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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 

 

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  

podpredsedom Rady Monikou BENEDEKOVOU 

 

a 

 

Odborový zväz zmenových hasičov zastúpený 

predsedom Kamilom FERKOM 

(ďalej len „zástupcovia zamestnancov“) 

 

uzatvárajú 
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MEMORANDUM 

 
O ÚPRAVE PLATOVÝCH POMEROV PRÍSLUŠNÍKOV 

POLICAJNÉHO ZBORU, PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO 

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV 

HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY 

 
 

Účelom tohto memoranda je udržať sociálny zmier a zabezpečiť lepšie platové pomery 

príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov 

Horskej záchrannej služby. 

 

ministerstvo 

a 

zástupcovia zamestnancov 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave platových pomerov príslušníkov (ďalej len 

„memorandum“) v nasledovnom znení: 

 

I. 

 

1. Ministerstvo sa zaväzuje: 

a) zvýšiť ich  platy na úrovni 2 % priznaných služobných  platov príslušníkov Policajného 

zboru a služobných platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov 

Horskej záchrannej služby (ďalej len „služobný plat“) v termíne od 01.09.2017           

do 31.12.2017 a od 01.09.2018 do 31.12.2018. 

b) valorizovať funkčné platy príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „funkčný plat“) 

a platové tarify príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej 

záchrannej služby (ďalej len „platová tarifa“) o 4 % od 01.01.2018. 

 

2. Ministerstvo sa zaväzuje vytvoriť finančné predpoklady súvisiace s realizáciou 

a s napĺňaním záväzkov vyplývajúcich z tohto memoranda pri bode 1. písm. a) formou 

odmeny vo výške 2 % priznaného služobného platu k  01.09.2017 a priznaného 

služobného platu k  01.09.2018 za každý celý kalendárny mesiac vykonávania štátnej 

služby, resp. alikvotne krátiť v závislosti od doby trvania služobného pomeru. 
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II. 

 

1. Ministerstvo sa zaväzuje v spolupráci so zástupcami zamestnancov zrealizovať  zvýšenie 

platov upravené v článku I. bod 1. písm. a) tohto memoranda. 

 

2. Ministerstvo sa zaväzuje zabezpečiť zvýšenie funkčných  platov a platových taríf              

od 01.01.2018 v zmysle čl. I. bodu 1. písm. b) tohto memoranda. 

 

 

III. 

 

1. Zástupcovia zamestnancov prijímajú návrh ministerstva na zvýšenie  platov v roku 2017 

a 2018 v zmysle čl. I. bodu 1. písm. a) a bodu 2 a valorizáciu funkčných platov  

a platových taríf na rok 2018 vo výške 4 % od 01.01.2018. 

 

2. Zástupcovia zamestnancov sa zaväzujú, že počas účinnosti tohto memoranda nebudú 

vyvíjať aktivity spojené s ďalšími požiadavkami na zvyšovanie platov na rok 2018. 

 

3. Zástupcovia zamestnancov sa zaväzujú, že budú dôkladne sledovať uplatnenie finančných 

nárokov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa ako aj z tohto memoranda. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tohto memoranda alebo súvisiace s týmto 

memorandom budú riešiť zmluvné strany vzájomným rokovaním. 

 

2. Memorandum sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom memoranda 

na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k memorandu. 

 

3. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2018. 

 

4. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

 

5. Memorandum bude prílohou kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2017 a 2018. 

 

6. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s týmto memorandom ho potvrdzujú svojím 

podpisom. 
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V Bratislave dňa     

 

Za        Za 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborový zväz polície v Slovenskej 

republike 

 

Robert   K a l i ň á k       Marián M a g d o š k o   

podpredseda vlády       predseda  

a minister vnútra Slovenskej republiky 

                   

Odborový zväz hasičov 

 

                                                            Peter  Š a g á t   

        prezident 

 

 

Slovenský odborový zväz 

verejnej správy a kultúry 

 

Mária  M a y e r o v á   

predsedníčka 

 

 

Odborový zväz KOVO 

 

Monika  B e n e d e k o v á   

podpredseda Rady 

 

 

Odborový zväz zmenových        

hasičov 

      

        Kamil  F e r k o   

        predseda 

 


