
V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej sluţby príslušníkmi 

Horskej záchrannej sluţby na rok 2017 

 

zmluvné strany 

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

zastúpené 

 

 

podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky 
Robertom KALIŇÁKOM (ďalej len „ministerstvo“) 

 

 

a 

 

 

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

 

zastúpený 

 

 

predsedom Mariánom MAGDOŠKOM 

 

  

 

uzatvárajú 

 

 

podľa § 189, § 190 a § 193a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

a 

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

 

 

 

DODATOK č. 1 

 

ku 

 

 

KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA 

PRE PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŢBY 

NA ROK 2017  
 

 



I. 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2017, 

uzatvorená 22. decembra 2016 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa dopĺňa takto: 

 

Čl. 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

 

„(6) Služobný úrad zabezpečí od 1. júla 2017 na ocenenie kvality vykonávanej činnosti 

a osobných schopností príslušníka zvýšenie osobného príplatku o sumu 100 eur.  

Príslušníkovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný osobný príplatok, 

sa priznáva osobný príplatok v sume 100 eur. Ak pre zákonnú prekážku (skúšobná lehota) 

nie je možné príslušníkovi priznať osobný príplatok, patrí mu mesačne odmena vo výške 

100 eur. V prípade zmien v priebehu kalendárneho mesiaca tieto peňažné náležitosti patria 

v pomernej časti. Príslušníkovi, ktorý má priznaný osobný príplatok v maximálnej možnej 

výške, ktorú pripúšťa zákon, nepatrí odmena.“. 

 

II. 

 

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

Ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy týmto dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve 

nedotknuté, ostávajú v platnosti a sú nezmenené.  

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

stranami a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2017. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 

zverejní služobný úrad v Centrálnom registri zmlúv. 

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

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke služobného úradu do 15 

dní od jeho podpísania. 

4. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom služobný 

úrad dostane dva rovnopisy a odborový zväz polície jeden rovnopis. 

 

V Bratislave dňa 29. 05. 2017 

 

            Robert KALIŇÁK           Marián MAGDOŠKO  

podpredseda vlády a minister vnútra                             predseda Odborového zväzu polície 

          Slovenskej republiky                                                      v Slovenskej republike 


