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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 
Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, po schválení Zamestnaneckou radou RDS 
vydáva tento vnútorný predpis č. 6/2021 Platový poriadok (ďalej aj ako „predpis“ alebo 
„Platový poriadok“). 
 

ČASŤ I. 
 

Čl. 1   
Úvodné ustanovenia 

(1) Odmeňovanie zamestnancov RDS upravuje zákon 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 predpisov1 (ďalej len ako „zákon 
o odmeňovaní“), platná kolektívna zmluva vyššieho stupňa a tento platový poriadok.  

(2) Zamestnancami sú fyzické osoby, ktoré sú s RDS v pracovnom pomere uzatvorenom v 
súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákonník práce“), zákonom 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 vnútorným predpisom č. 3/2020 Pracovný poriadok (ďalej len „pracovný poriadok“). 
 

ČASŤ II. 
 

Čl. 2  
Plat zamestnanca 

(1) Zamestnancovi patrí za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom o odmeňovaní a 
týmto platovým poriadkom plat,  ktorým je 

a) tarifný plat, 
b) osobný plat, 
c) príplatok za riadenie, 
d) príplatok za zastupovanie, 
e) osobný príplatok, 
f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce, 
g) príplatok za zmennosť, 
h) výkonnostný príplatok, 
i) príplatok za prácu v noci, 
j) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, 
k) príplatok za prácu vo sviatok, 
l) plat za prácu nadčas, 
m) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, 
n) odmena. 

 
1 § 1 písm. c) zákona o odmeňovaní. 
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(2) Za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom o odmeňovaní a týmto platovým 
poriadkom patrí zamestnancovi okrem platu podľa odseku 1 náhrada za neaktívnu časť 
pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. 

(3) Platom na účely platového poriadku je peňažné plnenie poskytované RDS 
zamestnancovi za vykonanú prácu. 

(4) Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 
a plnenia poskytované zamestnancovi v súvislosti s vykonávaním pracovných činností 
podľa osobitných predpisov, najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady. 

(5) Plat podľa odseku 3 sa poskytuje vo forme mesačného platu ako úhrn jednotlivých 
zložiek platu. 

(6) Tarifný plat, zvýšenie tarifného platu spolu s príplatkami určenými mesačnou sumou 
podľa odseku 1 písm. c) až g) a o) je funkčným platom zamestnanca.  

(7) Funkčný plat je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa  čl. 8. 
(8) Funkčný plat zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok, je súčet 

funkčného platu podľa odseku 6 alebo podľa odseku 7 a priemerného výkonnostného 
príplatku. Priemerný výkonnostný príplatok je suma rovnajúca sa mesačnému priemeru 
výkonnostných príplatkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. 

(9) Výšku a zloženie funkčného platu je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť 
zamestnancovi pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave 
funkčného platu. 
 

Čl. 3  
  Určenie platu zamestnancov 

(1) Tarifný plat sa určí zamestnancovi vo výške platovej tarify v platovej triede a v 
platovom stupni, do ktorých je zaradený. 

(2) O zaradení a o zmene zaradenia zamestnanca do platovej triedy, o určení alebo úprave 
funkčného platu, prípadne o iných zmenách platových pomerov zamestnancov 
rozhoduje riaditeľ. 

(3) Plat riaditeľa určuje v súlade so zákonom o odmeňovaní starosta mestskej časti 
Bratislava – Ružinov. 
 

Čl. 4  
Úprava funkčného platu 

(1) Funkčný plat možno upraviť zamestnancovi  formou zvýšenia tarifného platu alebo 
niektorej z jeho ostatných zložiek po 

a) uplatnení zákona alebo nariadenia vlády, ktoré ustanoví zvýšené stupnice platových 
taríf a termín ich účinnosti v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 
dohodnutú na príslušný kalendárny rok, alebo zákon o štátnom rozpočte,  

b) prehodnotení na základe dosahovaných kvalitných pracovných výsledkov, 
c) rozšírení rozsahu pracovnej činnosti, 
d) zvýšení stupňa náročnosti pracovnej činnosti. 

(2) Funkčný plat možno upraviť formou zníženia alebo odobratia niektorej z jeho zložiek, 
najmä ak 

a) zamestnanec nevykonáva prácu v súlade s jeho pracovnou náplňou, 



Vnútorný predpis č. 6/2021 Platový poriadok  

 4 

b) zamestnanec prestal vykonávať práce nad rámec pracovných povinností, 
c) došlo k porušeniu pracovnej disciplíny,  
d) došlo k pretrvávajúcemu poklesu úrovne dosahovaných pracovných výsledkov 

alebo neplneniu ukladaných pracovných povinností, alebo 
e) skončila platnosť podmienok, za ktorých bol priznaný. 

(3) Návrh na úpravu zložiek funkčného platu zamestnanca predkladá príslušný manažér 
úseku riaditeľovi.  

 
Čl. 5  

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried 
(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej 

činnosti, ktorú má vykonávať, z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a 
psychickej záťaže, podľa druhu práce všeobecne dohodnutého v pracovnej zmluve a 
podrobnejšie špecifikovaného v pracovnej náplni a podľa splnenia kvalifikačných 
predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie a sú uvedené v katalógu pracovných 
činností  pre každú platovú triedu a pracovnú činnosť osobitne. 

(2) Vedúci zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej 
činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, do ktorej je zaradená 
najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom úseku.  

(3) Zamestnanec, ktorý vykonáva pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, sa zaradí 
do niektorej z platových tried 2 až 11 podľa katalógu pracovných činností.  

(4) Zamestnanec, ktorý vykonáva pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo 
manipulačné s prevahou fyzickej práce, sa zaradí do niektorej z platových tried 1 až 3 
podľa katalógu pracovných činností. Zamestnanca, ktorý vykonáva takéto pracovné 
činnosti, má stredné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a najmenej päť rokov 
odbornej praxe, možno výnimočne zaradiť do 3. platovej triedy na vykonávanie 
činností, ktorých okruh je stanovený v Prílohe č. 6. Pre zaradenie do platového stupňa 
sa mu z doby započítanej praxe určenej podľa čl. 7 odpočítajú 2 roky. 

(5) Pri zaraďovaní zamestnanca do platovej triedy sa neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň 
vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je predpísaný pre 
príslušnú platovú triedu a pracovnú činnosť v katalógu, ktorý zamestnanec nevyužíva 
pri vykonávaní danej pracovnej činnosti a nemôže si tak z tohto dôvodu uplatňovať 
zvýšené finančné nároky.  

 
Čl. 6  

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov podľa doby započítanej praxe 
(1)  Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí 

do jedného zo 14 platových stupňov. 
(2) Započítaná prax podľa zákona o odmeňovaní je: 

a) odborná prax a 
b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná 

činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa – započíta sa v 
závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac 
však v rozsahu dvoch tretín. 
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(3) Odborná prax je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných 
činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má 
zamestnanec vykonávať v RDS. 

(4) Do započítanej praxe sa podľa zákona o odmeňovaní ďalej započítava čas 
a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v 

rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2 platným v čase jej vykonávania, 
b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 

mesiacov, 
c) starostlivosti o dieťa  
d) zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo 

rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, 
pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky, 

e) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť 
ustanovenú osobitnými predpismi, 

f) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa 
osobitných predpisov,3  

g) doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania 
odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti, 

h) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.4 
(5) Ustanovenie odseku. 4 písm. c) sa použije iba vtedy, ak sa rodič v tomto čase súčasne v 

dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, započíta sa však najviac 6 rokov zo súhrnu 
týchto dôb. 

(6) Zamestnanec predloží pred prijatím do zamestnania spolu s ostatnými povinnými 
dokladmi personálnemu útvaru zamestnávateľa na účel určenia dĺžky započítanej praxe 
pre zaradenie do platového stupňa potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov a 
vyplní čestné vyhlásenie o priebehu predchádzajúcich zamestnaní s presnými dátumami 
(od – do  v tvare dd.mm.rr), s podrobným popisom doteraz vykonávaného druhu práce 
(nie funkcie). V prípade náhradných dôb podľa odseku 4 je potrebné uviesť, o akú 
náhradnú dobu ide, uviesť presný čas náhradných dôb, v prípade starostlivosti o dieťa 
uviesť tiež dátum narodenia dieťaťa. 

(7) Zamestnávateľ posúdi prax zamestnanca dosiahnutú u predchádzajúcich 
zamestnávateľov vo vzťahu k požadovaným pracovným činnostiam, ktoré bude 
zamestnanec vykonávať v RDS. Ak inú prax (odsek 2 písm. b)) nemožno využiť pri 
vykonávaní danej pracovnej činnosti, zamestnávateľ ju nezapočíta vôbec. 

(8) Zamestnancovi, ktorému bola podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 
ponechaná výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva zachovaný 
aj odpočet zo započítateľnej praxe v počte rokov zodpovedajúcich dĺžke štúdia 

 
2 Napr. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o 
mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. 
4 Napr. zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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príslušného stupňa vzdelania, ktoré sa vyžaduje pre danú pracovnú činnosť podľa 
katalógu pracovných činností.  

 
Čl. 7  

Tarifný plat 
(1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa čl. 5 patrí tarifný plat vo výške 

platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, 
podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme.5 

(2) Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, 
podľa ktorej sa určuje tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom. Ak sa tarifný plat 
podriadeným zamestnancom určuje podľa rôznych stupníc platových taríf, tarifný plat 
vedúcemu zamestnancovi sa určí podľa tej stupnice platových taríf, ktorá je preňho 
výhodnejšia. 

(3) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi tarifný plat podľa príslušnej stupnice 
platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify 
platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený 
tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového 
stupňa podľa skutočnej dĺžky započítanej praxe. 

(4) Zamestnávateľ môže určiť tarifný plat podľa odseku 3 zamestnancom, ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce 
a zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, 
ktorými sú odborné administratívne a technicko-prevádzkové činnosti, a to na základe 
zdôvodneného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca a s prihliadnutím na finančné 
možnosti RDS. 

 
Čl. 8  

Osobný plat 
(1) Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania 

osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných 
úloh na základe písomného osobitne zdôvodneného návrhu príslušného vedúceho 
zamestnanca. Osobný plat nesmie byť nižší ako funkčný plat, ktorý by zamestnancovi 
patril podľa čl. 2. 

(2) Osobný plat sa zamestnancovi poskytuje dovtedy, pokiaľ trvajú dôvody, na základe 
ktorých mu bol priznaný. 

(3) Priznaný osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality 
plnenia pracovných úloh. 

(4) Dôvody, na základe ktorých bol osobný plat priznaný, uvedie zamestnávateľ aj v 
oznámení o výške platu zamestnancovi.  

 
 
 

 
5 Príloha č. 3 k zákonu o odmeňovaní. 
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Čl. 9  
Príplatok za riadenie 

(1) Vedúcemu zamestnancovi  patrí príplatok za riadenie. 
(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia 

percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do 
ktorej je zaradený. 

(3) Príplatky za riadenie sa určujú podľa prílohy č. 6 k zákonu o odmeňovaní v rámci 
rozpätia percentuálneho podielu pre jednotlivé stupne riadenia určeného pre 
zamestnávateľov s miestnou pôsobnosťou 
          percentuálny podiel
 stupeň riadenia funkcia     príplatku za riadenie 
 I.    riaditeľ     12 – 38 % 
 II. a    zástupca riaditeľa, ktorý riaditeľa   10 – 30 % 
    zastupuje v čase jeho neprítomnosti  
II. b   vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov 10 – 24 % 
IV.   manažéri úsekov, koordinátori    3 – 20 % 
 

(4) Príplatok za riadenie na IV. stupni riadenia je možné priznať vedúcemu zamestnancovi, 
ktorý riadi útvar, ktorý je uvedený v organizačnom poriadku zamestnávateľa, a riadi 
najmenej 2 podriadených zamestnancov. 

(5) Príplatok za riadenie vedúcim zamestnancom s prihliadnutím na náročnosť riadiacej 
práce podľa stanovených kritérií ako aj z hľadiska finančných možností RDS určí 
zamestnávateľ najmenej vo výške dolnej hranice percentuálneho podielu pre príslušný 
stupeň riadenia a najviac do výšky určeného maximálneho percentuálneho podielu. 
Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov 
nahor. 

(6) Výška príplatkov za riadenie je určená podľa stupníc platových taríf, ktoré sú prílohou k 
zákonu č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní, a k nariadeniu vlády SR č. 388/2018, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 
januára 2019. V závislosti od účinnosti nariadenia vlády, ktoré ustanoví zvýšené stupnice 
platových taríf v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na 
príslušný kalendárny rok sa vždy uplatní podľa aktuálnej právnej úpravy. 

 
Čl. 10  

Príplatok za zastupovanie 
(1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti 

nepretržite dlhšie ako štyri týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných 
povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania 
príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho 
zamestnanca. 

(2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a 
toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok 
podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ 
ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre 
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zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za 
riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok 
za riadenie mu počas zastupovania nepatrí. 

 
Čl. 11  

Osobný príplatok 
(1) Na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov 

alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať 
zamestnancovi osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. 
Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

(2) Limit osobného príplatku je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej 
triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený. Osobný príplatok nesmie prevýšiť v úhrnnej 
výške tento limit, aj keď je zamestnancovi poskytovaný z rôznych zdrojov financovania. 

(3) Zamestnávateľ rozhoduje o priznaní, zvýšení, znížení alebo odobratí osobného príplatku 
zamestnancovi na základe písomného zdôvodneného návrhu príslušného vedúceho 
zamestnanca podľa postupu a v súlade s čl. 3. 

(4) Osobný príplatok je nenárokovateľnou zložkou funkčného platu, jeho priznanie môže 
podliehať prehodnocovaniu z hľadiska disponibilných zdrojov RDS. 

(5) Novoprijatým zamestnancom sa osobný príplatok prizná zväčša až po uplynutí 
skúšobnej doby, avšak vo výnimočných prípadoch možno od tejto podmienky upustiť.  

 
Čl. 12  

Príplatok za zmennosť 
(1) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej, trojzmennej alebo v nepretržitej 

prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že vykonáva striedavo prácu vo všetkých zmenách, 
patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 1,3 % až 10 % platovej tarify 
prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.6  

(2) Príplatok za zmennosť určí zamestnávateľ v rámci finančných možností súčasti RDS 
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor, minimálne však vo výške 5,50 
eura mesačne. Minimálna čiastka príplatku za zmennosť sa úmerne zvýši v závislosti od 
valorizácie platových taríf. 

 
Čl. 13  

Výkonnostný príplatok 
(1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi vykonávajúcemu pracovné činnosti remeselné, 

manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce poskytovať mesačne 
výkonnostný príplatok  podľa množstva a kvality práce. 

(2) Výkonnostný príplatok je nenárokovateľnou zložkou platu. Zamestnávateľ ho môže 
priznať na základe písomne zdôvodneného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, 
ktorý tak môže aktuálne reagovať na zvýšený výkon a rôzne množstvo práce 
zamestnanca v jednotlivých mesiacoch. 

 
6 Príloha č. 3 k zákonu o odmeňovaní. 
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(3) Priznanie výkonnostného príplatku nevylučuje možnosť priznať zamestnancovi osobný 
príplatok podľa čl. 11. 

 
Čl. 14  

Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu 
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % 
hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume 
ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce. 
 

Čl. 15  
Príplatok za prácu v noci 

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby 
funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 
ods. 1 Zákonníka práce. 
 

Čl. 16  
Príplatok za prácu vo sviatok 

(1)  Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej 
sadzby funkčného platu. 

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu 
vo sviatok, patrí mu za hodinu tejto práce hodina náhradného voľna; v tomto prípade 
príplatok podľa odseku 1 zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne 
zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom 
dohodnutom čase po vykonaní práce vo sviatok, patrí zamestnancovi príplatok podľa 
odseku 1. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat. 

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný 
deň, patrí funkčný plat; sviatok sa považuje za odpracovaný deň. 

(4) Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý 
neospravedlnene zameškal zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo 
bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, 
prípadne časť niektorej z týchto zmien. 

 
Čl. 17  

Plat za prácu nadčas 
(1) Za hodinu práce nadčas  patrí zamestnancovi 

a) hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, 
b) hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 60 %, ak ide o deň nepretržitého 

odpočinku v týždni. 
(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu 

nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina 
náhradného voľna; zvýšenie podľa odseku 1 potom zamestnancovi nepatrí. 

(3) Zamestnávateľ poskytne náhradné voľno zamestnancovi počas troch kalendárnych 
mesiacov alebo v inom dohodnutom čase. Ak sa tak nestane, patrí zamestnancovi 
zvýšenie podľa odseku 1. 
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(4) Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, 
patria mu aj príplatky podľa čl. 14  až 16. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za 
prácu nadčas poskytlo náhradné voľno. 

(5) Riaditeľ má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas, zvýšenie hodinovej 
sadzby podľa odseku 1 sa mu za prácu nadčas neposkytuje. 

 
Čl. 18  

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku 
(1) Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na 

pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
a) 50 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu,  
b) 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu, ak ide o deň pracovného pokoja. 

(2) Zamestnanec počas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku nepracuje, 
nepatrí mu preto príplatok podľa čl. 14 až 16 a plat za prácu nadčas podľa čl. 17. Ak 
zamestnanec začne vykonávať prácu, je vykonávanie práce prácou nadčas. 

(3) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna, patrí 
zamestnancovi plat podľa odseku 1 a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina 
náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí funkčný 
plat. 

 
Čl. 19  

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 
(1) Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo 

pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
a) náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto 

sumy, ak ide o deň pracovného pokoja, 
b) s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia náhrada v sume 

5 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deň 
pracovného pokoja. 

(2) Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas 
jej trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou nadčas. 

 
Čl. 20  

Odmeny 
(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odmenu za 

a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 
rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, 

b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, 
alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, 

c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho 
funkčného platu,  

d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri 
likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, 
zdravia alebo majetku,  
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e) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, 
f) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov. 

(2) Odmena podľa odseku 1 písm. a) sa vypláca spravidla v mesiaci jún (v zúčtovaní mzdy 
za mesiac máj) a v mesiaci december (v zúčtovaní mzdy za mesiac november) 
príslušného kalendárneho roka, ak sa RDS rozhodne poskytnúť tento druh odmeny 
svojim zamestnancom za podmienok určených osobitnými predpismi a podľa svojich 
finančných možností. Odmenu podľa odseku 1 písm. a) možno vyplatiť aj v inom 
termíne, ak to odôvodňujú dôvody hodné osobitného zreteľa.  

(3) Návrh na poskytnutie odmeny podľa odseku 1 písomne zdôvodní a predkladá na 
schválenie príslušný manažér úseku. 

(4) Konečnú výšku odmeny zamestnancovi v súlade s čl. 3 ods. 2 schvaľuje riaditeľ. 
(5) Odmena je nenárokovateľnou zložkou platu zamestnanca a môže byť schválená len za 

predpokladu dostatku finančných zdrojov RDS. Odmena nesmie byť schválená za 
vykonanie práce, za ktorú bola zamestnancovi už odmena poskytnutá, alebo za výkon 
ktorej bola zamestnancovi vyplatená odmena na základe uzatvorených dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ekonomický a administratívny úsek vedie 
osobitnú evidenciu odmien poskytnutých zamestnancom. 

 
ČASŤ III. 

 
Čl. 21  

Odstupné 
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že 
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru 
odstupné v sume šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. 

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v 
§ 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na 
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať 
doterajšiu prácu, odstupné v sume šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. 

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu 
uvedeného v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce, patrí pri skončení pracovného pomeru 
odstupné v sume podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, ak kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa neustanovuje vyššie odstupné. 

(4) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu 
uvedeného v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce, patrí pri skončení pracovného pomeru 
odstupné v sume podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, ak kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa neustanovuje vyššie odstupné. 

(5) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo 
dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, 
chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku 
dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu 
verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume 
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najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol 
pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne 
predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne 
a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a 
kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, 
omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému 
úrazu zabrániť. 

(6) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť do RDS alebo k jeho 
právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa 
poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so 
zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od 
opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z 
poskytnutého odstupného. 

(7) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo 
racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z 
pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona. 

(8) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom 
výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ 
nedohodne so zamestnancom inak. 

 
Čl. 22  

Odchodné 
(1)  Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné v sume dvojnásobku jeho priemerného 
mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením 
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné v sume dvojnásobku 
jeho priemerného mesačného zárobku , ak mu bol priznaný predčasný starobný 
dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do 
desiatich dní po jeho skončení. 

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.  
(4) RDS neposkytne zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 

ods. 1 Zákonníka práce. 
(5) Odchodné RDS vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom 

výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ 
nedohodne so zamestnancom inak. 
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ČASŤ IV. 
 

Čl. 23  
Spoločné ustanovenia 

(1) Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie najneskôr v 13. deň nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. Pokiaľ tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, plat je 
splatný v predchádzajúci pracovný deň. 

(2) Zamestnávateľ je povinný poukázať plat zamestnanca alebo jeho časť určenú 
zamestnancom na ním určené účty v banke na území Slovenskej republiky tak, aby suma 
peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na 
výplatu. 

(3) Pri mesačnom vyúčtovaní platu je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi 
písomný doklad, ktorý obsahuje údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných 
zrážkach z platu. Na žiadosť zamestnanca mu umožní zamestnávateľ nahliadnuť do 
dokladov, podľa ktorých bol jeho plat vypočítaný. 

(4) Zrážky z platu je možné vykonať bez súhlasu zamestnanca len podľa § 131 ods. 1 a 2 
Zákonníka práce. Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec uvedených ustanovení, 
môžu byť vykonané len na základe písomnej dohody so zamestnancom podľa § 131 ods. 
3 Zákonníka práce. 

(5) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca 
len podľa § 222 ods. 6 Zákonníka práce. 

(6) Poskytovanie platu, jeho splatnosť, výplatu a uskutočňovanie zrážok upravujú ďalej 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov RDS 
upravujúcich túto oblasť.  
 

Čl. 24  
Spoločné ustanovenia 

(7) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním 
súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca; tým nie je dotknutá 
povinnosť poskytnúť údaje o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných 
peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon. 

(8) Tarifný plat, osobný plat a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi 
poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa 
zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, patria 
zamestnancovi peňažné plnenia v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého 
pracovného času. 

(9) Peňažné plnenia podľa odseku 2 patria zamestnancovi v pomernej výške k 
odpracovanému času, pomerné časti jednotlivých zložiek platu sa zaokrúhľujú na 
najbližší eurocent nahor. 

(10) Hodinová sadzba funkčného platu na účely zákona o odmeňovaní je 1/174 funkčného 
platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne; pri zníženej dĺžke 
pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne 
upraví. Pre pracovný čas 37,5 hodiny týždenne je to 1/163 funkčného platu zamestnanca. 
Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. 
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Výsledná suma príplatku v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nahor. 

(11) Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci 
novému zaradeniu dňom účinnosti tohto preradenia. 

(12) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší 
platový stupeň. 

(13) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a na RDS ako 
zamestnávateľa, obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto platového 
poriadku. Ak osobitné predpisy obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo o 
priemernej mzde, je ním funkčný plat podľa čl. 2 priznaný zamestnancovi v čase, keď 
vznikol dôvod na jeho použitie. 

(14) Pre správne spracovanie osobných a platových údajov zamestnancov vo finančnom 
informačnom systéme VEMA za oblasť ľudských zdrojov zamestnávateľ pri 
personálnych opatreniach týkajúcich sa zmeny platovej triedy, zmeny pracovného 
úväzku a zmeny kategórie zamestnanca a pri organizačných zmenách stanoví ich 
účinnosť od prvého dňa kalendárneho mesiaca. 

(15) Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je 
súčasťou funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto 
rozhodnutia o zmene príplatku. 

 
Čl. 25  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. 
(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna zmluva vyššieho stupňa určujú 

priaznivejšie podmienky pre zamestnancov, majú prednosť pred týmto platovým 
poriadkom. 

(3) Vo veciach neupravených týmto Platovým poriadkom sa v celom rozsahu použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(4) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 9/2013 Vnútorná smernica pre odmeňovanie 
zamestnancov RDS. 

(5) Tento Platový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. 
(6) Tento Platový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu, okrem čl. 21 ods. 3 a 4, 

ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2022. 
 
 
V Bratislave, dňa 6. mája 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 


