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B O J  O  Z Á KO N N Í K  P R ÁC E  P O K R AČ U J E  –  
INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ JE JEHO SÚČASŤOU

Č A S O P I S  I N T E G R O V A N É H O  O D B O R O V É H O  Z V Ä Z U

Prvé tohoročné číslo SPEKTRA sa venovalo prí-
prave a postoju sociál nych partnerov ako aj „konkrét-
nym návrhom“ k vládou avizovanej novele Zákonníka
práce. Avšak boli to len želania, návrhy jednej strany 
a obavy, vysvetľovania možných negatívnych dopadov
na zamestnancov, druhej strany – odborárov. (Vtedy
ešte nebol predložený MPSVR SR sľubovaný od no-
vembra 2010 oficiálny návrh novely Zákonníka práce.)

Dočkali sme sa. Dňa 7. februára 2011 bol návrh predložený. Žiaľ, spl -
ni li sa obavy odborov, návrh novely smeruje k zníženiu a oslabeniu práv
za mestnancov, ako aj ich zástupcov – odborov. 

Predložený návrh novely Zákonníka práce preto nás zamestnancov –
od borárov nemohol a nesmie nechať nečinných, uspokojiť sa s uskutoč-
nenými protestmi, stanoviskami. Je a musí byť našou výzvou k akcie-
schopnosti, zvýšenej aktivite.

Integrovaný odborový zväz sa naďalej radí k tým odborovým zvä-
zom, ktorý boj o Zákonník práce berú vážne. V súlade s príslušnými
uzneseniami orgánov Konfederácie odborových zväzov SR a IOZ sa
zúčastňuje protestných aktivít, pokračuje v získavaní podpisov v rámci
petičnej akcie.

Koncom marca začala po aktivitách na východe Slovenska a štrajku
vodičov Dopravného podniku mesta Košice, a.s. ďalšia séria protestných
aktivít. V dňoch 28. – 31.3. 2011 sa konali protestné pochody pred Mi-
nisterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré následne pokra-
čovali pochodom centrom Bratislavy a ich smer viedol pred Úrad vlády
SR. Cieľom týchto protestov bolo neustále upozorňovať na následky,
ktoré vzniknú pripravovanou novelou Zákonníka práce v neprospech
zamestnancov a ich zástupcov – odborov. Zároveň aj touto formou žia-

dali odborári ministra práce, aby takto pripravovanú novelu Zákonníka
práce a s ňou súvisiacich pracovnoprávnych predpisov stiahol z legisla-
tív neho procesu a začal odborný dialóg sociálnych partnerov. V nepo-
sled nom rade cieľom protestov odborárov bolo upozorniť širokú ob-
čiansku verejnosť a zapojiť ju do týchto aktivít.

IOZ patrí tým odborovým zväzom, ktoré pochopili vážnosť situácie.
Je jedným z prvých odborových zväzov, ktoré pochopili význam boja 
za záchranu Zákonníka práce a práv zamestnancov. Pochodu sa dňa 
30. 3. 2011 zúčastnili zástupcovia IOZ - členovia Snemu KOZ. Dňa 
31. 3. 2011 sa pochodu zúčastnili členovia Predsedníctva IOZ, ktorí svoje
14. rokovania začali manifestačne za práva zamestnancov. Spoloč ne s
nimi sa protestu zúčastnili zástupcovia základných organizácií IOZ zo
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave, Dopravného pod-
niku Bratislava, a.s. – Elektrické dráhy a zamestnanci IOZ. 

Dňa 31 3.2011 účastníci protestu odovzdali ministrovi práce sociál-
nych vecí a rodiny SR Výzvu, ktorou vyzývajú MPSVR SR:

Ne obhajujte záujmy kapitálu a neprenášajte riziká 
podnikania na zamestnancov!
Nedopusťte zníženie ochrany zamestnancov reštriktívnymi
a antisociálnymi úpravami pracovného pomeru!
Z r u š t e zvýšenie týždenného pracovného času a limitu
nadčasovej práce!
Z a b r á ň t e nerovnému pracovno-právnemu vzťahu, 
zamestnávateľ sa nesmie stať absolútnym vlastníkom práv 
a zamestnanec ľahko manipulovateľnou nájomnou 
a námezdnou pracovnou silou!
Ne ok liešťujte práva a postavenie odborov!
Z a s t a v t e novelizáciu Zákonníka práce, nie je výsledkom
dôkladných a serióznych analýz súčasného stavu.

Hospodárska a sociálna rada, ktorá rokovala dňa 18. 4. 2010 dlho do
noci, naznačila určité posuny vpred, sociálni partneri našli aj zhodu, od-
stránili niektoré rozpory, ale výsledok ešte nie je dosiahnutý. Boj o no-
 ve lu Zákonníka práce pokračuje.

Kolegyne, kolegovia, naše protesty nekončia, ale práve naopak, začí-
najú gradovať. V tomto duchu sa budú konať aj celokonfederečné pro-
testy dňa 27. 4. 2011 v Bratislave, v deň rokovania vlády o Zákonníku
práce, ako aj 1. mája v Žiline.

Kolegyne, kolegovia, aj touto cestou Vás oslovujeme, zapojte sa aj vy
a príďte podporiť naše spoločné aktivity, príďte zabojovať za naše práva
zamestnancov. Dnes spoločne môžeme rozhodnúť o budúcnosti za-
mestnancov na Slovensku.

Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ
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Z ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA ODBOROVÉHO ZVÄZU
Posledný marcový deň rokovalo Predsedníc-

tvo IOZ v Bratislave. Po prerokovaní materiálu 
o plnení uznesení tento zobralo na vedomie a kon-
štatovalo, že uznesenia sú splnené a časť je v pl -
ne ní. Predsedníctvo zobralo na vedomie aj plne-
nie uznesení Snemu IOZ. Obsahovo „pestrým“
materiálom bol prehľad o aktivitách KOZ SR 
a IOZ v súvislosti s návrhom novely ZP. Bolo
konštatované, že členovia odborového zväzu sa
zúčastnili a zúčastňujú na všetkých akciách, ktoré
sú v réžii Konfederácie a takto podporujú úsilie
odborov o zachovanie dosiahnutých práv v sú-
časnom ZP. Azda najväčším vystúpením odbo-
rá rov pod značkou IOZ bol „ostrý“ štrajk na
úrovni Sekcie dopravných podnikov, ktorý usku-
točnili odborári z dvoch základných organizácií
v Dopravnom podniku mesta Košice. Tento štrajk
vyhlásil Snem IOZ 31. 1. 2011 v nadväznosti na
prebiehajúcu štrajkovú pohotovosť v IOZ. Sa-
motný štrajk sa uskutočnil 3. februára v odpo-
ludňajších hodinách a ako konštatuje materiál,
ktorý ho vyhodnotil, cieľ bol splnený. Do štrajku
sa zapojilo asi 60 % vodičov MHD, ktorí boli v tom
čase v službe, cestujúca verejnosť sa k štrajku po-
stavila solidárne. Zamestnávateľ, ktorý v začiatku
štrajku uvažoval o „tvrdých“ opatreniach, nako-
niec voči účastníkom neuplatnil žiadne sankcie.
Za pozitívny krok možno označiť aj úspešné ro-
kovanie organizátorov a účastníkov štrajku s pri-
mátorom mesta Košice. Ako konštatuje materiál
prerokovaný v predsedníctve IOZ, štrajk splnil
svoj cieľ – boj za zachovanie súčasného znenia
ZP a nič na tom nemení ani fakt, že ZP bude no-
velizovaný. Štrajk bol aj primerane mediálne
sprevádzaný, najmä na regionálnej úrovni. Tieto
skúsenosti z organizovania odporu, voči tým čo
chcú oklieštiť práva zamestnancov a odborov,
hodlajú zástupcovia zamestnancov i samotní za-
mestnanci v budúcnosti plne využiť. Predsedníc-
tvo schválilo účasť IOZ na aktivitách KOZ SR. 

V ďalšom bol prerokovaný komplex materiá-
lov súvisiacich s čerpaním rozpočtu odborového
zväzu za rok 2010. Boli to tiež: návrh na odpis
pohľadávky po exekútorovi, ktorý zomrel, správa
o čerpaní fondov IOZ za uplynulý rok a stano-
viská revíznej komisie k prerokovávaným mate-
riálom. Predsedníctvo zobralo na vedomie sprá -
vy a stanoviská RK a uložilo predložiť materiály
na rokovanie Snemu IOZ. 

Predsedníctvo prerokovalo Hlavné úlohy IOZ
na roky 2011 až 2013. Uložilo predložiť materiál
na rokovanie Snemu IOZ a odporučilo snemu
schváliť tieto úlohy. Materiál predstavuje ucelený
komplex činností zväzu tak ako ich formuloval
zjazd v Programe IOZ. V ekonomicko-sociálnej
oblasti, v časti o kolektívnom vyjednávaní hlavné
úlohy nastoľujú „presadzovať rozhodujúci vý-
znam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní
nárokov zamestnancov nad rámec všeobecne zá-
väzných právnych predpisov.“ Zdôrazňujú tiež to,
„aby KZ a iné dohody uzatvorené odborovými
orgánmi sa stali účinným nástrojom na presade-
nie potrieb a záujmov zamestnancov v podnika-
teľskej i nepodnikateľskej sfére.“ V etape plnenia
tejto úlohy bude dôležité každoročne k 30. 6.
spracovať analýzy kolektívnych zmlúv tak vyš-
šieho stupňa ako aj podnikových kolektívnych
zmlúv. Tieto analýzy by mali byť podkladom pre
ďalšie kolektívne vyjednávanie. S tým súvisí aj
úloha, „aby vo všetkých zamestnávateľských sub-
jektoch, kde pôsobí základná organizácia OZ boli

uzatvorené KZ.“ Tomu by mal napomôcť aj vy-
pracovaný Postup a ciele kolektívneho vyjedná-
vania na úrovni IOZ a základných organizácií.

V mzdovej oblasti hlavné úlohy okrem iných
vytyčujú „presadzovať zachovanie minimálnej
mzdy a jej pravidelnú valorizáciu...“ Tu sa IOZ
zaväzuje, že „bude čeliť všetkými dostupnými
prostriedkami snahám o zavedenie inštitútu re-
gionálnej minimálnej mzdy.“

V sociálnej oblasti hlavné úlohy zakotvujú po-
diel na ochrane vytvorených pracovných miest 
a presadzovanie vytvárania nových pracovných
pozícií. Je tam aj úloha presadzovať znižovanie da-
ňového a odvodového zaťaženia k čomu by mali
napomôcť „presadzovať a ochraňovať všetkými
dostupnými prostriedkami oprávnené záujmy za-
mestnancov pri príprave a zavádzaní daňovej re-
formy...“ Dôležitou úlohou je tiež „zasadzovať sa 
o to, aby zamestnávatelia zlepšovali podmienky
na regeneráciu pracovnej sily z ich nákladov.“
Nemenej dôležitou úlohou, ktorá stoji pred IOZ
v tomto a budúcom roku je úloha „zvýšiť sta-
rostlivosť o vlastných členov aj prostredníctvom
vlastných sociálno-podporných fondov.“

V pracovno-právnej oblasti si hlavné úlohy
stanovujú „vyžadovať vytváranie rovnakých zá-
kladných podmienok v pracovnoprávnych vzťa-
hoch vo všetkých zamestnávateľských subjektoch“.
Tomu by mali napomôcť metodické publikácie
Postavenie a právomoci odborov v Zákonníku
práce a Vyjednávanie a zachovanie zamestnanec-
kých a odborárskych práv v kolektívnych zmlu-
vách, ktoré sa IOZ podujal vypracovať ešte v tom -
to roku. Veľmi potrebnou úlohou pre praktickú
činnosť najmä základných organizácií je „dôsled -
ne využívať všetky právne a faktické možnosti na
efektívny výkon činnosti orgánov zástupcov za-
mestnancov, predovšetkým odborových orgánov
a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochra -
nu zdravia pri prácu (BOZP).“ Zaiste potrebnou
úlohou je „presadzovať vytváranie takých legi-
slatívnych podmienok, ktoré zabezpečia zvýše-
nie vymožiteľnosti práva, vrátane vzniku pracov-
ných súdov.“ V realizácii tejto úlohy bude „IOZ
požadovať vytvorenie pracovných súdov, resp.
pracovných senátov.“

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci bude IOZ „trvať na tom, aby postavenie 
a právo odborov bolo zabezpečené v súlade s me-
dzinárodnými dohovormi a smernicami EÚ.“ 
K tomu bude využívať aj „pravidelné vykonáva-
nie odborovej kontroly nad stavom BOZP pro-
stredníctvom zväzovej inšpekcie BOZP a základ-
ných organizácií.“

V oblasti odborovej činnosti sa okrem iných
úloh vytyčuje aj „podiel na zdokonaľovaní ucele -
né ho systému odborárskeho vzdelávania“ a zdô-
 razňuje sa „komplexná príprava odborových
funkcionárov na všetkých stupňoch...“ Je tam za-
kotvená aj úloha „...prostredníctvom regionál-
nych orgánov vytvárať podmienky na skvalitnenie
komunikácie základných organizácií...a koordi-
novať spoločný postup a podporu pri riešení špe-
cifických záujmov voči sociálnym partnerom.“

V medzinárodnej oblasti je okrem iných úloh
stanovené „v spolupráci so Slovenským živnos-
tenským zväzom a príslušnými sociálnymi part-
nermi z Bulharska a Nemecka realizovať projekt
Zamestnanecko-politické otázky pre sociálnych
partnerov...“ Nechýba ani tradičná úloha „posil-
ňovať a rozvíjať spoluprácu s partnerskými OZ 

v zahraničí.“ (Hlavné úlohy by mali byť uverej-
nené pre členov na webovej stránke IOZ.)

V ďalšom predsedníctvo prerokovalo návrh na
zvolanie Snemu IOZ. Tento sa uskutoční 26. mája
2011 v Žiline. V programe sú dôležité témy ako:
Hlavné úlohy ...2011-2013, hospodárenie IOZ,
správa RK, aktivity KOZ SR a IOZ v súvislosti 
s novelou ZP, kooptácia členov odborových or-
gánov a iné.

Predsedníctvo prerokovalo organizačné a ob-
sahové zabezpečenie rokovaní výborov regionál-
nych rád a toto zobralo na vedomie.

Správa o použití 2 % z odvedenej dane z prí-
jmu v pôsobnosti IOZ za rok 2008 ukázala, že
táto forma pomoci „sami sebe“ sa postupne roz-
širuje a je zdrojom na podporu aktivít pre zá-
kladné organizácie, poprípade konkrétnych čle-
nov. Predsedníctvo správu zobralo na vedomie.

V materiáloch o medzinárodnej činnosti IOZ
predsedníctvo prerokovalo aktivity súvisiace s do-
hodami o vzájomnej spolupráci zahraničných
partnerov, zahraničné pracovné cesty zástupcov
IOZ a prijaté zahraničné návštevy na pôde IOZ.
Predsedníctvo zobralo na vedomie predložené
informácie a schválilo zahraničné aktivity.

Predsedníctvo schválilo výmaz zo zoznamu
ZO IOZ tieto základné organizácie: OKO 
(05-4528-227) v pôsobnosti RR Nitra, sekcia 
stavebníctvo; pri ZEKON, a. s. Michalovce 
(05-8656-475) v pôsobnosti RR Košice, sekcia
TOaKP; pri DPMK, a. s. Košice ((05-8624-471) 
v pôsobnosti RR Košice, sekcia DP.

V rôznom predsedníctvo prijalo informácie 
z rokovaní orgánov IOZ a KOZ SR a informáciu
z rokovania P – JMF ZOO SR.

-gd- 

Marcový Snem Konfederácie odborových
zväzov po vykonaní kontroly plnenia uzne-
sení z predchádzajúcich rokovaní si vypočul
správu o činnosti Predstavenstva KOZ SR,
ktorú predložil prezident M. Gazdík. Potom
nasledovala informácia o aktuálnom stave
podpisov v petičnej akcii, ktorú iniciuje Kon-
federácia. Aj keď je údajne už dostatočný po-
čet podpísaných občanov v petičných hár-
koch petičná akcia pokračuje. Snem potom
prerokoval plnenie hlavných úloh KOZ SR za
rok 2010. V ďalšom boli prerokované progra-
mové tézy rozpracované na rok 2011. K dôle-
žitým, ale rozporuplným materiálom patril aj
aktuálny stav v realizácii Národného projektu
vzdelávania odborárov SR. Snem zobral na
vedomie materiál a schválil finančnú imple-
mentáciu NPVO. Ďalšie tri materiály sa týkali
rozpočtu KOZ SR, jeho čerpaniu za rok 2010,
návrhu na rok 2011 ako aj stanoviská revízo-
riek účtov k týmto rozpočtom.

Snem prerokoval aj organizačné a obsa-
hové zabezpečenie osláv 1. mája 2011, ktoré
budú toho roku v Žiline. Prerokoval aj správu
o použití Štátnej účelovej dotácie zo ŠR SR na
výberovú rekreáciu v roku 2010. Ešte pred
bodom rôzne prerokoval žiadosť Slovenského
odborového zväzu pôšt a OZ pôšt a logistiky
o členstvo v KOZ SR.

-d

Snem KOZ SR
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NASTAL ČAS NA ORGANIZOVANIE ODPORU

Iste výstižný titulok minulých, dnešných a nepochybne aj budúcich dní.
Skôr než ukážeme na aktivity protestu v našich podmienkach iba malá
ukážka ako sa k sociálnej revolte stavajú v iných častiach EÚ.

Legenda britskej demokratickej ľavice Tony Benn a ďalších 70 osobností
založili hnutie proti reformám, ktoré chce spolupracovať naprieč celou Eu-
rópou so všetkými podobnými silami, odbory nevynímajúc. Snáď budú
mať s kým spolupracovať aj u nás.

„Odmietame škrty ako zvrátený ideologicky motivovaný vandalizmus,
ktorý najťažšie postihne tých najzraniteľnejších. Všetkých vyzývame: pri-
pojte sa k nám! Nastal čas organizovať široké hnutie aktívneho odporu proti
rozpočtovým zámerom vlády konzervatívcov a liberálnych demokratov. Tá
plánuje najbarbarskejšie rozpočtové škrty , ktoré zničia životy mnoho mi-
liónov ľudí, pretože spustošia našu prácu, zárobky, dôchodky, bezplatnú
zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, dopravu, poštové a ďalšie služby.“

Či toto sa nedeje aj na Slovensku? Čo iné sú pokusy o kvázy reformy tak-
 mer všetkých ministrov vlády I. Radičovej, experimenty pravicových po-
slancov v sociálnej oblasti, ruinovanie zdravotníctva a výpredaj zdravot -

níckych zariadení, devastovanie školstva, dôchodková eutanázia a mnohé
iné zvrátenosti, ktoré vedú k prehĺbeniu chudoby a beznádeje značnej časti
Slovákov. Tento vandalizmus na vlastných občanoch už treba rázne zasta-
viť. Už je najvyšší čas pre radikálnu alternatívu s mierou odhodlania, ktorú
prejavujú odborári vo viacerých európskych krajinách.

Je potešiteľné, že aj IOZ je súčasťou aktivít na zmiernenie dopadov ex-
perimentov milionárskej vlády na vlastných občanoch. Koncom marca po-
kračovali protestné aktivity KOZ SR a odborových zväzov na obranu práv
zamestnancov ale aj za zachovanie dôstojného života občanov. Od 28. do
31. marca sa uskutočnili protesty pred Ministerstvom práce a následne po-
chody centrom Bratislavy pred Úrad vlády SR. Odborári takto upozornili
na možné negatívne následky pripravovaných zmien v ZP. IOZ sa do tý-
chto protestov aktívne zapojil. Ani po ukončení rokovaní o novej podobe
ZP v tripartite protesty nekončia. Veľký protest sa uskutočnil 27. apríla
2011 opäť pred Úradom vlády v čase jej rokovania. Zámerom protestného
zhromaždenia bolo vyzvať vládu, aby oddialila (celkom zrušila) novelizá-
ciu ZP. Aj tohto protestu sa zúčastnili členovia IOZ.
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Zo života základných organizácií

Zo správy o činnosti Základnej odborovej or-
ganizácie v Dopravnom podniku mesta Prešov,
akciová spoločnosť v roku 2010 sa dozvedáme 
o pestrej činnosti odborárov v uvedenom pod-
niku, kde odborárska práca nie je iba formálnou
agendou niekoľkých jednotlivcov, ale hýbe naozaj
všetkými, ktorým sa chce za svoje práva na-
ozajstne popasovať.

Činnosť odborovej organizácie riadil sedem -
člen ný výbor, a na jeho prácu a transparentné
hospodárenie dohliadala trojčlenná revízna ko-
misia. V roku 2010 sa uskutočnilo 8 zasadnutí
výboru a jedno výjazdové pracovné zasadnutie
spoločne s členmi revíznej komisie. Na svojich
zasadnutiach výbor základnej organizácie sa ve-
noval otázkam spojeným s organizovaním čin-
nosti odborovej organizácie, podanými námetmi
zo strany členov na zlepšenie odborárskej práce 
a tiež riešením problémov svojich členov a zamest -
nancov Dopravného podniku, najmä pri výkone
ich práce. Pracovné podmienky zamestnancov
boli predmetom rokovania takmer každého zasad -
nutia výboru. Členovia výboru pripomienkovali
vybavenosť zamestnancov podniku osobný mi
ochrannými pracovnými prostriedkami a odev-
 nými súčiastkami pre vodičov MHD. Aj na zá-
klade argumentácie členov výboru sa nám poda-
rilo v spolupráci s dopravnou prevádzkou po-
stupne zlepšiť kontrolné časy na linkách MHD. 

Čo nás stále trápi, je problém členskej zá-
kladne, ktorá má klesajúcu tendenciu, čo sa po-
tvrdzuje aj v celoslovenskom meradle nevyníma-
júc i náš odborový zväz. Základná organizácia 
v DPMP mala k 31. 12. 2010 celkom 106 riad-
nych členov z radov pracovníkov Dopravného
podniku, čo je pokles oproti roku 2009 o 9 čle-
nov. Ďalej v ZO evidujeme aj 65 členov-bývalých
zamestnancov Dopravného podniku, v súčas-
nosti dôchodcov, kde počet evidovaných členov
vzrástol o štyroch oproti roku 2009. Z uvedeného
vyplýva, že odborárov je približne tretina zamest -
nancov podniku. Odborová organizácia však ob-
hajuje záujmy a zastupuje na rokovaniach s ve-
dením Dopravného podniku v oblasti pracov -
no-právnych a mzdových, sociálnej starostlivosti
a v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
všetkých pracovníkov Dopravného podniku, nie
len odborárov. Tohto odborárskeho práva sa dr -
ží me a na to aj poukazujeme pri rokovaniach 
s vedením podniku, v rokovaniach s vedúcimi
riadiacimi pracovníkmi Dopravného podniku 
a prostredníctvom našich zástupcov v Dozornej
rade akciovej spoločnosti a tiež zástupcami za-
mestnancov na rokovaniach v komisii Bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci, kde naši čle-
novia aktívne vystupujú a podávajú námety na
zlepšenie pracovných podmienok a navrhujú
opatrenia na zlepšenie stavu bezpečnosti a ochra -
ny zdravia pri práci. 

V oblasti kultúrnej, športovej a spoločenskej
činnosti pre našich členov a ich rodinných prí-
slušníkov v uplynulom roku zorganizovali šesť
zájazdov. V mesiaci marec a jún výlety do Užho-
rodu, v júli jednodňový zájazd na Zemplínsku Ší-
ravu-Kamenec, Na prelome mesiacov júl a august
bol organizovaný 3-dňový pobytový zájazd na
termálne kúpalisko v maďarskom Šárošpataku.
Pre milovníkov mora a slnka boli zabezpečené 
v auguste 14 dní pobytu v rekreačnom stredisku
Obzor v Bulharsku. Na konci roka v októbri sa
členovia a ich rodinní príslušníci vybrali na jed-
nodňový výlet do Nového Targu. Na záver letnej
sezóny bolo pre členov usporiadané posedenie
pri guláši, ktoré sa uskutočnilo v Lome pri Finti-
ciach. A samozrejme nemožno vynechať v hod-
notení činnosti výboru zorganizovanie udalosti
roka - januárový Ples dopravákov, ktorý sa sku-
točne vydaril. Uvedené akcie sa osvedčili a pre
kladný ohlas členskej základne budeme v týchto
aktivitách naďalej pokračovať podľa možností zá-
kladnej organizácie. Pri príležitosti MDD bol pre
deti členov usporiadaný výlet do ZOO v Koši-
ciach. Nezabúdame ani na našich bývalých kole-
gov, terajších dôchodcov. Tak ako každoročne, aj
v roku 2010 v mesiaci november, v spolupráci 
s vedením akciovej spoločnosti bolo pre nich
usporiadané predvianočné stretnutie. Bývalí za-
mestnanci chodia radi a zaujímajú sa o dianie v
Dopravnom podniku. Tradične, v závere roka
bola pre deti členov ZO organizovaná Miku-
lášsku nádielku a všetkým členom bolo prispené
na Vianoce darčekovou poukážkou. Z rozpočtu
odborovej organizácie sú poskytované príspevky
členom vo forme finančných darov pri ich vý-
znamných životných jubileách, navštevujeme ich
pri dlhodobej práceneschopnosti, tešíme sa na
uvítaní ich detí do života a tiež sa aj s nimi lúči -
me, keď nás navždy opustia. 

Vo svojej činnosti základná odborová organi-
zácia aktívne podporuje športové činnosti členov.
Svedčia o tom aj dosahované športové výsledky
na súťažiach organizovaných odbormi na medzi-
národných športových hrách, ktoré organizu-
jeme s našimi kolegami z Dopravného podniku
Košíc a Miškolca. V roku 2010 v mesiaci máj sa
tieto medzinárodné športové hry uskutočnili 
u kolegov v Košiciach. Uznanie patrí všetkým
členom-účastníkom týchto hier za reprezentáciu

odborovej organizácie a Dopravného podniku
mesta Prešov, akciová spoločnosť. O činnosti od-
borovej organizácie, o tom čo sme vykonali, čo
pripravujeme informujeme našich členov a ostat-
ných zamestnancov podniku na našej informač-
nej tabuli a tiež v príspevkoch v podnikovom ča-
sopise. Tejto práci odborového funkcionára sa
venujeme dobrovoľne, vo svojom voľnom čase 
a popri svojej pracovnej profesii. Nie sme uvoľ-
není funkcionári, snažíme sa len, čo najlepšie ob-
hajovať záujmy členov a vytvárať medzi nimi po-
cit dopraváckej spolupatričnosti. 

Jednou z najdôležitejších oblastí v činnosti kaž-
 dej odborovej organizácie je právo na kolektív ne
vyjednávanie o pracovných, mzdových a sociál-
nych podmienkach pre svojich členov a aj ostat-
ných zamestnancov. V roku 2010 sa podarilo do-
datkom č. 10 k podnikovej kolektívnej zmluve
platnej na roky 2006-2010 vyjednať nárast zá-
kladných mzdových taríf u všetkých zamestnan-
cov o 5 % oproti roku 2009. Podpísaním dodatku
č. 11 k podnikovej kolektívnej zmluve platnej na
roky 2006-2010 sa odborári s vedením Doprav-
ného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť
dohodli na predĺžení platnosti tejto podnikovej
kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie, a to na tri
roky do 31.12.2013, čím sa podarilo udržať dote-
raj šie nároky pre zamestnancov obsiahnutých v ko-
 lektívnej zmluve, napr. zvýšenú výmeru dovolen -
ky a Vianočnú odmenu. Tomuto predchádzali
ro kovania vyjednávačov odborovej organizácie
za zamestnancov podniku. V mesiaci november
bol podaný návrh ďalšieho dodatku k platnej
podnikovej kolektívnej zmluve, ktorej obsahom
sú hlavne mzdové nároky zamestnancov. Zatiaľ
so zamestnávateľom nedošlo k dohode, kolek-
tívne vyjednávanie pokračuje, čo je vzhľadom na
vplyv hospodárskej krízy náročné.

Vo svojej činnosti odborová organizácia spolu-
pracuje s vedením Dopravného podniku. Odbo-
rá ri oceňujú túto vzájomnú spoluprácu i podmien-
ky, ktoré vytvára Dopravný podnik pre činnosť
odborovej organizácie, Za to sú odborári vďační
riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Doprav-
ného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ing. Petrovi Janusovi. Veria, že so zamestnávate-
ľom budú hľadať ďalšie možnosti na sústavné
zlepšovanie pracovných, sociálnych a mzdových
podmienok pracovníkov Dopravného podniku,
aj napriek zložitému financovaniu Dopravného
podniku zo strany akcionára – mesta Prešov.

Aj z tohto kráteného textu správy o činnosti
ZO v DPMP je zrejme, že odborári sú aktívni a že
chuť do pestrej odborárskej práce stále majú. Aj
preto sa patrí poďakovať všetkým členom odbo-
ro vej organizácie za dôveru výboru ZO, za nad-
šenie a entuziazmus, ktorí prejavujú v odborár-
skej práci. Vyslovujem presvedčenie, že spoločne
sa nám bude aj naďalej dariť. 
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Rokovali výbory regionálnych rád Integrovaného odborového zväzu

Pätnásty aprílový týždeň bol týždňom rokovaní výborov regionálnych
rád IOZ. Výbory rokovali v súlade so schváleným Plánom aktivít IOZ na
rok 2011 za účasti predsedu IOZ Dušana Barčíka a podpredsedníčky IOZ
Marty Brodzianskej.

Pod vedením svojich predsedov výbory regionálnych rád IOZ rokovali:
– 11. 4. 2011 – Žilina pod vedením predsedníčky Janky Kotirovej, 
– 12. 4. 2011 – Košice pod vedením predsedu Štefana Szalaya,
– 13. 4. 2011 – Bratislava pod vedením predsedu Stanislava Doležala, 
– 15. 4. 2011 – Nitra pod vedením predsedu Jozefa Bónu.
Okrem vlastných otázok, ktoré prerokovali, nosnými bodmi rokovania

boli Aktivity KOZ SR a IOZ k novele Zákonníka práce a prerokovanie
obsahových materiálov 5. Snemu IOZ, ktorý sa bude konať 26. mája
2011 v Žiline.

V rámci bodu Aktivity .... prítomní členovia výborov regionálnych rád
informovali o situácii vo vlastných organizáciách, prístupe členov odborov
k aktivitám súvisiacich s novelou Zákonníka, s dôrazom na Petičnú akciu
a účasť na protestných akciách. Významná časť diskusie bola venovaná čin-
nosti KOZ SR a zapojeniu odborových zväzov do jednotlivých aktivít. Čle-
novia požadovali a požadujú zvýšenú akcieschopnosť, razantnosť, jednot-

nosť KOZ SR a členských odborových zväzov pri presadzovaní a obhajobe
práv zamestnancov a odborov pri prerokovávaní a prijímaní novely Zá-
konníka práce. Žiaľ aj tu bolo poukázané na určitú pasivitu odborových
zväzov. Zároveň však prítomní konštatovali sťažujúce sa podmienky pre
aktívne zapojenie a vystupovanie zamestnancov – odborárov do týchto ak-
tivít. Ide predovšetkým o obavu z možného postihu zo strany zamestná-
vateľov, ale v niektorých prípadoch aj pasivitu samotných členov odborov,
nezáujem riešiť a obhajovať spoločné záujmy.

Významnú časť diskusie venovali príprave a zabezpečeniu účasti členov
IOZ a základných organizácií na akciách KOZ SR a to 27. 4. 2011 v Brati-
sla ve – protestné zhromaždenie zástupcov základných organizácií a 1. mája
2011 v Žiline verejné zhromaždenie občanov spojené s pochodom.

Pri prerokovávaní materiálov 5. Snemu IOZ sa aktívne vyjadrovali 
k predloženým materiálom a odporučili ich Snemu schváliť. 

Výbory regionálnych rád IOZ ďalej zobrali na vedomie informácie pred-
nesené predsedom IOZ a podpredsedníčkou IOZ a to: informácie z roko-
vaní orgánov IOZ, KOZ SR, o kolektívnom vyjednávaní v pôsobnosti IOZ,
uplatňovanie 2 % odvedenej dane v pôsobnosti IOZ. 

Marta Brodzianska

Za rok 2008 poukázalo 2 % dane na Integrovaný odborový zväz 13 zá-
kladných organizácií. Finančné prostriedky z poukázanej dane za rok
2008 v celkovej výške 13 293,14 € použili ZO IOZ v rokoch 2009 – 2010
v zmysle zákona a „Zásad použitia podielu zaplatenej dane v pôsobnosti
IOZ“ nasledovne: Dopravný podnik Bratislava, a.s. ED, TI a Autobusy 
a OLO, a.s. Bratislava na športovo rekreačný pobyt detí a mládeže v let-
nom tábore; Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany, a.s. a Levice, a.s.
na rehabilitačno – liečebné procedúry a kúpeľnú liečbu svojich zamest-
nancov; Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou,
Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, Eurovia - Kameňolomy, s.r.o., DPM Pre-
šov, a.s. ,BB RSC, a.s. Veľký Krtíš na sociálnu výpomoc; ECCO Slovakia,
a.s. Martin na školenie ku kolektívnemu vyjednávaniu IOZ na vzdeláva-
nie – školenie členov orgánov IOZ . 

IOZ aj pre rok 2009 splnil zákonom stanovené podmienky prijímateľa
podielu zaplatenej 2 % dane a dňa 20. 11. 2011 bol zaregistrovaný v no-
tár skom centrálnom registri.

Za rok 2009 odviedlo 12 ZO IOZ zaplatenú 2 % daň v roku 2010 na
IOZ v celkovej výške 12 235,66 € , a to: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
ED,TI a Autobusy; OLO, a.s. Bratislava;

SOŠ obchodu a služieb Trnava; RSaÚC Levice, a.s. a Topoľčany, a.s.;
BB RSC, a.s. Veľký Krtíš; Inžinierske Stavby, a.s. Košice; EUROVIA SK, a.s.
Košice; ZIPP Bratislava, s.r.o. a IOZ. Finančné prostriedky 2 % dane 
za rok 2009 poukázanej na IOZ v roku 2010 je potrebné vyčerpať do 
31. 12. 2011.

Ing. G. Krchňáková 

POUŽITIE 2 % DANE ZA ROK 2008 A ODVEDENÁ DAŇ ZA ROK 2009
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Stanovisko odborov k návrhu zákona, 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

(súčasť materiálov na rokovaní HSR SR 18. 4. 2011)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niek-
toré zákony, predložený na rokovanie Hospodár-
skej a sociálnej rady je v mnohých častiach iný ako
Návrh zákona, ktorý bol predložený do pripomien -
kového konania. Návrh obsahuje zásadné zmeny 
v úprave niektorých právnych inštitútov, ktoré nie
sú ničím opodstatnené, a nie sú ani odôvodnené
potrebami praxe. Tieto navrhované zmeny nie len,
že nevychádzajú z Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky na roky 2010-2014, ale ne-
boli ani nikdy avizované zo strany predkladateľa a
neboli ani predmetom predchádzajúcich rokovaní
sociálnych partnerov. Ide napríklad o vypustenie 
§ 120 „minimálne mzdové nároky“, ktorý pred-
stavuje určitú zákonnú garanciu pre spravodlivej-
šie odmeňovanie za prácu pri zohľadnení stupňa
jej náročnosti, nové ustanovenia o stravovaní za-
mestnancov, nové kompetencie pre zamestna-
neckú radu a ďalšie.

Na druhej strane z návrhu, ktorý bol predmetom
medzirezortného pripomienkového konania pred-
kladateľ následne vypustil novo navrhovanú úpra -
vu inštitútu závislej práce, a to napriek skutočnosti,
že doterajšia prax jednoznačne ukázala, že platná
právna úprava je nedostatočná, že v praxi naďalej
dochádza k obchádzaniu základného pracovno-
právneho ustanovenia o závislej práci a k zneuží-
vaniu na vznik tzv. „nútených živností“, čo potvrdil
aj sám predkladateľ návrhu v dôvodovej správe.

KOZ SR zásadne namieta takýto postup pri
pred kladaní tak dôležitého a významného zákona
ako je Zákonník práce, nakoľko jeho nove la pod-
statným spôsobom zasahuje do práv a povinností
zamestnancov. 

Predložený návrh zákona tým, že neúmerne
zvy šuje právomoci a možnosti zamestnávateľov,
spôsobí v praxi predovšetkým oslabenie právneho
postavenia zamestnancov vo vzťahoch k zamest-
návateľom a zvýši právnu neistotu zamest nancov. 

Zásadným nedostatkom predloženého návrhu
je však aj tá skutočnosť, že návrh je celou svojou
kon štrukciou zameraný aj na právne i faktické
osla benie postavenia zástupcov zamestnancov,
predovšetkým odborov, ktoré sú ako jediný orgán
zástupcov zamestnancov na úrovni podniku sub-
jektmi práva. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že objektívne
nemožno akceptovať argument, že novela sleduje
cieľ posilnenie právneho postavenia a rozšírenie
kompetencií zamestnaneckej rady a zamestnanec-
kého dôverníka ako zástupcov zamest nancov. V
dôsledku navrhovaných zmien bude garancia
ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnan-
cov zásadne oslabená, nakoľko inštitút zamestna-
neckej rady a zamestnaneckého dôverníka nemá v
Slovenskej republike tradíciu, a ako orgán zastu-
pujúci zamestnancov sa v praxi od jeho legislatív-
neho zakotvenia až doteraz využíva len minimálne.

KOZ SR považuje predložený Návrh zákona,
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 za
neprijateľný, neodôvodnený požiadavkami a po-
trebami praxe a zásadne s ním nesúhlasí. 

K právnym inštitútom 

1. Zákonná úprava podmienok zamestnáva-
nia a pracovných podmienok vo väzbe na
kolektívnu zmluvu

KOZ SR považuje za neprijateľnú navrhovanú
konštrukciu podľa ktorej Zákonník práce alebo
iný pracovnoprávny predpis nebude vymedzovať
minimálne a resp. maximálne limity týkajúce sa
podmienok zamestnávania, pracovných podmie-
nok a mzdových podmienok, ktoré budú záväzné
pre všetky subjekty pracovnopráv nych vzťahov a
ktoré možno zlepšiť prostred níctvom kolektív-
neho vyjednávania v kolektívnej zmluve.

Konštrukcia, aby pracovnoprávny predpis
umožňoval prostredníctvom kolektívneho vyjed -
návania so zástupcami zamestnancov „odchýliť“
sa od zákonom ustanovených „limitov“ smerom k
ich zhoršeniu zoslabuje význam pracovnopráv-
nych predpisov ako štátom garantovaných noriem
a neguje zmysel kolektívneho vyjednávania tým,
že umožňuje, aby orgány zástupcov zamestnancov
dojednali pre tých, ktorých zastupujú horšie pod-
mienky ako ustanovuje zákon.

2. Zmeny (zníženie) participačných oprávne -
ní zástupcov zamestnancov

Jednotlivé formy participácie zástupcov za-
mestnancov na činnosti zamestnávateľa sledujú
závažnosť príslušného pracovnoprávneho inštitútu
a jeho vplyv na ochranu práv zamestnancov.
Zmeny v rámci participačných oprávnení , najmä
zmena „spolurozhodovania“ na oprávnenie „pre-
ro kovania“, ktoré nemá v podstate žiad nu význam -
nú právnu relevanciu, neodôvodnene posilňuje
rozhodovacie možnosti zamestnávateľa a znižuje
ochranu zamestnancov práve v otázkach, ktoré sa
ich bezprostredne týkajú. /§ 39, § 133/ S navrho-
vanými zmenami KOZ SR zásadne nesúhlasí.

3. Inštitút kolektívneho vyjednávania vo väz -
be zástupcov zamestnancov

Rozšírenie možnosti vyjednávať a uzatvárať do-
hody, ktorými sa upravujú pracovné podmien ky,
mzdové podmienky a podmienky zamestnávania
na zamestnanecké rady a na zamest na nec kého dô-
verníka nehodnotíme len ako útok vlády na od-
bory, ale predovšetkým ako snahu zákonodarcu
pod rúškom zrovnoprávnenia všetkých orgánov
zástupcov zamestnancov, znefunkčniť ich pôsobe-
nie a takto oslabiť samotných zamest nancov. Prí-
slušné novelizačné návrhy nezohľadňujú právne
predpoklady výkonu tejto funkcie, doterajšiu tra-
díciu v SR, ani potreby a požiadav ky praxe. Je po-
tvrdené, že inštitút zamestnaneckej rady a zamest -
na neckého dôverníka sa v praxi využíva len zried-
kavo a v mnohých prípadoch je zneužívaný v zá-
ujme zamestnávateľov. KOZ SR s takouto úpra-
vou zásadne nesúhlasí.

4. Inštitút pracovného pomeru
KOZ SR podporuje flexibilitu zamestnávania, ale

požaduje vyváženosť medzi požiadavkami a ob-
jektívnymi potrebami zamestnávateľov na jednej
strane a právami a oprávnenými záujma mi zamest -
nancov na druhej strane. Preto KOZ SR zásad ne
nesúhlasí s navrhovanými zmenami pri úprave
inštitútu pracovného pomeru týkajúcimi sa:

• predĺženia skúšobnej doby pre niektoré kate-
górie zamestnancov (vedúci zamestnanci)

• navrhovanej úpravy pracovného pomeru na
určitú dobu (zvýšenie limitu na tri roky a mož  -
nosť reťazenia)

• ľahších možnosti hromadného prepúšťania,
• skrátenia lehoty na možné obnovenie zruše-

ného pracovného miesta,
• zníženia minimálnej výpovednej doby na je-

den mesiac,
• zrušenia súbehu výpovednej doby a odstup-

ného,
• zníženia doby za ktorú sa poskytne zamest-

nancovi náhrada mzdy pri neplatnom skon-
čení, ako aj s diferenciáciou zamestnávateľov
na tento účel,

• obmedzenia práva na odchodné pri niekto-
rých výpovedných dôvodoch,

• podmienok a možnosti na výkon inej zárob-
kovej činnosti počas trvania pracovného po-
meru a po jeho skončení (konkurenčná do-
ložka)

KOZ SR naďalej trvá na svojej požiadavke na
vypustenie inštitútu dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru a uplatňuje ju
ako zásadnú pripomienku.

5. Pracovné podmienky

a, Pracovný čas, práca nadčas, pracovná po-
hotovosť

KOZ SR požaduje znížiť limit týždenného pra-
covného času na 35 hodín týždenne a zásadne ne-
súhlasí s návrhom rozšíriť limit 56 hodín týždenne
aj na vedúcich zamestnancov. Požaduje znížiť li-
mit práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi na-
riadiť. Vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom na
úpravu pracovnej pohotovosti v novelizačnom
bode 71.

b, Mzdové podmienky
KOZ SR považuje zrušenie § 120 za nespráv ne,

ohrozujúce životnú úroveň zamestnancov a osôb
odkázaných na ich výživu, kontrapro duk tívne s
cieľmi vlády, ktoré si vytýčila v oblasti odvodov,
daní a stability verejných financií. 

KOZ SR zásadne nesúhlasí s vypustením § 120
z nasledovných dôvodov.

• Zamestnanci, ktorí vykonávajú aj náročnejšiu
prácu ako je náročnosť pre 1 stupeň, kde je
minimálnym nárokom MM, budú môcť byť
odmeňovaní len na úrovni minimálnej mzdy,
teoreticky až po stupeň 6. Takto sa zvý ši sa
percentuálny podiel zamestnancov poberajú-
cich len MM. Z doterajšieho cca 1 % podielu
zamestnancov s MM, môže tento podiel vý-
razne vzrásť.

• Najrizikovejšou skupinou budú súčasní za-
mestnanci zaradení do druhého až tretieho
stupňa, ktorí doteraz mali garantované záko-
nom mzdový nárok ako 1,2 resp. 1,4 násobok
MM. Aj títo budú môcť teoreticky zarábať, bez
porušenia zákona, len minimálnu mzdu. Po-
četne predstavujú cca 70-80 % všet kých za-
mestnancov v hospodárstve SR.

• Regionálne rozdiely sa ešte prehĺbia, nakoľ ko
v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou 
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a nízkou priemernej mzdou bude tlak za-
mestnávateľov na zníženie miezd vyšší a za-
mestnanci budú takému tlaku skôr podliehať
z dôvodov obavy o stratu pracovného miesta. 

• KOZ SR upozorňuje, že zrušením § 120 ZP
vzniká riziko, že zamestnanci vykonávajúci
náročnejšiu prácou sa na základe zákazu di-
skriminácie v odmeňovaní (§ 119a ZP a anti-
diskriminačný zákon) budú súdnymi žaloba -
mi dožadovať spravodlivej mzdy, pretože toto
právo im zaručuje aj Ústava Slovenskej repu-
bliky.

c, Stravovanie zamestnancov § 152
KOZ SR zásadne nesúhlasí s návrhom, aby za-

mestnávateľ mohol namiesto zabezpečenia stra-
vovania prostredníctvom stravovacích poukážok
poskytovať zamestnancovi finančný príspevok, 
a to ani za predpokladu, že je to dohodnuté v ko-
lektívnej zmluve. Návrhom sa zmarí účel ustano-
venia o stravovaní zamestnancov.

K novelizačným bodom s ktorými KOZ SR
zásadne nesúhlasí
KOZ SR uplatňuje zásadné pripomienky 
k nasledovným novelizačným bodom:
• K novelizačnému bodu 13 § 19 odsek 2 (od-

stú penie od pracovnej zmluvy)
• K novelizačnému bodu 19: § 39 ods. 2 (Pred-

pisy BOZP)
• K novelizačnému bodu 21: § 45 (Skúšobná

doba)

• K novelizačnému bodu 23 a 24 (§ 48 Pracovný
pomer na určitú dobu)

• K novelizačnému bodu 40: § 61 ods. 3 (Obno-
venie zrušeného prac. miesta)

• K novelizačnému bodu 42: § 62 (Výpovedná
doba)

• K novelizačnému bodu 48, 49 a 50. (Hro-
madné prepúšťanie)

• K novelizačnému bodu 56 . § 76 (Odstupné)
• K novelizačnému bodu 57: § 76a (Odchodné)
• K novelizačnému bodu 58 : § 79 odsek 2 (Ná-

hrada mzdy pri neplatnom skončení pracov-
ného pomeru)

• K novelizačnému bodu 60: § 83 (Výkon inej
zárobkovej činnosti)

• K novelizačnému bodu 61 § 83a (Obmedzenie
zárobkovej činnosti po skončení pracovného po-
meru konkurenčná doložka)

• K novelizačnému bodu 64 § 85a odsek 1 (Zvý-
šenie limitu týždenného pracovného času)

• K novelizačnému bodu 71: §76 ods. 8 (Pra-
covná pohotovosť)

• K novelizačnému bodu 75 § 97 odsek 7 (Prá -
ca nadčas)

• K novelizačnému bodu 91 § 120 – vypustenie
• K novelizačnému bodu 92 § 121 (Mzda za

prácu nadčas)
• K novelizačnému bodu 102 § 133 odsek 3 (Za-

vádzanie a zmeny noriem spotreby práce)
• K novelizačnému bodu 116 § 149 odsek 4 (Vý-

kon kontroly nad stavom BOZP v družstve)

• K novelizačnému bodu 117 § 149 odsek 5 (Vý-
kon kontroly nad stavom BOZP)

• K novelizačnému bodu 121 § 152 ods. 4 (Stra-
vovanie)

• K novelizačnému bodu 141 : § 229 odsek 7
(Rozdelenie kompetencií medzi ZR a odbory)

• K novelizačnému bodu 142: § 231 (Kolektívna
zmluva)

• K novelizačnému bodu 143 : § 231a (Dohoda
so zamestnaneckou radou alebo zamestnanec-
kým dôverníkom)

• K novelizačnému bodu 147 § 231 (Zánik člen-
stva v zamestnaneckej rade )

• K novelizačnému bodu 150: § 240 odsek 3
(Uvoľňovanie na výkon funkcie v odborovom 

• K novelizačnému bodu 151 § 240 ods. 7
(Ochra na funkcionára)

• K novelizačnému bodu 153 (účinnosť: 1. sep-
tembra 2011) 

KOZ SR naďalej uplatňuje zásadný nesúhlas 
s novelizačnými bodmi, pri ktorých nebol od-
stránený rozpor v rámci rozporového konania.
Na svojom stanovisku a odôvodnení zásadných
pripomienok naďalej trvá. 

KOZ SR považuje predložený Návrh záko na,
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
za neprijateľný, neodôvodnený požiadavkami 
a potrebami praxe a zásadne s ním nesúhlasí.

KOZ SR 

(TRIPARTITNÁ) BITKA SA SKONČILA, BOJ POKRAČUJE
Už dávno média nemali takú vďačnú tému,

ktorá by dlhodobo pútala pozornosť všetkých,
ktorí takým či onakým spôsobom vplývajú na pra-
covnoprávnu legislatívu. Boj o novú (konečnú?)
podobu Zákonníka práce sa odvíjal v kanceláriach,
zasadačkách, v novinách, rozhlase, televízii, ba aj 
v uliciach. Každá zo zúčastnených strán používala
prostriedky jej vlastné a neraz sa riadne iskrilo. Po
netrpezlivo očakávanom termíne 18. apríl, vtedy sa
skončili vzájomné lámania sociálnych partnerov, sa
nakoniec usmieva iba jede z trojice gladiátorov. Je
ním minister práce Jozef Mihál. Ďalší dvaja, za-
mestnávatelia i odborári neskrývajú svoju nespo-
kojnosť. Je teda po bitke, alebo boj pokračuje?

Iste je tu ešte vláda, ktorá sa o „zákonníku zá-
kon níkov“, ako ho označili niektoré média, „ba-
vila“ 27. apríla a je viac ako isté, že tripartitné vý-
sledky odobrí, poprípade minimálne koriguje 
(v čase čítania SPEKTRA už jej závery sú známe).
Nakoniec však rozhodnú poslanci NR SR, a pri jej
zložení nie je ťažké predpokladať s akým výsled-
kom. Zamestnávateľská „lobby“ iste nič nepone-
chá na náhodu. Aj keď z pohľadu odborárov už te-
rajšie výsledky tvrdých rokovaní viac uvoľňujú
opraty zamestnávateľom.

Sporné body sú uzavreté ale detaily sú otvorené.
Takže na čom sa vlastne dohodli tripartitní gla-
diátori:
• závislá práca – nič sa nezmenilo, ostáva súčasné

znenie
• normovanie práce a BOZP – ostávajú na doho -

de medzi zamestnávateľom so zástupcami za-
mestnancov (odbormi), ak k dohode nedôjde
rozhodne inšpektorát práce

• kolektívne zmluvy – ak im vyprší platnosť a ne-
dôjde k podpisu novej, podmienky v nej dohod-
nuté budú platiť ešte 12 mesiacov (zamestnáva-
telia žiadali maximálne šesť mesiacov)

• skúšobná doba – štandardná bude maximálne
do 3 mesiacov, pre vedúcich zamestnancov do 

6 mesiacov, v kolektívnej zmluve môže byť v oboch
prípadoch predĺžená maximálne o 3 mesiace

• práca na dobu určitú – reťazenie ostáva podľa
pôvodného návrhu, predĺžiť takýto pracovný po-
mer bude možné najviac tri razy po sebe, pričom
ale maximálna doba pracovného pomeru na
dobu určitú nesmie prekročiť tri roky. Výnimky
nebudú.

• agentúrne zamestnávanie – vládny návrh ostá -
va nezmenený

• znovuotvorenie pracovného miesta – po výpo-
vedi zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm b) ne-
smie zamestnávateľ počas dvoch mesiacov znovu
otvoriť zrušené pracovné miesto (teraz sú to tri
mesiace)

• hromadné prepúšťanie – o hromadné prepúš-
ťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestná-
vateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dô-
vodov uvedených v § 63 ods. 1 písm a) a b) alebo
ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom 
z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca
počas 30 dní
a) najmenej s desiatimi zamestnancami u za-

mestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a
menej ako 100 zamestnancov

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového
počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý
zamestnáva viac ako 100 a menej ako 300 za-
mestnancov

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnáva-
teľa, ktorý zamestnáva viac ako 300 zamest-
nancov

• výpovedná doba – ostáva znenie vládneho ná-
vrhu (s upraveným odsekom 5, kde sa hovorí, že
nárok na odstupné vzniká aj pri pracovných po-
meroch na dobu určitú, ak na seba bezprostred -
ne nadväzujú)

• odstupné – ostáva vládny návrh (upravený od-
sek 8 umožňuje výhodnejšie nastavenie odstup-
ného v prospech zamestnancov)

• odchodné – ostáva vládny návrh s výnimkou
odseku dva, kde bol vypustený odkaz na § 63
ods. 1 písm. e), znamená to, že zamestnávateľ
bude musieť aj naďalej vyplatiť odchodné i v prí-
pade výpovede z dôvodu menej závažného po-
rušenia pracovnej disciplíny

• neplatné rozviazanie pracovného pomeru – ak
celkový čas, za ktorý sa mala zamestnancovi po-
skytnúť náhrada mzdy, presahuje 9 mesiacov
(týka sa to aj zamestnávateľa s menej ako 20 za-
mestnancami) môže súd na žiadosť zamestnáva-
teľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas, ktorý
presahuje toto obdobie, primerane znížiť alebo
náhradu mzdy vôbec nepriznať

• minimálne mzdové nároky (§ 120) – zostávajú
v ZP

• gastrolístky – možnosť vyplácať všetkým za-
mestnancom na stravu hotovosť nie je vo vlád-
nom návrhu ( SaS to hodlá v parlamente zmeniť)

• konkurenčná doložka – ostáva pôvodný vládny
návrh s výnimkou výšky limitu peňažného vy-
rovnania v prípade dohodnutého záväzku – na-
vrhnutých 70 % sa po rokovaní tripartity znížilo
na minimálne 50 %

• pracovná pohotovosť mimo pracoviska – ostá -
va pôvodný návrh odmeny za pracovnú pohoto-
vosť vo výške najmenej 20% z minimálnej mzdy

• pracovná pohotovosť – pôvodný návrh MPSVR
SR na možnosť dohodnúť 250 hodín v kalendár-
nom roku nebude súčasťou novely

• nadčasy – vládny návrh upravuje prácu nadčas
tak, aby nedošlo k porušeniu medzinárodných
smerníc a dohovorov

• dôležité osobné prekážky v práci – ak zamest-
nanec nastúpi do pracovného pomeru v priebehu
roka, nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy
v rozsahu 7 dní do roka sa mu primerane skráti

• dovolenka – 5 týždňov dovolenky od dovŕšenia
33 rokov ostáva (vládny návrh)

Zdroj: MPSVR SR
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Celoeurópska kampaň proti škrtom, úsporným opatreniam, nespra-
vodlivým reformám a proti nezamestnanosti, ktorá začala eurodemon-
štráciou v Bruseli 29. septembra 2010 pokračovala v závere uplynulého
a na začiatku tohto roka. Súčasťou celoeurópskej kampane bola de-
monštrácia, ktorú Európska odborová konfederácia (EOK) spolu so
šiestimi maďarskými odborovými organizáciami zvolala na 9. apríla
2011 do Budapešti, kde v tom čase rokovali ministri hospodárstva a fi-
nancií (ECOFIN) počas maďarského predsedníctva EÚ. V tejto súvi-
slosti EOK vyhlásila, že „...základným smerom Paktu pre konkurencie-
schopnosť, na ktorom sa predstavitelia eurozóny dohodli v marci, ostáva
politika stlačovania miezd naprieč celou Európou. EOK vyzýva k od-
borovým akciám po celej Európe, kde hlavnou požiadavkou je Pakt 
v prospech spravodlivosti, rovnosti a proti úsporným opatreniam. Po-
litika Európskej rady ma iba jeden cieľ: vytvárať tlak na mzdy a pod-
mieňovať ich rast iba produktivitou, čo otvorene bráni tomu, aby mzdy
odrážali rast cien. Takáto politika bude systematicky presmerovávať prí-
jmy z práce do ziskov, dividend a bonusov. Toto je ohrozenie koncepcie
sociálnej Európskej únie.“

Hlavným heslom eurodemonštrácie v Budapešti 9. apríla 2011 bolo: 
Nie úsporným opatreniam – za sociálnu Európu, za spravodlivé
mzdy a platy, za zamestnanosť!

Riadiť a spravovať EÚ znamená väčšiu prioritu dať zamestnanosti 
a dôstojným pracovným miestam, odmietnuť neistú prácu. Riadiť 
a spravovať EÚ znamená posilniť sociálny model a nie ho napádať.

Finančná kríza priviedla Európu do kritickej situácie – v celej EÚ je
viac ako 23 miliónov nezamestnaných, milióny európskych občanov sa
ocitli v zraniteľnej situácii kde sociálne napätie naďalej narastá. Eu-
rópske vlády, vrátane tej slovenskej, riešia situáciu iba tým, že prijímajú
úsporné opatrenia, znižujú sociálne štandardy a mzdy a presadzujú
mzdovú umiernenosť. Tieto opatrenia však narušia solidaritu a sociálnu
súdržnosť.

Preto v Budapešti zazneli okrem iných aj také heslá: sme proti ideo-
lógii, pre ktorú je konkurencia jediným prvkom života spoločnosti.
Úsporné opatrenia, ktoré sú nekompromisne prijímané najmä na ukľud-
nenie finančných trhov, sú orientované predovšetkým na verejné vý-
davky, ktoré zabezpečujú sociálnu súdržnosť. Takéto opatrenia by sa
však mali zamerať na špekulantov a nie na zamestnancov!

Odmietame: úsporné plány v Európe, znižovanie miezd a dôchod-
kov; neistotu a nezamestnanosť mladých ľudí a starších zamestnancov;
dereguláciu pracovných štandardov a spiatočnícke kroky v sociálnej ob-
lasti; rastúcu sociálnu nerovnosť.

Riadiť a spravovať EÚ znamená pracovať pre sociálnejšiu Európu 
s väčšou solidaritou pre európskych občanov, najmä pre mladých ľudí,
ženy a dôchodcov. Preto odbory požadujú: prístup ku kvalitnému za-
mestnaniu, stabilné pracovné miesta a lepšiu odbornú prípravu pre všet-
kých; záruky dôstojnej mzdy; silnú sociálnu ochranu – jediná záruka
sociálnej súdržnosti a solidarity; ochranu kúpnej sily; záruku lepších
dôchodkov; kvalitnejšie verejné a sociálne služby dostupné všetkým.

Riadiť a spravovať EÚ znamená prijať opatrenia pre reálny udržateľný
rast. Preto odbory požadujú: zavedenie dane z finančných transakcií na
zabezpečenie verejnej investičnej politiky; vydanie eurobondov na za-
stavenie špekulácií, rozloženie rizík a financovania Európskeho plánu
obnovy; rozvoj trvale udržateľnej a dynamickej priemyslovej politiky
založenej na nízkouhlíkovom raste; väčšiu fiškálnu koordináciu a trans-
parentnosť na zabránenie sociálneho dumpingu v Európe.

Riadenie a správa EÚ musí priniesť viac pracovných príležitosti, viac
spravodlivosti a solidarity.

Zdroj: EOK, Gabo Dudinský

A K T I V I T Y  E U R Ó P S K Y C H  O D B O R O V  P R O T I  
ÚSPORNÝM OPATRENIAM, ZA SOCIÁLNU EURÓPU, 
ZA SPRAVODLIVÉ MZDY A PLATY, ZA ZAMESTNANOSŤ
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