poskytne zamestnancovi pri dôležitých osobných prekážkach v práci  

na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce pracovné voľno  

s náhradou mzdy v rozsahu troch dní v kalendárnom roku, ktoré ohlási 

zamestnávateľovi najneskôr v daný deň . 

3. Služobný úrad poskytne zamestnancovi na základe jeho predchádzajúcej písomnej 

žiadosti pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu jedného dňa z dôvodu 

organizovania vlastnej svadby. 

4. Služobný úrad posúdi každú individuálnu žiadosť o služobné voľno alebo pracovné 

voľno s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) alebo c) 

Zákonníka práce. 

 

Čl. 11 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

1. V prípade extrémnych klimatických podmienok na pracoviskách služobný úrad pristúpi 

k úprave služobného, resp. pracovného času zamestnancov podľa konkrétnych 

podmienok na jednotlivých pracoviskách. 

2. Spôsob a rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancovi pracovným úrazom služobný 

úrad prerokuje s odborovou organizáciou a so zamestnancom bez zbytočného odkladu. 

 

Čl. 12 

Sociálna oblasť a sociálny fond 

 

1. Služobný úrad zabezpečí zamestnancovi stravovanie formou stravovacích poukážok. 

Nárok na stravovacie poukážky má zamestnanec aj za čas vyčerpanej dovolenky  

a za čas prekážok v práci podľa § 141 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 3. a písm. c) 
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Zákonníka práce. 

2. Kalkulácia príspevkov na stravovanie pre zamestnancov je upravená v prílohe č. 1 a je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto kolektívnej zmluvy. 

3. Služobný úrad tvorí sociálny fond povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším prídelom 

vo výške 0,5 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom za kalendárny 

rok. 

4. Spôsob použitia sociálneho fondu je upravený v Zásadách na používanie prostriedkov 

zo sociálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sú 

uvedené v prílohe č. 2 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto kolektívnej zmluvy. 

5. Služobný úrad poskytuje zamestnancovi príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

v sume 40 € mesačne. Podmienkou poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety 

je predloženie platnej účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení 

uzatvorenej podľa osobitného predpisu1, v ktorej sa zamestnanec zaviaže platiť 

príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške najmenej 8,00 € mesačne;  

to neplatí pre zamestnanca, ktorý predložil platnú účastnícku zmluvu služobnému úradu 

do 07. 04. 2014. 

 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia a účinnosť 

 

1. Plnenie tejto kolektívnej zmluvy sa bude vyhodnocovať polročne na požiadanie jednej 

zo zmluvných strán. 

2. Táto kolektívna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných 

strán dostane dva rovnopisy. 

3. Ak sa zmluvné strany pred ukončením doby platnosti tejto kolektívnej zmluvy 

nedohodnú na uzatvorení novej kolektívnej zmluvy, predlžuje sa platnosť  

tejto kolektívnej zmluvy na obdobie ďalšieho kalendárneho roka. Táto kolektívna 

zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

4. Každá zo zmluvných strán môže písomne navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení 

tejto kolektívnej zmluvy. Na tento návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať 

do 15 dní odo dňa doručenia písomného návrhu. 

5. Obsah kolektívnej zmluvy a jej rozsah sa môžu meniť len po vzájomnej dohode  

jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu alebo doplnenie 

kolektívnej zmluvy predloženom jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny  

sa označia ako „dodatok ku kolektívnej zmluve“ a číslujú sa v poradí, v akom sú 

uzatvorené. 

6. Táto kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami 

a účinnosť dňom 1. januára 2021, a to po splnení podmienky jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

                                                      
1 zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 



8  

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v čase jej 

platnosti. 

 

V Bratislave dňa .... 

 

 

Za služobný úrad: Za odborové organizácie: 

 

 

 

 

 

    Daša Turbová  Viera Pruknerová 

generálna tajomníčka predsedníčka ZO SLOVES 

služobného úradu MŽP SR 

 

 

 

 

Erika Beňáková 

predsedníčka ZO PBGN SR 
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Príloha č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 

 

 

 

Kalkulácia príspevkov na stravovanie pre zamestnancov: 

 Nominálna hodnota 

stravovacej poukážky 

Príspevok 

MŽP SR 

Príspevok 

zo SF 

Cena pre 

zamestnanca 

Štátni zamestnanci 4,20 € 2,80 € 0,90 € 0,50 € 

Percentuálne 
rozdelenie 

100 % 66,66 % 21,43 % 11,91 % 

Zamestnanci pri 

výkone práce vo 
verejnom záujme 

 

4,20 € 
 

2,40 € 
 

1,30 € 
 

0,50 € 

Percentuálne 

rozdelenie 
100 % 57,14 % 30,95 % 11,91 % 
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 Príloha č. 2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 

 

 

Zásady na použitie prostriedkov zo sociálneho fondu 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „zásady“) 

 

1) Zo sociálneho fondu sa poskytuje: 

 

a) príspevok na stravovanie upravuje čl. 6 a príloha č. 1 tejto kolektívnej zmluvy. 

 

b) príspevok na dopravu do zamestnania je jednorazový príspevok, ktorý môže 

služobný úrad poskytnúť v sume až do výšky 60 € vo výplatnom termíne za mesiac 

september zamestnancovi, ktorý je k 1. októbru v štátnozamestnaneckom  

alebo pracovnom pomere k služobnému úradu. Príspevok sa vyplatí v alikvotnej časti 

za každý kalendárny mesiac trvania štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru 

za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Do obdobia trvania štátnozamestnaneckého 

alebo pracovného pomeru sa nezapočítava obdobie, v ktorom zamestnanec neprispieval 

do sociálneho fondu, napr. počas čerpania dočasnej pracovnej neschopnosti, 

neplateného voľna zamestnanca, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pokiaľ  

táto prekážka na strane zamestnanca trvala celý kalendárny mesiac. 

 

c) príspevok na sociálnu výpomoc možno poskytnúť zamestnancovi alebo rodinnému 

príslušníkovi zamestnanca (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) do výšky 500 €  

pri mimoriadnych situáciách, keď sa nie vlastnou vinou dostane do ťažkej finančnej 

situácie, ktorú nemôže zvládnuť sám. Mimoriadnou situáciou sa na účely  

tejto kolektívnej zmluvy rozumie napríklad úmrtie rodinného príslušníka, dlhodobá 

dočasná pracovná neschopnosť trvajúca dlhšie ako 2 mesiace, živelná katastrofa a iné. 

Ak je mimoriadnou situáciou závažné ochorenie zamestnanca napríklad onkologické 

ochorenie a pod., možno poskytnúť príspevok na sociálnu výpomoc až do výšky 

3 000 €. Príspevok na sociálnu výpomoc sa môže poskytnúť na základe písomnej 

žiadosti, v ktorej sa uvedú dôvody na jej poskytnutie. K žiadosti sa priložia doklady, 

preukazujúce nárok na poskytnutie tohto príspevku (napr. lekárska správa, úmrtný list a 

pod.). Vyplatenie príspevku na sociálnu výpomoc schvaľuje minister životného 

prostredia. 

 

d) príspevok na podujatia organizované služobným úradom alebo odborovou 

organizáciou je možné poskytnúť zamestnancovi v štátnozamestnaneckom  

alebo pracovnom pomere. Príspevok je možné použiť na organizovanie podujatia  

podľa možností sociálneho fondu. Podmienky a formu poskytnutia príspevkov dohodne 

služobný úrad s výborom odborovej organizácie. 

 

e) príspevok na zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť v závislosti od výšky 

finančných prostriedkov sociálneho fondu k 1. decembru zamestnancovi najviac  

do výšky 100 €. Príspevok možno poskytnúť zamestnancovi na základe jeho písomnej 

žiadosti a po predložení potvrdenia o úhrade poplatku napr. za preventívnu prehliadku, 

očné vyšetrenie, kúpeľnú starostlivosť v trvaní najmenej 6 dní a pod.
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f)  príspevok na regeneráciu pracovnej sily možno poskytnúť v závislosti od výšky 

finančných prostriedkov sociálneho fondu k 1. decembru zamestnancovi, ktorý je 

v štátnozamestnaneckom pomere alebo pracovnom pomere k služobnému úradu viac 

ako jeden rok. 

g)  príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 €. 

h)  príspevok pri príležitosti pracovného jubilea za nepretržite odpracované roky  

v služobnom úrade  

i. pri pracovnom jubileu 15 rokov v sume 150 € 

ii. pri pracovnom jubileu 20 rokov v sume 200 € 

iii. pri pracovnom jubileu 25 rokov v sume 300 € 

iv. pri pracovnom jubileu 30 rokov v sume 400 €  

v. pri pracovnom jubileu 35 rokov v sume 500 €,  

i)  príspevok na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie 

analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho 

vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom 

predstavuje celkovú sumu prostriedkov fondu 0,05 % zo základu ustanoveného v § 4 

ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Ak sa uvedené 

finančné prostriedky podľa prvej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, 

nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom 

roku. 

 

2) Správcom prostriedkov sociálneho fondu je osobný úrad. O spôsobe použitia fondu 

rozhoduje služobný úrad so súhlasom oboch odborových organizácií. 

 

3) Každoročne do konca prvého mesiaca kalendárneho roka vykoná správca sociálneho 

fondu zúčtovanie príspevkov zo sociálneho fondu za predchádzajúci rok a predloží  

ho obom odborovým organizáciám. 

 

4) Služobný úrad poskytne dvakrát ročne obom odborovým organizáciám prehľad o tvorbe 

a čerpaní prostriedkov sociálneho fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/152/#paragraf-4.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/152/#paragraf-4.odsek-1

