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V súlade so zákonom 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“), § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 
2/1991 Zb. o kolektívnom vyjedávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany 

 
 
 
 
 
 

Environmentálny fond 
 

zastúpený  
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ 
 (ďalej len „ zamestnávateľ “)  

 
na jednej strane 

 
 

a 
 

 

Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy  
a kultúry, pracovisko Environmentálny fond 

 
zastúpená 

Mgr. Viera Pruknerová, predsedníčka výboru ZO SLOVES 
 

na druhej strane 
 
 
 
 
 

uzatvárajú túto 
 

kolektívnu zmluvu  
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Časť I.  
Všeobecné ustanovenia  

 

Článok 1 
 

Cieľom kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier a preto budú zmluvné strany pri riešení 
vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania. 

 

Článok 2 
 

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú: 
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, 
- pracovnoprávne vzťahy, 
- platové podmienky, 
- sociálna oblasť a sociálny fond, 
- oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

Článok 3 
 

Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Environmentálneho fondu (ďalej 
len „fond“), ktorého správu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

Článok 4 
 

Fond nebude diskriminovať členov, zvolených zástupcov zamestnancov fondu - funkcionárov 
Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy  
a kultúry, pracovisko Environmentálny fond (ďalej len „ZO SLOVES EF“) za ich členstvo, námety, kritické 
pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu 
ochranu funkcionárov ZO SLOVES EF. 

Článok 5 
 

Účastníci zmluvných strán sa zaväzujú rešpektovať ustanovenia Kolektívnej zmluvy 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 roky  2019 - 2020, ktorá bola podpísaná 
28. novembra 2018. 
 

Časť II. 
Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy  

Článok 6 
 

Fond uznáva ZO SLOVES EF a zvoleného zástupcu zamestnancov, zamestnaneckého 
dôverníka Environmentálneho fondu, za jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa 
v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov 
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a tejto kolektívnej zmluvy. 

Článok 7 
 
1. Fond poskytne úhradu nevyhnutných nákladov na činnosť ZO SLOVES EF pre zamestnancov fondu. 
2. Fond poskytne zamestnancom fondu na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na odborárskom 

vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku vo výške ich funkčného 
platu. 

 

Článok 8 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že fond zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo 
mzdy členom ZO SLOVES EF, na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané 
členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet ZO SLOVES na Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky do dvoch pracovných dní po výplatnom termíne. 
 

Článok 9 
 

Dlhodobo uvoľneného odborového funkcionára po skončení funkčného obdobia fond zaradí na 
jeho pôvodnú prácu a pracovisko. V prípade, že sa táto práca nevykonáva alebo pracovisko bolo zrušené, 
je fond povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 
 

Článok 10 
 

Fond sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcov výboru odborovej organizácie na každú poradu 
vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky 
zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, 
ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie zástupcovi 
zamestnancov zamestnaneckému dôverníkovi. 

Článok 11 
 

ZO SLOVES EF uznáva právo fondu organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť 
zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny. 
 
 

Časť III. 
Pracovnoprávne vzťahy  

 

Článok 12 
 

Fond vykoná zmeny v platnom organizačnom alebo pracovnom poriadku, alebo vydá nový 
organizačný alebo pracovný poriadok len po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení zástupcov 
zamestnancov, inak bude organizačný alebo pracovný poriadok neplatný. 
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Článok 13 
 

Pracovný čas je 37,5 hodiny týždenne a je rozvrhnutý ako pružný pracovný čas. 

Článok 14 
 

Pracovný čas pre jednotlivé pracovné dni v týždni je rozvrhnutý takto: 
a) pre pondelok, utorok, streda, štvrtok je stanovené 

základný pracovný čas je od 8.30 hod. do 15.00 hod., 
voliteľný pracovný čas je od 6.30 hod. do 8.30 hod. a od 15.00 hod. do 18.30 hod., 

b) pre piatok je stanovené 
základný pracovný čas je od 8.30 hod. do 14.00 hod., 
voliteľný pracovný čas je od 6.30 hod. do 8.30 hod. a od 14.00 hod. do 18.30 hod. 

Pružné pracovné obdobie sa uplatňuje ako štvortýždňové pracovné obdobie. 
 

Článok 15 
 

Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí 
zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. 
 

Článok 16 
 

Pracovné voľno s náhradou mzdy bude zamestnancom poskytnuté v týchto prípadoch a v tomto 
rozsahu: 
- na základe vydaného príkazu riaditeľa Environmentálneho fondu z dôvodu prekážok v práci 

na strane zamestnávateľa, pričom do odpracovaného času sa zamestnancom započíta čas 
zodpovedajúci dĺžke 7,5 hodinovej pracovnej zmeny, vyplývajúcej z určeného týždenného 
pracovného času zamestnanca.  

Článok 17 
 

Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, sa poskytne 
pracovné voľno s náhradou mzdy (vyšetrenie alebo ošetrenie a sprevádzanie rodinného príslušníka) 
v rozsahu jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania 
pracovného pomeru. Celkový nárok sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor. 
 

Článok 18 
 

Fond vyplatí zamestnancom odstupné, s ktorými skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených 
v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce:  
- vo výške trojnásobku funkčného platu, 
- vo výške štvornásobku funkčného platu, ak zamestnanci odpracovali na Environmentálnom 

fonde najmenej päť rokov, 
- vo výške päťnásobku funkčného platu, ak zamestnanci odpracovali na Environmentálnom fonde 

najmenej desať rokov. 
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Článok 19 
 

Pri prekážkach v práci pri pružnom pracovnom čase na strane zamestnanca sa ustanovuje dĺžka 
nevyhnutne potrebného času 7,5 hodiny, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno. Za jeden deň 
sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke 7,5 hodinovej pracovnej zmeny vyplývajúcej z určeného 
týždenného pracovného času zamestnanca. 

Článok 20 
 

Fond poskytne zamestnancovi počas prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti 
náhradu príjmu vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.  
 

Článok 21 
 

Zamestnanecký dôverník uplatní právo kontroly nad dodržiavaním záväzkov z kolektívnej 
zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi zamestnanecký dôverník zamestnávateľovi fondu sedem 
kalendárnych dní pred jej uskutočnením. 
 

Článok 22 
 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie 
rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení 
alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie na nevyhnutne potrebný čas, najviac 
na jedenásť dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné 
vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných 
príslušníkov. 
 
 

Časť IV. 
Platové podmienky  

 

Článok 23 
 

Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
Valorizácia platových taríf sa realizuje v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade 
s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. na príslušný kalendárny rok. 
 

Časť V. 
Sociálna oblasť a sociálny fond 

 

Článok 24 
 

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou stravných lístkov. 
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Článok 25 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom 
podľa ustanovenia § 152 ods. 3 Zákonníka práce, fond poskytne na stravovanie aj príspevok zo 
sociálneho fondu podľa Smernice o sociálnom fonde. Výška príspevku bude každoročne upravovaná 
v rozpočte sociálneho fondu schváleného na príslušný rok. 

Článok 26 
 

Fond poskytne stravovanie podľa podmienok stanovených v článku 25 a 26 tejto kolektívnej 
zmluvy zamestnancom aj v čase ich ospravedlnenej neprítomnosti v práci, a to počas prvých desať dní 
dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny a prekážok v práci.  

Fond neposkytne stravovanie zamestnancom od jedenásteho dňa dočasnej pracovnej 
neschopnosti a počas dovolenky. 
 

Článok 27 
 

Sociálny fond sa bude tvoriť: 
- povinným prídelom vo výške 1% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na 

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

výplatu za kalendárny rok. 
 

Článok 28 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa Smernice 
o sociálnom fonde v znení jej neskorších dodatkov. 
 

Článok 29 
 

Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť rozpočtom 
schváleným na príslušný rok. Rozpočet na príslušný rok je súčasťou kolektívnej zmluvy a obsahuje 
nasledovné údaje: 
 

POČIATOČNÝ STAV sociálneho fondu k 01.01.2018: 1 412,59 EUR 

ZÚČTOVANIE PRÍDELU za rok 2017: 0,06 EUR 

TVORBA sociálneho fondu za rok 2018: 13 765,02 EUR 

a) povinný prídel vo výške 1 % zo súhrnu hrubých platov 
zamestnancov zúčtovaných na výplatu za rok 2018 

9 176,72  EUR 

b) ďalší prídel dohodnutý v kolektívnej zmluve vo výške 0,5 % zo 
súhrnu hrubých platov zamestnancov zúčtovaných na výplatu za rok 
2018 

 

4 588,36  EUR 

c) výnos úrok na účte sociálneho fondu 
 

0,43  EUR 

POUŽITIE sociálneho fondu v rok 2018: 11 981,38  EUR 

a) príspevok na závodné stravovanie  11 980,61 EUR 
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b) náklady na poplatky banke  0,77  EUR 

ZOSTATOK sociálneho fondu k 31.12.2018 2 007,96  EUR 

Článok 30 
 

Fond poskytne zástupcom zamestnancov fondu prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu 
štvrťročne. 

 

Článok 31 
 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy zo zdravotných 
dôvodov v rozsahu maximálne dvoch pracovných dní v kalendárnom roku. Zdravotné voľno s náhradou 
mzdy zo zdravotných dôvodov je pracovné voľno nad rámec zákonom priznaných prekážok v práci na 
strane zamestnanca, najmä v prípadoch nepredvídaného zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca 
(nie je potrebné potvrdenie od lekára). 

Zamestnanec je povinný požiadať o poskytnutie zdravotného voľna s náhradou mzdy zo 
zdravotných dôvodov najneskôr do začiatku určeného základného pracovného času v deň, kedy 
o poskytnutie zdravotného voľna žiada. 

Čerpanie zdravotného voľna zamestnanec dokladuje predložením priepustky s doplnením 
dôvodu neprítomnosti v práci „zdravotné voľno“ s ošifrovaním priameho nadriadeného zamestnanca 
a podpisom riaditeľa fondu v priebehu kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo zdravotné voľno 
zamestnancovi poskytnuté. 

Čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy zo zdravotných dôvodov nie je možné v priebehu 
jedného kalendárneho mesiaca. 

Nevyčerpané pracovné voľno s náhradou mzdy zo zdravotných dôvodov v príslušnom 
kalendárnom roku nie je možné previesť do nasledujúceho kalendárneho roku. 

 
 
 

Časť VI. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Článok 32 
 

Fond sa zaväzuje v plnom rozsahu svojej pôsobnosti sústavne, podľa nových poznatkov vedy 
a techniky, vytvárať podmienky na bezpečnú a zdraviu neškodnú prácu. Rešpektuje právo odborových 
orgánov na výkon kontroly nad dodržiavaním predpisov a noriem bezpečnosti a hygieny práce. Pri riešení 
problémov v tejto oblasti budú obidve zmluvné strany vytvárať podmienky na rokovanie. 

 
 

Časť VII. 
Záverečné ustanovenia  

Článok 33 
 

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo o doplnení tejto kolektívnej 
zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu. 
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Článok 34 
 

Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými 
zástupcami. 

Článok 35 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v ročných 

intervaloch na spoločnom rokovaní fondu a zástupcov výboru odborovej organizácie. 

Článok 36 
 

Platnosť kolektívnej zmluvy sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak 
pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej 
zmluvy. 
Prijatie nového znenia kolektívnej zmluvy nahrádza predchádzajúce znenie kolektívnej zmluvy. 
Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2019. 
 

Článok 37 
 

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovenia. 
 
 
 
V Bratislave dňa: 
 
 
Za Environmentálny fond: 
 
 
........................................ 
Mgr. Peter Kalivoda 
 
 
 
Za Základnú organizáciu Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry  
(ZO SLOVES): 
 
 
............................................. 
Mgr. Viera Pruknerová, predsedníčka ZO SLOVES 
 
 
............................................. 
Ing. Marek Horňák, PhD., zamestnanecký dôverník ZO SLOVES, pracovisko Environmentálny fond 
 
 
Vypracoval: Ing. Marek Horňák, PhD., zamestnanecký dôverník ZO SLOVES, pracovisko 
Environmentálny fond 


