
 

 

 

 

ZVÝŠENIE PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV ŠTÁTNEJ SLUŽBY 

A ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME  

V MESIACI DECEMBER 2022  

V NADREZORTNOM EKONOMICKOM SYSTÉME (NES)  

 

 

V súvislosti s prechodom organizácií z Nadrezortného ekonomického systému (ďalej „NES“) 

do Centrálneho ekonomického systému (ďalej „CES“) budú v rámci spracovania personálnej 

agendy v mesiaci december 2022 do systému NES zapracované tarifné tabuľky platné pre 

zamestnancov štátnej služby a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme 

platné od 01.01.2023.   

V nadväznosti na schválenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 

od 01. 01. 2023 do 31. 08. 2024 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 

ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 08. 

2024 bolo prijaté Nariadenie vlády SR č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové 

tarify štátnych zamestnancov a Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s 

účinnosťou od 01. 01. 2023. 

 

Vyššie uvedené nariadenia Vlády SR  budú do systému zapracované po 07. 12. 2022, ak 

organizácie požiadajú svojho súčasného správcu dát, cez systém SOLMAN, o zapracovanie 

tarifných tabuliek do systému NES. 

 

Po zapracovaní „valorizačných tabuliek“ bude potrebné vykonať kontrolu IT0008 u všetkých 

zamestnancov z dôvodu kontroly správnosti prepočítania jednotlivých zložiek platu podľa 

príslušných nariadení vlády SR platných k 01. 01. 2023 a odstrániť zistené nedostatky. 

Kontrolu dát je potrebné vykonať do exportu dát produktívnej migrácie, t.j. do 21. 12. 2022. 

 

Dáta po valorizácii, budú súčasťou produktívnej migrácie, zo systému NES, tzn.  že kontrola 

dát v produktívnom systéme CES bude 1:1. 

 

Zapracovanie „valorizačných tabuliek“, po 7. decembri 2022, a kontrole IT0008, umožňuje 

personalistom  spracovanie v NESe Oznámení o funkčnom plate v priebehu mesiaca december 

2022.  

 

Odporúčame vykonať činnosti súvisiace s valorizáciou platov v aktuálnom ekonomickom 

systéme NES, z dôvodu eliminácie chybných manuálnych vstupov pri spustení produktívneho 

prostredia CES.  

 

V Bratislave, 30. 11. 2022 


