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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

zastúpené ministerkou vnútra Slovenskej republiky Denisou SAKOVOU  

(ďalej len „služobný úrad“) 

 

na jednej strane 

 

a 

 

Odborový zväz hasičov 

zastúpený prezidentom  Petrom ŠAGÁTOM 

 

a 

 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry 

zastúpený predsedníčkou Máriou MAYEROVOU 

 

a 

 

Odborový zväz KOVO 

zastúpený podpredsedníčkou Rady Monikou BENEDEKOVOU 

 

a 

 

Odborový zväz zmenových hasičov 

zastúpený predsedom Kamilom FERKOM 

 

na druhej strane 

 

 

uzatvárajú 

 

 

 

 

DODATOK Č. 1   

 

KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA 

 

pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2018 
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  I. 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 

2018, uzatvorená 19. decembra 2017 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa mení  

a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 5 ods. 3 kolektívnej zmluvy sa slovo „najmenej“ nahrádza slovami  „dlhšie ako“. 

2. V čl. 6 ods. 7 sa na konci dopĺňa písmeno j), ktoré znie „očkovaní proti tetanu.“. 

3. V čl. 6 sa za odsek 23 dopĺňa nový odsek 24 v tomto znení:  

„(24) Príspevok podľa odseku 7 písm. j) sa poskytne na základe predloženia originálu dokladu 

o zaplatení očkovacej látky.“.  

 

II. 

 

1. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy. Ostatné 

ustanovenia kolektívnej zmluvy týmto dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve sú nedotknuté, 

nezmenené a ostávajú v platnosti. 

2. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými 

stranami a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2018. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 

zverejní služobný úrad v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Služobný úrad sa zaväzuje, že uverejní dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve vo Vestníku 

ministerstva  vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke do 15 dní od jeho 

podpísania. 

4. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dostane 

služobný úrad dva rovnopisy a každý odborový zväz jeden rovnopis.  

 

V Bratislave dňa         

       

Denisa Saková Peter Šagát 

ministerka vnútra Slovenskej republiky prezident 

 Odborového zväzu hasičov 

  

 Mária Mayerová 

 predsedníčka 

 Slovenského odborového 

 zväzu verejnej správy a kultúry 

  

 Monika Benedeková 

 podpredsedníčka 

 Rady odborového zväzu KOVO 

  

  

 Kamil  Ferko 

 predseda 

Odborového zväzu zmenových hasičov 

             

 


