
JOQjzo 

DODATOK č. 1 
ku Kolektívnej zmluve 

na obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona č. 257/2011 ZZ, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony sa Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2011 do 
31.12.2011 uzatvorená medzi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom 
v Nitre, zastúpeným, MUDr. Katarínou Tinákovou, regionálnym hygienikom a vedúcim 
služobného úradu a Základnou odborovou organizáciou Slovenského odborového zväzu 
zdravotníctva a sociálnych služieb pri RUVZ v Nitre, zastúpenou Evou Kunkelovou, 
predsedníčkou ZV odborovej organizácie dňa 27.12.2010 mení takto: 

Článok 16 sa vypúšťa 

Článok 17 znie: 
Článok 17 

a) Členovi príslušného odborového orgánu - ZV, ktorý je oprávnený spolurozhodovať so 
zamestnávateľom v čase jeho funkčného obdobia a v dobe šiestich mesiacov po jeho skončení, 
môže dať zamestnávateľ výpoveď alebo okamžite s ním skončiť pracovný pomer len 
s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu, inak sú neplatné. 
b) Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť predchádzajúci súhlas k výpovedi alebo 
k okamžitému skončeniu pracovného pomeru, je skončenie pracovného pomeru z tohto dôvodu 
neplatné. 

Článok 18 znie: 
Článok 18 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP odstupné nad rozsah ustanovený podľa § 76 
ods. 1 ZP v sume jedného funkčného platu zamestnanca. 

Článok 29 sa vypúšťa 



Článok 34 znie: 
Článok 34 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v 
znení neskorších predpisov. 
Tvorba sociálneho fondu: 
Zamestnávateľ tvorí sociálny fond ako úhrn 
a/ povinného prídelu vo výške 1 % a 
b/ prídelu vo výške 0,05 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za bežný rok a 
c/ zo zostatku sociálneho fondu s predchádzajúceho roku 

Použitie sociálneho fondu 
Sociálny fond sa použije na: 

príspevok zamestnancom vo výške 0, 50 €,- Sk na jedálny kupón CHEQUE DEJEUNER 
sociálnu výpomoc - do výšky maximálne 100 € na zamestnanca, na základe odôvodnenej 
žiadosti zamestnanca 
na športové akcie poriadané RÚVZ - v celkovej sume 500 € na zamestnancov, ktorí sú 
odmeňovaní podľa zák.č. 553/2003 Z.z. 
kultúru a regeneráciu zamestnancov - do výšky maximálne 33 € na zamestnanca, 
s prihliadnutím na výšku pracovného úväzku 
ozdravné pobyty zamestnancov - vo výške maximálne 33 € na zamestnanca, na základe 
žiadosti zamestnanca, po doložení dokladu o účasti na pobyte, pričom za ozdravný pobyt 
sa považuje pobyt aspoň s jedným nocľahom s prihliadnutím na predchádzajúce 
poskytnutie tohto príspevku jednotlivým zamestnancom 

Článok 46 znie: 
Článok 46 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 
v znení neskorších predpisov. 
a/ Tvorba sociálneho fondu 
Prídel sociálneho fondu je tvorený 
a/ povinným prídelom vo výške 1% a 
b/ ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných štátnym 
zamestnancom na výplatu za bežný rok 
c) zostatkom sociálneho fondu z predchádzajúceho roku 

b/ Použitie sociálneho fondu 
Sociálny fond sa použije na: 
- príspevok št. zamestnancom vo výške 0, 50 € na jedálny kupón CHEQUE DEJEUNER 

sociálnu výpomoc - do výšky maximálne 100 €,- Sk na štátneho zamestnanca, na základe 
odôvodnenej žiadosti zamestnanca 
- kultúru a regeneráciu št. zamestnancov - do výšky maximálne 33 € na štátneho 

zamestnanca, s prihliadnutím na výšku pracovného ( služobného ) úväzku 
- na športové akcie poriadané RÚVZ - v celkovej sume - 500 € na všetkých štátnych 
zamestnancov 
- ozdravné pobyty štátnych zamestnancov - vo výške maximálne 33 € na štátneho 

zamestnanca, na základe žiadosti zamestnanca, po doložení dokladu o účasti na pobyte, 



pričom za ozdravný pobyt sa považuje pobyt aspoň s jedným nocľahom s prihliadnutím na 
predchádzajúce poskytnutie tohto príspevku jednotlivým zamestnancom 

Tento dodatok ku Kolektívnej zmluve je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch 
a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
15.09.2011 

Každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie . 

V Nitre dňa 12.09.2011 

Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva Za ZO SOZ Z a SS 
so sídlom v Nitre pri RÚVZ so sídlom v Nitre 

Ľ n r t v u i n ^ i m ^ ( 

Z Á K L A D N Á O D B O R O V Á O R G A N I Z A C I A 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Nitre 
Š t e f á n i k o v a 58, 9 4 9 63 Nitra 1 

MUDr. Katarína Tináková 
regionálny hygienik 

vedúci služobného úradu 

Eva Kunkelová 
predsedkyňa 


