
649

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 79 ods. 2 zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002
Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej
službe a podrobnosti jeho dopĺňania sa mení a dopĺňa
takto:

Príloha č. 1 sa mení a dopĺňa takto:

1. V 5. platovej triede a v 6. platovej triede všetkých
častí sa v kvalifikačných predpokladoch slová „baka-
lárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ na-
hrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa“.

2. V 7. platovej triede až 9. platovej triede všetkých
častí sa v kvalifikačných predpokladoch slová „vyso-
koškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškol-
ské vzdelanie druhého stupňa“.

3. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 3. platovej triede sa vypúš�a činnos� 3.05 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 1.

4. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 4. platovej triede sa vypúš�a činnos� 4.05. 

5. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 6. platovej triede sa vypúš�a činnos� 6.11.

6. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 6. platovej triede sa v činnosti 6.12 za slová
„v ústrednom orgáne štátnej správy“ vkladá čiarka
a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou
pôsobnos�ou“.

7. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 6. platovej triede sa v činnosti 6.13 za slová
„v ústrednom orgáne štátnej správy“ vkladá čiarka
a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou
pôsobnos�ou“.

8. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 6. platovej triede sa v činnosti 6.14 za slová
„v ústrednom orgáne štátnej správy“ vkladá čiarka

a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou
pôsobnos�ou“.

 9. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
6.18, ktorá znie:
„6.18 Analytická a realizačná činnos� pri zabezpečo-

vaní projektov častí štátneho informačného sys-
tému.“.

10. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
7.27, ktorá znie:
„7.27 Analýza finančného riadenia a predkladanie ná-

vrhov riešení pri vykonávaní vnútorného auditu
v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy
alebo v štátnom orgáne vykonávajúcom štátne
záležitosti s celoštátnou pôsobnos�ou.“.

11. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 8. platovej triede sa v činnosti 8.22 na konci pripá-
jajú slová „alebo častí štátneho informačného systému
v ústrednom orgáne štátnej správy alebo v štátnom
orgáne vykonávajúcom štátne záležitosti s celoštátnou
pôsobnos�ou“.

12. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
8.25, ktorá znie:
„8.25 Koncepčná audítorská a usmerňovacia činnos�

vrátane vykonávania vnútorného auditu v ob-
lasti finančného riadenia v rozsahu pôsobnosti
ústredného orgánu štátnej správy alebo štátne-
ho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti
s celoštátnou pôsobnos�ou.“.

13. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe
v 9. platovej triede sa v činnosti 9.04 na konci pripá-
jajú slová „alebo v inom orgáne štátnej správy s celo-
štátnou pôsobnos�ou na základe kompetencie ustano-
venej osobitným zákonom alebo uznesením vlády“.

14. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 6. platovej triede činnos� 6.16 znie:
„6.16 Rozhodovacia činnos� v povo¾ovacom konaní

v oblasti správneho orgánu pre cesty v stanove-
nom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na
cestách na úrovni kraja vykonávaná štátnym
zamestnancom po splnení osobitného kvalifi-
kačného predpokladu.2)“.
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15. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 6. platovej triede činnos� 6.17 znie:
„6.17 Rozhodovacia činnos� v povo¾ovacom konaní

v oblasti správneho orgánu pre miestne a úče-
lové komunikácie v stanovenom rozsahu vráta-
ne kontrolnej činnosti na miestnych a účelo-
vých komunikáciách na úrovni okresu
vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení
osobitného kvalifikačného predpokladu.2)“.

16. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 6. platovej triede v činnosti 6.18 sa za slová „kontrol-
nej činnosti“ vkladajú slová „na úrovni kraja alebo“.

17. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 7. platovej triede činnos� 7.18 znie:
„7.18 Koncepčná a rozhodovacia činnos� v povo¾ova-

com konaní v oblasti špeciálneho stavebného
úradu alebo správneho orgánu pre cesty v sta-
novenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti
na cestách na úrovni kraja vykonávaná štátnym
zamestnancom po splnení osobitného kvalifi-
kačného predpokladu.2)“.

18. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 7. platovej triede činnos� 7.21 znie:
„7.21 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia čin-

nos� v povo¾ovacom konaní v oblasti špeciálne-
ho stavebného úradu alebo správneho orgánu
pre miestne a účelové komunikácie v stanove-
nom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na
miestnych a účelových komunikáciách na úrov-
ni okresu vykonávaná štátnym zamestnancom
po splnení osobitného kvalifikačného predpo-
kladu.2)“.

19. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
7.22, ktorá znie:
„7.22 Analytická a rozhodovacia činnos� v oblasti

štátneho odborného dozoru nad dia¾nicami,
špeciálneho stavebného úradu pre dia¾nice ale-
bo cestného správneho orgánu na dia¾niciach
vykonávaná v ústrednom orgáne štátnej sprá-
vy.“.

20. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie
v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
8.13, ktorá znie:
„8.13 Koordinačná a metodická činnos� ústredného

orgánu štátnej správy na úseku štátneho od-
borného dozoru, špeciálneho stavebného úradu
alebo cestného správneho orgánu nad cestami,
miestnymi komunikáciami a účelovými komu-
nikáciami alebo dia¾nicami.“.

21. V časti 2.02 Financie a správa daní v 6. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ami 6.06 a 6.07,
ktoré znejú:
„6.06 Analyzovanie a hodnotenie podozrení z trest-

ných činov súvisiacich s porušením daňových
zákonov.

 6.07 Posudzovanie podozrení z trestných činov súvi-

siacich s porušením daňových zákonov a prí-
prava rozhodnutí.“.

22. V časti 2.02 Financie a správa daní v 7. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ami 7.10 a 7.11,
ktoré znejú:
„7.10 Preverovanie podozrení z trestných činov súvi-

siacich s porušením daňových zákonov a rozho-
dovanie o týchto podozreniach.

 7.11 Koordinačná a metodická činnos� v oblasti da-
ňového preverovania na celoštátnej úrovni.“.

23. V časti 2.02 Financie a správa daní v 8. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou 8.04, ktorá znie:
„8.04 Koncepčná a koordinačná činnos� v rozsahu

celoštátneho daňového preverovania vrátane
usmerňovania jeho jednotlivých činností.“.

24. V časti 2.04 Hospodárstvo v 3. platovej triede
činnos� 3.03 znie:
„3.03 Kontrolná činnos� na úseku ochrany spotrebi-

te¾a pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
spotrebite¾om na vnútornom trhu pod vedením
vedúceho kontrolnej skupiny.“.

25. V časti 2.04 Hospodárstvo v 4. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ami 4.03 a 4.04, ktoré znejú:
„4.03 Samostatná kontrolná činnos� na úseku ochra-

ny spotrebite¾a na vnútornom trhu vrátane pre-
verovania a prešetrovania podaní občanov.

 4.04 Príprava podkladov na rozhodovanie štátnej
správy na úseku puncovej inšpekcie u podnika-
te¾ov.“.

26. V časti 2.04 Hospodárstvo v 5. platovej triede
činnos� 5.01 znie:
„5.01 Kontrolná činnos� pri zabezpečovaní náročných

kontrolných akcií v právnických osobách a fy-
zických osobách predávajúcich výrobky na vnú-
torný trh alebo dodávajúcich výrobky na vnú-
torný trh, alebo poskytujúcich služby vrátane
zis�ovania nedostatkov, ich príčin a osôb zodpo-
vedných za ich vznik.“.

27. V časti 2.04 Hospodárstvo v 6. platovej triede
činnos� 6.04 znie:
„6.04 Kontrolná činnos� pri zabezpečovaní a realizácii

kontrolných akcií na úseku technickej kontroly
výrobkov a posudzovania zhody výrobkov na
vnútornom trhu vrátane vedenia kontrolnej
skupiny.“.

28. V časti 2.04 Hospodárstvo v 7. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ami 7.08 a 7.09, ktoré znejú:
„7.08 Koordinačná a plánovacia činnos� pri vykoná-

vaní kontroly na úseku ochrany spotrebite¾a
a nedovolených obchodných praktík (napr. ob-
chodných podmienok verite¾ov pri zmluvných
podmienkach).

 7.09 Analytická, metodická a koordinačná činnos�
pri vykonávaní štátnej regulácie v sie�ových od-
vetviach.“.
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29. V časti 2.04 Hospodárstvo v 8. platovej triede
činnos� 8.02 znie:
„8.02 Koncepčná a metodická činnos� pri tvorbe sys-

tému kontroly a určovaní hlavných smerov kon-
troly obchodnej činnosti na vnútornom trhu,
výrobnej alebo inej činnosti slúžiacej na zabez-
pečovanie potrieb vnútorného trhu, služieb ces-
tovného ruchu a ubytovacích služieb, ako aj
trhového doh¾adu na celoštátnej úrovni.“.

30. V časti 2.07 Kultúra sa vkladá 4. platová trieda,
ktorá znie:

„4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako
šes� rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.

Funkcia: hlavný referent

Činnosti:
4.01 Registrácia periodickej tlače na úrovni okresu

alebo na úrovni kraja vrátane rozhodovania
o ude¾ovaní postihov vykonávaná štátnym za-
mestnancom po splnení osobitného kvalifikač-
ného predpokladu.2)“.

31. V časti 2.07 Kultúra v 5. platovej triede činnos�
5.01 znie:
„5.01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie

čiastkovej odbornej, kontrolnej alebo previerko-
vej činnosti na úseku ochrany pamiatkového
fondu.“.

32. V časti 2.07 Kultúra v 6. platovej triede činnosti
6.01 a 6.02 znejú:
„6.01 Vykonávanie štátnej správy na úseku ochrany

pamiatkového fondu.
 6.02 Samostatné spracúvanie návrhov a odborných

podkladov na rozhodovanie o vyhlásení, zmene
alebo zrušení vyhlásenia národnej kultúrnej pa-
miatky a pamiatkového územia.“.

33. V časti 2.07 Kultúra v 7. platovej triede činnosti
7.01 a 7.02 znejú:
„7.01 Vykonávanie štátneho doh¾adu a metodické

usmerňovanie odbornej činnosti na úseku
ochrany pamiatkového fondu.

 7.02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie prí-
pravy návrhov a odborných podkladov na roz-
hodovanie o vyhlásení, zmene alebo zrušení
vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky a pa-
miatkového územia.“.

34. V časti 2.07 Kultúra v 8. platovej triede činnos�
8.01 znie:
„8.01 Koncepčná a koordinačná činnos� štátnej sprá-

vy na úseku ochrany pamiatkového fondu.“.

35. V časti 2.07 Kultúra v 8. platovej triede sa vy-
púš�a činnos� 8.02.

36. V časti 2.08 Normalizácia, metrológia a skúšob-
níctvo v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos-
�ou 8.07, ktorá znie:
„8.07 Koordinačná činnos� v oblasti systémov výme-

ny informácií vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv a dohovorov v ústrednom orgáne štátnej
správy.“.

37. V časti 2.09 Obrana v 4. platovej triede v činnos-
ti 4.02 sa slová „okresné vojenské správy“ nahrádzajú
slovami „územné vojenské správy“.

38. V časti 2.09 Obrana v 4. platovej triede v činnos-
ti 4.03 sa slová „okresnej vojenskej správe alebo v úra-
de vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „územnej
vojenskej správe alebo vo vyššej vojenskej správe“.

39. V časti 2.09 Obrana sa za 4. platovú triedu
vkladá 5. platová trieda, ktorá znie:

„5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je usta-
novený osobitným predpisom.2)

Funkcia: radca

Činnosti:
5.01 Príprava rozhodnutí v konaní o náhrade škody

pod¾a osobitného predpisu6a) na organizačnej
zložke ozbrojených síl alebo na útvare Policaj-
ného zboru.

5.02 Príprava podkladov v disciplinárnom konaní
pod¾a osobitného predpisu6a) na organizačnej
zložke ozbrojených síl alebo na útvare Policaj-
ného zboru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení

neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Že-
lezničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

40. V časti 2.09 Obrana v 6. platovej triede sa čin-
nosti dopĺňajú činnos�ami 6.05 až 6.07, ktoré znejú: 
„6.05 Koordinovanie a kontrola činnosti vojenského

a hospodárskeho využívania územia vojenské-
ho obvodu vrátane rozhodovacej činnosti štát-
nej správy na úseku všeobecnej vnútornej sprá-
vy na území vojenského obvodu.

 6.06 Metodické usmerňovanie konania o náhrade
škody pod¾a osobitného predpisu6a) vrátane prí-
pravy a kontroly rozhodnutí v druhom stupni
konania na organizačnej zložke ozbrojených síl
s celoštátnou pôsobnos�ou alebo na útvare Po-
licajného zboru s krajskou pôsobnos�ou.

 6.07 Metodická, odborná a poradenská činnos�
v disciplinárnych veciach na organizačnej zlož-
ke ozbrojených síl s celoštátnou pôsobnos�ou
alebo na útvare Policajného zboru s krajskou
pôsobnos�ou.“.
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41. V časti 2.09 Obrana v 7. platovej triede činnos�
7.07 znie:
„7.07 Štátna správa na územnej vojenskej správe ale-

bo vyššej vojenskej správe na úseku obrany pri
rozhodovaní o zdravotnej spôsobilosti brancov,
odvedencov, vojakov vo výkone vojenskej služ-
by, vojakov, ktorým bol výkon základnej služby
alebo náhradnej služby prerušený, a vojakov
v zálohe vykonáva� vojenskú službu vykonáva-
ná štátnym zamestnancom po získaní základnej
špecializácie v príslušnom odbore.8)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Vy-
hláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialis-
tickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych
a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve“ na-
hrádza citáciou

„Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.156/2002
Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníc-
tve.

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.157/2002
Z. z. o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníc-
tve.“.

42. V časti 2.09 Obrana v 8. platovej triede v činnos-
ti 8.08 sa slová „lekárom po získaní špecializácie dru-
hého stupňa z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slo-
vami „štátnym zamestnancom po získaní základnej
špecializácie a nadstavbovej špecializácie v prísluš-
nom odbore8)“.

43. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností
v 3. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
3.03, ktorá znie:
„3.03 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutoč-

ností vykonávané štátnym zamestnancom po
získaní osvedčenia.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

44. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností
v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
4.04, ktorá znie:
„4.04 Metodické usmerňovanie a kontrola utajova-

ných skutočností z úrovne ústredného orgánu
štátnej správy, z iného orgánu štátnej správy
s celoštátnou pôsobnos�ou, z úrovne štátneho
orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s ce-
loštátnou pôsobnos�ou alebo z úrovne kraja vy-
konávané štátnym zamestnancom po získaní
osvedčenia.8a)“.

45. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností
v 6. platovej triede sa činnos� dopĺňa činnos�ou 6.02,
ktorá znie:
„6.02 Koordinačná, analytická a kontrolná činnos� na

úseku ochrany utajovaných skutočností z úrov-
ne ústredného orgánu štátnej správy, iného
orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnos-
�ou, štátneho orgánu vykonávajúceho štátne
záležitosti s celoštátnou pôsobnos�ou alebo

z úrovne kraja vykonávaná štátnym zamest-
nancom po získaní osvedčenia.8a)“.

46. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 3. platovej trie-
de v činnosti 3.01 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová
„pôdy, hnojív, krmív, pesticídov,“.

47. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej trie-
de v činnosti 5.03 sa za slovo „pesticídov,“ vkladá slovo
„hnojív,“.

48. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej trie-
de v činnosti 5.07 sa slovo „agrokomplexu“ nahrádza
slovom „pôdohospodárstva“.

49. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej trie-
de v činnosti 5.08 sa slovo „agrokomplexu“ nahrádza
slovom „pôdohospodárstva“.

50. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.03 sa za slová „do obehu“ vkladá slovo
„a používaní“ a na konci sa pripájajú slová „alebo
odborná špecializovaná činnos� pri skúšaní, overova-
ní, hodnotení a registrácii hnojív, krmív, osív a sadív“.

51. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.05 sa v zátvorke vypúš�a čiarka a slová
„potravinový dozor“.

52. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.08 sa slovo „agrokomplexu“ nahrádza
slovom „pôdohospodárstva“.

53. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.09 sa slovo „agrokomplexu“ nahrádza
slovom „pôdohospodárstva“.

54. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.10 sa slovo „agrokomplexu“ nahrádza
slovom „pôdohospodárstva“.

55. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de v činnosti 6.17 sa vypúš�ajú slová „po získaní od-
bornej spôsobilosti4) a“.

56. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej trie-
de sa činnosti dopĺňajú činnos�ami 6.19 a 6.20, ktoré
znejú:
„6.19 Analytická činnos� pri realizácii priamych pla-

tieb a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpoč-
tu a Európskej únie na úseku podpornej a do-
tačnej politiky štátu v pôdohospodárstve.

 6.20 Metodické usmerňovanie a zodpovednos� za
spracovanie vyhodnotenia mikrobiologických,
chromatografických a biochemických vyšetrení
rastlín, rastlinných produktov, krmív, hnojív
alebo osív a sadív.“.

57. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej trie-
de činnos� 7.01 znie:
„7.01 Odborná metodická činnos� na úseku agroché-

mie, rastlinolekárskej starostlivosti, odrodové-
ho skúšobníctva, krmív alebo právnej ochrany
odrôd vrátane registrácie, ekologického po¾no-
hospodárstva alebo uznávania a kontroly osív
a sadív.“.
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58. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej trie-
de činnos� 7.16 znie:
„7.16 Rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriad-

nych opravných prostriedkov v druhom stupni
správneho konania (napr. v oblasti pozemko-
vých úprav, ochrany po¾nohospodárskeho pôd-
neho fondu) na úrovni kraja vykonávané štát-
nym zamestnancom po splnení osobitného
kvalifikačného predpokladu.2)“.

59. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej trie-
de sa činnosti dopĺňajú činnos�ami 7.18 a 7.19, ktoré
znejú:
„7.18 Metodické usmerňovanie a koordinovanie ok-

resov a vykonávanie štátnej správy na úseku
rybárstva na úrovni kraja vykonávané štátnym
zamestnancom po splnení osobitného kvalifi-
kačného predpokladu.2)

 7.19 Koncepčná a metodická činnos� na úseku pod-
pornej a dotačnej politiky štátu v pôdo-
hospodárstve pri realizácii priamych platieb
a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu
a Európskej únie.“.

60. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 4. platovej triede činnos� 4.09 znie:
„4.09 Zis�ovanie, prešetrovanie a preverovanie pod-

kladov vo veci nároku na štátne sociálne dávky,
dávku sociálnej pomoci a peňažné príspevky na
kompenzáciu vrátane prípravy rozhodnutí na
úrovni okresu vykonávané štátnym zamestnan-
com po splnení osobitného kvalifikačného pred-
pokladu.2)“.

61. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 6. platovej triede činnos� 6.10 znie:
„6.10 Posudzovanie miery funkčnej poruchy občanov

na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
�ažkého zdravotného postihnutia alebo posu-
dzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného
stavu die�a�a na účely štátnych sociálnych dá-
vok na úrovni kraja alebo na úrovni okresu
vykonávané štátnym zamestnancom po splnení
osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po
získaní základnej špecializácie a nadstavbovej
špecializácie v príslušnom odbore.8)“.

62. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 6. platovej triede v činnosti 6.13 sa za slová „o
sociálnych službách“ vkladá čiarka a slová „o miere
funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s �ažkým
zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu
občana s �ažkým zdravotným postihnutím,“.

63. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 7. platovej triede v činnosti 7.12 sa za slová
„sociálnych dávok“ vkladajú slová „alebo dávok sociál-
nej pomoci a peňažných príspevkov na kompenzáciu“.

64. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 7. platovej triede činnos� 7.13 znie:
„7.13 Koordinačná, metodická a kontrolná činnos� na

úrovni kraja alebo na úrovni okresu na úseku

štátnych sociálnych dávok alebo na úseku kom-
penzácie sociálnych dôsledkov �ažkého zdravot-
ného postihnutia vykonávaná štátnym zamest-
nancom po splnení osobitného kvalifikačného
predpokladu,2) alebo na úseku lekárskej posud-
kovej činnosti vykonávaná štátnym zamestnan-
com po splnení osobitného kvalifikačného pred-
pokladu2) a po získaní základnej špecializácie
a nadstavbovej špecializácie v príslušnom od-
bore.8)“.

65. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 7. platovej triede v činnosti 7.15 sa slová „po
získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej
špecializácie z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slo-
vami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbo-
vej špecializácie v príslušnom odbore8)“.

66. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 8. platovej triede činnos� 8.10 znie:
„8.10 Tvorba koncepcie sociálnych služieb na úrovni

kraja vykonávaná štátnym zamestnancom po
splnení osobitného kvalifikačného predpokla-
du.2)“.

67. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne
veci v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
8.11, ktorá znie:
„8.11 Koordinovanie celoštátneho systému inšpekcie

práce a systému ochrany práce alebo systému
vykonávania inšpekcie práce s vnútornými
a vonkajšími väzbami na ïalšie systémy z úrov-
ne Národného inšpektorátu práce.“.

68. V časti 2.16 Školstvo v 6. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ou 6.03, ktorá znie:
„6.03 Doh¾ad nad výživou detí a mládeže na úrovni

kraja alebo na úrovni okresu vykonávaný štát-
nym zamestnancom po splnení osobitného kva-
lifikačného predpokladu.2)“.

69. V časti 2.16 Školstvo v 7. platovej triede sa
v činnosti 7.02 za slová „v školách“ vkladajú slová
„alebo metodikov v školských zariadeniach“.

70. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 4. platovej triede v činnosti 4.01 sa slovo „a“ nahrá-
dza slovom „alebo“.

71. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
4.03, ktorá znie: 
„4.03 Samostatné zabezpečovanie ucelenej agendy

súvisiacej s tvorbou hospodárskej politiky vlády
a s rozhodovacou činnos�ou vlády.“.

72. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
6.05, ktorá znie:
„6.05 Analytická a organizačná činnos� v oblasti in-

formačných systémov súvisiacich s elektronic-
kým záznamom rokovaní vlády v úrade vlády.“.

Strana 6582 Zbierka zákonov č. 649/2002 Čiastka 255



73. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ami
7.12 až 7.15, ktoré znejú:
„7.12 Revízia prekladov právnych textov a vydávanie

metodických usmernení z úradu vlády.
 7.13 Koordinačná a metodická činnos� v oblasti in-

formačných systémov súvisiacich s elektronic-
kým záznamom rokovaní vlády v úrade vlády.

 7.14 Koncepčná a koordinačná informačno-doku-
mentačná činnos� v oblasti slovenských menšín
a komunít v zahraničí v úrade vlády.

 7.15 Koordinačná a metodická činnos� vo vymedze-
nej oblasti v úrade vlády (napr. v oblasti ¾ud-
ských práv, národnostných menšín, etnických
skupín, rozvoja regiónu).“.

74. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ami
8.11 a 8.12, ktoré znejú:
„8.11 Koncepčná, metodická a koordinačná činnos�

v úrade vlády súvisiaca s aproximáciou práva
a legislatívy v oblasti vývoja, realizácie a tech-
nickej podpory nadrezortných komplexných in-
formačných systémov s medzinárodnými väz-
bami.

 8.12 Koncepčná a koordinačná činnos� vo vymedze-
nej oblasti v úrade vlády (napr. v oblasti ¾ud-
ských práv, národnostných menšín, etnických
skupín, rozvoja regiónu).“.

75. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky
v 9. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou
9.10, ktorá znie:
„9.10 Tvorba hospodárskej politiky vlády v úrade vlá-

dy.“.

76. V časti 2.19 Verejné obstarávanie sa za 5. plato-
vú triedu vkladá 6. platová trieda, ktorá znie:

„6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa, odborná prax viac ako dva roky a osobitný
kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom.

Funkcia: samostatný radca

Činnosti:
6.01 Odborná špecializovaná redakčná činnos� pri

vydávaní Vestníka verejného obstarávania.“.

77. V časti 2.19 Verejné obstarávanie v 7. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou 7.04, ktorá znie:
„7.04 Koordinovanie činností a odborno-organizačné

zabezpečovanie jednotlivých vydaní Vestníka
verejného obstarávania.“.

78. V časti 2.21 Vnútro — civilná ochrana v 5. plato-
vej triede v činnosti 5.04 sa odkaz „1“ na poznámku
pod čiarou nahrádza odkazom „2“.

79. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 3. platovej triede sa činnosti dopĺňajú
činnos�ou 3.06, ktorá znie:
„3.06 Odborná príprava a zabezpečovanie podkladov

potrebných na rozhodovanie vyšetrovate¾a na
úrade vyšetrovania Policajného zboru (úrade
justičnej polície).“.

80. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 4. platovej triede v činnosti 4.04 sa slová
„po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu8)“
nahrádzajú slovami „po špecializačnej príprave8)“.

81. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú
činnos�ou 4.08, ktorá znie:
„4.08 Matričná činnos� v osobitnej matrike vykonáva-

ná štátnym zamestnancom po splnení osobitné-
ho kvalifikačného predpokladu.2)“.

82. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 5. platovej triede činnos� 5.02 znie:
„5.02 Samostatné vybavovanie ucelených agend na

úseku obrany krajského úradu vo vz�ahu k bez-
pečnostnej rade kraja alebo na úseku obrany
okresného úradu vo vz�ahu k bezpečnostnej
rade okresu.“.

83. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 5. platovej triede sa činnosti dopĺňajú
činnos�ou 5.05, ktorá znie:
„5.05 Analytická a rozhodovacia činnos� v osobitnej

matrike vykonávaná štátnym zamestnancom po
splnení osobitného kvalifikačného predpokla-
du.2)“.

84. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 8. platovej triede v činnosti 8.08 sa slová
„po získaní druhej špecializácie8)“ nahrádzajú slovami
„po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špe-
cializácie v príslušnom odbore8)“.

85. V časti 2.23 Vnútro — verejná správa a všeobec-
ná správa v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú
činnos�ami 8.10 a 8.11, ktoré znejú:
„8.10 Špeciálne psychofyziologické vyšetrenie prav-

dovravnosti osôb podozrivých z trestnej činnos-
ti pre orgány činné v trestnom konaní alebo
spo¾ahlivosti osôb na vykonávanie funkcie.

 8.11 Tvorba koncepcií a tvorba špecifických testova-
cích metód pre jednotlivé oblasti aplikovanej
psychofyziológie v rezorte ministerstva vnú-
tra.“.

86. V časti 2.24 Výstavba a regionálny rozvoj
v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ami
7.09 a 7.10, ktoré znejú:
„7.09 Metodická a analytická činnos� v oblasti posu-

dzovania stavebných zámerov verejných prác
v procese ich prípravy formou štátnej expertízy.

 7.10 Koordinačná a analytická činnos� vrátane vyko-
návania štátneho dozoru nad verejnými práca-
mi v procese ich prípravy, realizácie a ukonče-
nia na ústredných orgánoch štátnej správy
a u ostatných správcov rozpočtových kapitol.“.

87. V časti 2.24 Výstavba a regionálny rozvoj
v 8. platovej triede sa vypúš�ajú činnosti 8.04 a 8.05.
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88. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 6. platovej triede
v činnosti 6.01 sa slová „po získaní špecializácie prvé-
ho stupňa z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slovami
„po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2)
a po získaní základnej špecializácie v príslušnom od-
bore8)“.

89. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 6. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ou 6.03, ktorá znie:
„6.03 Vypracúvanie rozhodnutí vo vecne vymedzenej

oblasti (napr. registrácia liekov a zdravotníc-
kych pomôcok, sledovanie nežiaducich účinkov
liekov a zdravotníckych pomôcok, klinické skú-
šanie liekov a zdravotníckych pomôcok, poza-
stavenie výdaja alebo stiahnutie z obehu liekov
alebo zdravotníckych pomôcok) vykonávané
štátnym zamestnancom po splnení osobitného
kvalifikačného predpokladu2) a po získaní
základnej špecializácie v príslušnom odbore.8)“.

90. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede
v činnosti 7.01 sa slová „po získaní špecializácie prvé-
ho stupňa z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slovami
„po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2)
a po získaní základnej špecializácie v príslušnom od-
bore8)“.

91. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede
v činnosti 7.03 sa slová „po získaní špecializácie dru-
hého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nad-
stavbovej špecializácie z príslušného odboru8)“ nahrá-
dzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného
predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore8)“.

92. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede
v činnosti 7.04 sa slová „po získaní špecializácie dru-
hého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nad-
stavbovej špecializácie z príslušného odboru8)“ nahrá-
dzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného
predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore8)“.

93. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede
v činnosti 7.05 sa slová „po získaní špecializácie dru-
hého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nad-
stavbovej špecializácie z príslušného odboru8)“ nahrá-
dzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného
predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore8)“.

94. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ami 7.06 až 7.09, ktoré zne-
jú:
„7.06 Koordinačná a metodická činnos� v oblasti uvá-

dzania nových chemických látok na trh alebo
v oblasti inventarizácie chemických látok, bale-
nia, označovania a klasifikácie.

 7.07 Analýza, systemizovanie a príprava podkladov
na rozhodovanie o otázkach existujúcich che-
mických látok alebo pri oznamovaní nových
látok a návrh požiadaviek na minimalizáciu ex-

pozície chemickými látkami z h¾adiska ochrany
života a zdravia a životného prostredia.

 7.08 Vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad
správnej výrobnej praxe, správnej klinickej pra-
xe, správnej laboratórnej praxe alebo správnej
ve¾kodistribučnej praxe, správnej lekárenskej
praxe alebo kontrola dodržiavania ustanovení
Slovenského liekopisu a Slovenského farmace-
utického kódexu vrátane vykonávania inšpek-
cie v zahraničí vykonávané štátnym zamest-
nancom po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore.8)

 7.09 Koordinovanie odborných činností vrátane in-
špekčnej činnosti pri chemickoanalytickej
a farmaceutickej kontrole humánnych liekov,
farmaceutických látok a zdravotníckych pomô-
cok v oblastných laboratóriách vykonávané
štátnym zamestnancom po získaní základnej
špecializácie v príslušnom odbore.8)“.

95. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede
v činnosti 8.01 sa slová „po získaní špecializácie prvé-
ho stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného
odboru8)“ nahrádzajú slovami „po splnení osobitného
kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej
špecializácie v príslušnom odbore8)“.

96. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede
v činnosti 8.02 sa slová „po získaní špecializácie dru-
hého stupňa z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slo-
vami „po splnení osobitného kvalifikačného predpo-
kladu2) a po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore8)“.

97. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede
v činnosti 8.03 sa slová „po získaní špecializácie dru-
hého stupňa z príslušného odboru8)“ nahrádzajú slo-
vami „po splnení osobitného kvalifikačného predpo-
kladu2) a po získaní základnej špecializácie
v príslušnom odbore8)“.

98. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede sa
činnosti dopĺňajú činnos�ami 8.04 až 8.06, ktoré znejú:
„8.04 Tvorba koncepcie štátnej liekovej politiky, ko-

ordinovanie systému liekovej politiky so systé-
mami v štátoch Európskej únie a v ostatných
štátoch sveta vykonávané štátnym zamestnan-
com po získaní základnej špecializácie a nad-
stavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)

 8.05 Koncepčná a koordinačná činnos� pri dodržia-
vaní zásad štátnej liekovej politiky v nadväznos-
ti na medzinárodné dohody a záväzky vykoná-
vaná štátnym zamestnancom po získaní
základnej špecializácie a nadstavbovej špeciali-
zácie v príslušnom odbore.8)

 8.06 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti farma-
ceutickej a zdravotníckej výroby alebo vykoná-
vanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej vý-
robnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej
laboratórnej praxe, správnej ve¾kodistribučnej
praxe, správnej lekárenskej praxe alebo kontro-
la dodržiavania ustanovení Slovenského lieko-
pisu a Slovenského farmaceutického kódexu
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vykonávané štátnym zamestnancom po získaní
základnej špecializácie a nadstavbovej špeciali-
zácie v príslušnom odbore.8)“.

99. V časti 2.27 Životné prostredie v 6. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou 6.07, ktorá znie:
„6.07 Štátny dozor na úseku prevencie závažných

priemyselných havárií na úrovni okresu alebo
na úrovni kraja vrátane rozhodovania o katego-
rizácii podnikov a rozhodovania o povinnosti
prevádzkovate¾a zriadi� osobitný útvar na koor-
dinovanie a kontrolu zabezpečovania úloh vy-
plývajúcich zo zákona o prevencii závažných
priemyselných havárií v podniku vykonávaný
štátnym zamestnancom po splnení osobitného
kvalifikačného predpokladu.2)“.

100. V časti 2.27 Životné prostredie v 7. platovej
triede sa činnosti dopĺňajú činnos�ou 7.09, ktorá znie:
„7.09 Štátny dozor v oblasti životného prostredia na

úseku závažných priemyselných havárií na
úrovni kraja vrátane rozhodovania o preradení
podniku do vyššej kategórie na základe množ-
stva vybraných nebezpečných látok prítomných
v objekte alebo na základe relevantných dôvo-
dov vykonávaný štátnym zamestnancom po spl-
není osobitného kvalifikačného predpokla-
du.2)“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnos� 1. decem-
bra 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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650

R O Z H O D N U T I E
Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví
č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien

za dodanie zemného plynu odberate¾om

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví (ïalej len
„úrad“) pod¾a § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ïalej len „zákon“) a pod¾a § 4 ods. 1, § 7 ods. 1
písm. c), § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

1. V článku 1 odsek 1 znie:
„(1) Regulácii cien pod¾a tohto rozhodnutia podlie-

hajú ceny za
a) rozvod zemného plynu pre odberate¾ov,1)
b) prepravu zemného plynu pre oprávnených odbera-

te¾ov.2)“.

2. V poznámke pod čiarou sa doterajšie poznámky
k odkazom 2 až 6 označujú ako poznámky k odka-
zom 3 až 7 a dopĺňa sa nová poznámka k odkazu 2,
ktorá znie:
„2) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej
spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberate¾ov a naj-
vyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej
spotrebe oprávneného odberate¾a.“.

3. V článku 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „v zmluvách“
vkladajú slová „o dodávke zemného plynu alebo
v zmluvách o preprave zemného plynu“.

4. Za článok 2 sa vkladá nový článok 3, ktorý znie:

„Článok 3

(1) Maximálna cena za prepravu zemného plynu pre
oprávnených odberate¾ov sa určí ako cena v Sk na
objemovú jednotku pokrývajúca ovplyvnite¾né nákla-
dy (Pt) regulovaného subjektu.

(2) Úrad určí maximálnu cenu za prepravu zemného
plynu pre oprávnených odberate¾ov spôsobom uvede-
ným v odseku 1 a tarify za prepravu zemného plynu
pre oprávnených odberate¾ov na základe návrhu cien,
ktorý predloží regulovaný subjekt pod¾a článku 4.

(3) Pri spôsobe tvorby taríf za prepravu zemného
plynu pre oprávnených odberate¾ov regulovaný sub-
jekt zoh¾adní ekonomicky oprávnené náklady a prime-
raný zisk, ktoré sú vynakladané pri preprave zemného
plynu, jednotlivým skupinám oprávnených odberate-
¾ov.

(4) Tento článok sa vz�ahuje na regulovaný subjekt,
ktorého rozvod zemného plynu odberate¾om v roku
t — 1 bol vyšší ako 100 000 000 objemových jedno-
tiek.”.

5. Doterajšie články 3 a 4 sa označujú ako člán-
ky 4 a 5.

6. V článku 4 ods. 2 sa za slová „v článku 2“ dopĺ-
ňajú slová „alebo článku 3“.

Čl. II

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003
do 31. decembra 2005.

Peter Čarakčiev v. r.
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651

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 12. novembra 2002 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho
stupňa: 

1. Dodatok č. 2 z 20. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2001 — 2005 z 19. januára
2001 uzavretej medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy 

a

Zväzom autobusovej dopravy.

2. Dodatok č. 2 z 26. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2003 z 11. marca
2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 1 z 26. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. marca 2002
uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 z 21. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva
Slovenskej republiky na rok 2002 z 15. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospra-
cujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku.

5. Dodatok č. 1 z 23. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 pre sekciu technických
služieb, biologických služieb a prvovýroby z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Po¾nohospodárskym zamestnávate¾-
ským zväzom Slovenskej republiky 

a

Odborovým zväzom pracovníkov po¾nohospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 1 z 24. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 uzavretej
pre subsekciu po¾nonákupov medzi Úniou podnikate¾ov a zamestnávate¾ov v potravinárskom priemysle na Sloven-
sku

a

Odborovým zväzom pracovníkov po¾nohospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 z 25. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2003 z 25. apríla
2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a pois�ovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a pois�ovníctva.

8. Dodatok č. 2 z 29. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 z 13. marca
2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov
chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
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