
Na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady
8. augusta 2011 vláda SR predložila prostred-
níctvom ministra práce, sociálnych veci a ro-
diny Jozefa Mihála ďalší z takzvaných reform-
ných návrhov zákonov „Zákon o úprave príjmu
zo závislej činnosti“. Zákon je návrhom právnej
úpravy vládou schválenej Koncepcie reformy
daňovo-odvodového systému, vytvára legisla-
tívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na
„superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom
mení parametre daňového systému, systému
verejného zdravotného poistenia a systému so-
ciálneho poistenia. Návrh zákona ruší povin-
nosť zamestnávateľa platiť poistné na verejné
zdravotné poistenie a poistné na sociálne po-
istenie s výnimkou úrazového poistenia, ruší
povinnosť zamestnávateľa platiť príspevok na
starobné dôchodkové sporenie a presúva túto
povinnosť na zamestnanca. 

Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR)
upozornila vo svojom stanovisku na skutočnosť,
že zrušenie povinnosti zamestnávateľov spolu-
podieľať sa na financovaní sociálneho a zdra-
votného zabezpečenia svojich zamestnancov 
a presun poistných odvodov (okrem úrazového
poistenia) iba na zamestnancov je v rozpore 
s článkom 71 Dohovoru Medzinárodnej orga-
nizácie práce (MOP) č. 102 o minimálnej
norme sociálneho zabezpečenia, ktorý SR rati-
fikovala, a po dľa ktorého „Úhrn poistných prí-
spevkov na ťarchu chrá nených zamestnancov
nesmie prevyšovať 50 % celkových nákladov
určených na ochranu zamestnancov, ich man-
želiek a detí.“ Článok 71 ďalej uvádza: „Členský
štát preberá všeobecnú zodpovednosť za nále-
žité zabezpečenie dávok podľa tohto Dohovoru
a urobí všetky potrebné opatrenia na dosiah-
nutie tohto cieľa“. „ .... potrebné zisťovania a vý-
počty z odboru poistnej matematiky týkajúce
sa finančnej rovnováhy sa vykonávajú pravi-
delne a vždy pred každou zmenou dávok, pois-
ťovacích príspevkov alebo daní, ktoré majú slú-
žiť na krytie sociálnych udalostí ...“. 

K predloženému Návrhu zákona, ktorým sa
pod statným spôsobom zmenia príspevky na
dôchodkové a nemocenské poistenie ako aj
podmienky výplaty dávok, neboli predložené
žiadne poistno-matematické prepočty. Tým
bol opätovne porušený Dohovor MOP, ktorým

je SR viazaná. Následné odtrhnutie valorizácie
dô chodkov od mzdového rastu je v roz pore 
s člán  kom 65 Dohovoru MOP č. 102 o minimál -
nej norme sociálneho zabezpečenia, podľa kto-
rého sa výška starobných dôchodkov preskú ma,
ak nastanú podstatné zmeny vo všeo becnej úrov-
ni zárobkov, teda pri raste miezd je štát povinný
zvyšovať aj dôchodkové dávky, aby sa zacho vala
primeraná životná úroveň občanov aj v postpro-
duktívnom období života. Reak ciou zamestná-
vateľov, uvedomujúc si, že prav depodobne do-
chádza týmto návrhom zákona k porušeniu
dohovoru MOP bol návrh pre vládu, aby tento
dohovor MOP vláda vypovedala, na čo reago-
val minister práce, že je tu aj táto možnosť.

Okrem uvedeného, návrh zákona obsahuje
úpravy súvisiace s reformou daňového a poist-
ného systému. Nastavuje ako základ pre výpo-
čet daní a poistného zamestnanca zvýšenú
hrubú mzdu, definuje jednotný vymeriavací zá-
klad pre všetky typy osôb, ktorých základ dane
z aktívnych príjmov sa nerovná nule s výnim-
kou dividend a podielov na zisku, ktoré vstu-
pujú do vymeriavacieho základu pre poistné,
avšak nie sú predmetom dane z príjmu fyzic-
kých osôb alebo sú od nej oslobodené. Medzi
výnimky tak isto patria aj príspevky na do-
plnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí za-
mestnávateľ za zamestnanca, príjmy zamest-
nanca poskytované zamestnávateľom podľa zá-
kona o službách zamestnanosti. Návrh záko na
zachováva princíp rovnej dane (19 %), zavádza
jedno poistné na verejné zdravotné poistenie 
s dvo ma sadzbami (9 % a 4,5 % pre osoby so
zdravotným postihnutím) a jedno poistné na
sociálne poistenie s troma sadzbami (19 % pre
všetky fyzické osoby okrem samostatne zárob-
kovo činných osôb, kde je sadzba 13 % a okrem
fyzických osôb pracujúcich na dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde
je sadzba 10 %). Z dôvodu zvýšenia hrubých
miezd je zmenená sadzba poistného na úra-
zové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, a to
na 0,6 % z upravených hrubých miezd. Návrh
zákona ruší rezervný fond solidarity a garanč -
né poistenie, zavádza garančnú dáv ku ako štát -
nu dávku, ktorá bude financovaná zo zvýšeného
výnosu dane z príjmu fyzických osôb a mení
spôsob úhrady príspevkov na starobné dôchod-

kové sporenie nezaplatených zamestnávateľom,
vytvára jeden fond sociálneho poistenia a samo-
statný fond úrazového poistenia.

Návrhom zákona sa zavádza nový spôsob vý-
poč  tu daňového základu a vymeriavacích zákla -
dov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
a na sociálne poistenie, ako aj nový spôsob vý-
poč tu dane a poistného na verejné zdravotné
pois tenie a na sociálne poistenie, a to napr.: zru-
šenie systému znižovania nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane – tzv. milionárska daň, zrušenie koe-
ficientu 2 pre výpočet vymeriavacieho základu
na sociálne poistenie a koeficientu 2,14 pre vý-
počet vymeriavacieho základu na verejné zdra-
votné poistenie pri príjmoch z podnikania, zave -
denie odvodovej odpočítateľnej položky pri prí-
jmoch z dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru maximálne do výšky 190 eur
mesačne, ktorá nebude podliehať poistnému na
verejné zdravotné poistenie a na sociálne pois-
tenie. Ruší sa zamestnanecká prémia a ruší sa
fondové hospodárenie Sociálnej poisťovne.

V zákone o sociálnom poistení sa navrhujú
ďalšie zmeny, ktoré sú nad rámec zavedenia su-
perhrubej mzdy aj Koncepcie reformy daňovo-
odvodového systému. Ide najmä o tieto zmeny: 

– nové podmienky povinného sociálneho
poistenia pre samostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO), pre ktoré sa navrhuje len
povinné dôchodkové poistenie v závislosti
od výšky dosahovaného príjmu, a to odo
dňa registrácie na daňové účely, súčasne sa
navrhuje zrušenie povinného nemocen-
ského poistenia SZČO,

– navrhuje sa diferencovať dĺžku poskytova-
nia dávky v nezamestnanosti a výšku dáv -
ky v nezamestnanosti,

– navrhuje sa nová úprava valorizačného
mechanizmu dôchodkových dávok a úra-
zových dávok od 1. januára 2013,

– navrhuje sa zavedenie automatického
mechanizmu zvyšovania dôchodkového
veku a úpravy dôchodkovej hodnoty v zá-
vislosti od vývoja určených demografic-
kých ukazovateľov od 1. januára 2016,

– v záujme postupnej zmeny pomeru miery
zásluhovosti a miery solidarity v povin-
nom dôchodkovom poistení v prospech
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Letné rokovanie predsedníctva IOZ sa usku-
toč  nilo v priestoroch a.s. Gemtex Rožňava. Hos-
titeľom bola základná organizácia IOZ, ktorá
pôso bí v tejto akciovej spoločnosti. Patrí medzi
najpočetnejšie základné organizácie v košickom
regió ne a medzi tie málo existujúce v odvetví
textilu. 

Predsedníctvo v úvode vykonalo kontrolu pl -
nenia uznesení a predložený materiál zobralo na
vedomie. V ďalšom sa venovalo najdôležitejším
témam tohto obdobia, kam bezpochyby patria
novela Zákonníka práce a daňovo odvodová re-
forma, ktorú schválila vláda. Diskusia sa niesla 
v kritickom duchu a bola poznačená odmieta-
vým stanoviskom odborov k uvedenej proble-
matike. Následne boli prerokované aktivity od-
bo rov ako reakcia na schválený ZP a pripravenú
reformu daní a odvodov. V súvislosti so ZP okrem
iných aktivít prebehla aj čulá korešpondencia
medzi prezidentom KOZ SR a niektorými pred-
staviteľmi politického a spoločenského spektra.

Miroslav Gazdík oslovil prezidenta republiky
Ivana Gašparoviča a vysvetlil postoj odborov 
k schválenému zákonu z 13. júla t.r. Gazdík žia-
dal v liste prezidenta aby zákon (ZP) nepodpísal
a vrátil ho parlamentu na opätovné prerokova-
nie. Žiaľ nestalo sa tak. I. Gašparovič novelu ZP
podpísal. M. Gazdík poslal listy aj poslancovi
NR SR Pavlovi Paškovi a predstaviteľom európ-
skych odborových štruktúr Bernadette Ségolovi
a Dimitrine Dimitrovej (generálny tajomník
ETUC Brusel a ILO Ženeva). V týchto listoch
vysvetľuje odmietavý postoj odborov k radikál-
nym zmenám v legislatíve SR, ktoré „zásadne
zhoršujú postavenie zamestnancov“. Predsed-
níctvo schválilo materiál o aktivitách odborov
vo vyššie uvedených súvislostiach.

Predsedníctvo prerokovalo návrhy minimál-
nej mzdy na rok 2012. Ako je známe sociálni
part neri sa na minimálnej mzde nedohodli a tak
ju stanovila vláda. Odbory navrhovali minimál -
nu mzdu pre rok 2012 na úrovni 329,997 eur
mesačne (nárast o 4,1 %). Predsedníctvo zobralo
predložený materiál na vedomie.

V ďalšom bolo prerokované čerpanie roz-
počtu v odborovom zväze za prvý polrok 2011.
Podľa stanoviska RK je toto čerpanie v súlade 
s vnú trozväzovými predpismi. Predsedníctvo
zobralo materiál na vedomie. V ďalšom bol pre-
rokovaný postup kolektívneho vyjednávania ko-
lektívnych zmlúv vyššieho stupňa a podniko-
vých kolektívnych zmlúv v pôsobnosti odboro-
vého zväzu na rok 2012. Po schválení novely ZP
iste táto téma bude predmetom masívneho vzde-
 lá vania funkcionárov základných organizácií.
Možno očakávať, že kolektívne vyjednávanie na
všetkých úrovniach bude mať zložitejší priebeh
ako to bolo doteraz. Predsedníctvo materiál
schválilo.

Technicko-organizačné zabezpečenie vzdelá-
vania členov IOZ o novele Zákonníka práce
pred sedníctvo schválilo.

V ďalšom bola prerokovaná informácia o spo-
lupráci KOZ SR s politickou stranou Smer-SD.
Táto bola predsedníctvom zobratá na vedomie.

Následne boli prerokované správy a informá-
cie z pestrej medzinárodnej činnosti odborového
zväzu (s.7). Boli predsedníctvom zobraté na ve-
domie.

Predsedníctvo schválilo zápis základnej orga-
nizácie pôsobiacej v s.r.o. IKEA Components 
v Malackách s príslušnosťou k Regionálnej rade
Bratislava. Predsedníctvo tiež schválilo výmaz zo
zoznamu ZO IOZ základnej organizácie pôso-
biacej v a.s. STAVOINDUSTRIA Liptovský Mi-
kuláš s príslušnosťou k Regionálnej rade Žilina.
V poslednej časti, ktorá je zvyčajne venovaná
rôznym informáciám a materiálom boli prero-
kované informácie z rokovaní orgánov IOZ 
a KOZ SR, informácia z rokovania Predstaven-
stva JMF ZOO SR. Nasledujúce rokovanie pred-
sedníctva je plánované na začiatok novembra t.r.

-gd-

Z ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA ODBOROVÉHO ZVÄZU

Korešpondenčná adresa pre styk 
s Integrovaným odborovým zväzom 
je nasledovná:

Jednotný majetkový fond ZOO v SR             
Integrovaný odborový zväz
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

(možno uviesť aj meno adresáta, 
pracovníka OZ)

Túto adresu používajte od 1. októbra 2011!

Do pozornosti výborov 
základných organizácií

miery solidarity sa navrhuje nový spôsob
určovania priemerného osobného bodu, ak
nárok na dôchodok vznikol po 31. decem -
bri 2015,

– navrhuje sa spresnenie podmienok nároku
na výplatu vdovského dôchodku a vdovec-
kého dôchod ku po uplynutí jedného roka
od smrti manžela;

Zavedenie tohto zákona si vyžaduje zmeny 
v 110 iných právnych predpisoch. KOZ SR jed-
noznačne odmietla predložený návrh zákona
o úprave príjmu zo závislej činnosti ako celok.
Predloženým návrhom zákona sa vláda rozhodla
zvaliť celú záťaž financovania verejných sociál-
nych systémov na plecia občanov čo KOZ SR po-

važuje za nesprávne a neprijateľné a to z hľadiska
sociálnej politiky štátu ako aj z hľadiska plnenia
záväzkov z medzinárodných právnych noriem,
ktorými je SR viazaná. Vylúčenie zamestnáva-
teľov z účasti na sociálnom a zdravotnom za-
bezpečení ich zamestnancov robí z práce to-
var, čo znamená návrat do čias ranného kapi-
talizmu. Po prijatí tohto návrhu zákona bude
Slovensko jedinou krajinou v Európskom spo-
ločenstve, v ktorej sú zamestnávatelia oslobo-
dení od plnenia svojej sociálnej zodpoved-
nosti. KOZ SR považuje tento návrh zákona za
nezodpovedné a asociálne experimentovanie
na občanoch. Celá populácia Slovenska sa stáva
skupinou pokusných králikov, na ktorých si chce
súčasná vláda odskúšať fungovanie modelu skry-

 tého zvyšovania daňového zaťaženia a súčasne
li kvidácie základných sociálnych istôt občanov,
napriek tomu, že sú zakotvené v Ústave SR 
a v spoločnej legislatíve EÚ. V návrhu zákona
deklarovaná téza o neznižovaní čistých prí-
jmov občanov je zavadzajúca; v skutočnosti
ide len o časový posun zvýšených výdavkov
občanov na sociálne a zdravotné služby 
a teda pokles ich čistých príjmov.

Orgány KOZ SR a IOZ sa naďalej budú za-
oberať analýzou tohto zákona, budú organi-
zovať vysvetľovaciu kampaň s cieľom upo-
zorňovať na negatívne dopady zavedenia
tohto zákona a povinnosti, nás zamestnancov
odmietnuť ho aj nátlakovými akciami.

Dušan Barčík, predseda IOZ

Vláda pokračuje... dokončenie z 1. strany
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Mihál: Vláda schválila superhrubú mzdu. Ľudia budú mať v čistom viac.

Česká vláda zrušila superhrubú mzdu!

Odbory: Asociálny experiment na občanoch
Konfederácia odborových zväzov SR považuje návrh zákona o úprave

príjmu zo závislej činnosti, ktorým sa má od začiatku budúceho roka rea-
lizovať reforma daní a odvodov za nezodpovedné a a sociálne experimen-
tovanie na občanoch krajiny. Schválený návrh zákona, ktorým sa minister
Mihál rozhodol zvaliť celú záťaž financovania verejných sociálnych systé-
mov na plecia občanov je absolútne neprijateľný a to tak z hľadiska sociál -
nej politiky štátu a tiež. aj z hľadiska medzinárodných záväzkov a noriem,
ktorými je Slovenská republika viazaná.

Ako bolo konštatované na tlačovej konferencii KOZ SR „superhrubá
mzda má byť nástrojom pre experiment megareformy sociálneho systému,
akú svet nevidel, pod názvom odvodový bonus. Je to arogantná ukážka pre-
sadzovania záujmov kapitálu na úkor radových občanov. Vláda takto od-
skú ša fungovanie modelu skrytého zvyšovania daňového zaťaženia a sú-

čas ne likvidáciu sociálnych istôt. Ak sa navrhované zmeny udejú zapla-
tené odvody už nebudú znižovať základ dane a ročná nezdaniteľná suma
má klesnúť z 19,2 násobku na 18 násobok životného minima. Vláda takto
presunie 9 percent z celkového objemu odvodov na dôchodkové poistenie
do štátneho rozpočtu. Tým sa zvýši terajší dvojmiliardový deficit dôchod -
ko vého poistenia v každom ďalšom roku o ďalších 1,5 miliardy eur. Vzhľa-
dom na nedostatok finančných prostriedkov v Sociálnej poisťovni nastane
v prvom pilieri znižovanie všetkých dôchodkových dávok. Konfederácia
OZ nesúhlasí s tým, že cez zákon o tzv. superhrubej mzde je navrhnuté
novelizovať 110 nových právnych predpisov (najmä zákon 461 z roku 2003
o sociálnom poistení) a že vláda tak po 7 rokoch ide uskutočniť reformu
sociálneho systému.

-dud-

APEL ODBORÁROV
Predstavenstvo KOZ SR na svojom augustovom rokovaní hodnotilo

spoločensko-politickú situáciu po schválení novely Zákonníka práce,
koncepcie daní a odvodov, návrhu zákona o úprave príjmov zo závislej
činnosti (superhrubá mzda), návrhu zákona o BOZP a tiež existenciu
možnej recesie vo svetových parametroch. A práve pokračovanie glo-
bálnej krízy je hrozbou zvyšovania nezamestnanosti a so znížením prí-
jmov občanov je reálnym ohniskom možných sociálnych nepokojov aj
v našich podmienkach. Rozsahu a intenzite týchto sociálnych dopadov
možno čeliť len v spojení vplyvných medzinárodných a domácich in-
štitúcií a orgánov, ktoré sú autoritou v spoločnosti, požívajú všeobecnú
úctu a rešpekt, uvádza sa vo vyhlásení Predstavenstva KOZ SR, ktoré je
adresované tak vláde ako aj parlamentným politickým stranám.

KOZ SR podporuje úsilie všetkých európskych inštitúcií zabrániť ka-
tastrofickému vývoju vybudovaním trvalých mechanizmov na riešenie
súčasnej dlhovej a finančnej krízy v Európe, pričom platí známe, že
„každá reťaz je tak silná, ako jej najslabší článok“. Slovensko je súčasťou
európskeho spoločenstva preto je jeho prirodzeným záujmom, aby eu-
rópska reťaz nemala slabé články, najmä aby sme takým článkom ne-
boli práve my, keďže vo vedení štátu sú aj takí politici, ktorí solidaritu
ako jeden zo základných princípov fungovania európskeho spoločen-
stva znevažujú a odmietajú. Je nemysliteľné, aby si niekto vybral z EÚ
len práva a výhody a povinnosti nie a tiež odmietal zodpovednosť nie-
len za seba, ale celú EÚ ako integrovaný celok. Odmietnutie solidár-
nosti a teda i spoločnej zodpovednosti jednej krajiny je prekážkou rie-
šenia existenčných problémov aj pre ostatné krajiny.

Vybudovanie európskych mechanizmov na zabránenie zrútenia ná-
dejného projektu spoločného „Európskeho domu“, ako myšlienky vi-
zionárov po II. svetovej vojne pre mierový život všetkých občanov je
najsilnejším dôvodom ukončenia politických hier, v ktorých sa indivi-
duálne záujmy jednotlivcov i skupín chcú riešiť na úkor spoločných zá-
ujmov – udržať sociálnu, ekonomicky stabilnú a prosperujúcu Európsku
úniu. Predstavenstvo KOZ SR zároveň konštatuje, že vláda dlhodobo
ignoruje argumenty odborov. Upozorňuje na formálnosť a nedodržia-
vanie záverov z tripartity, ako to bolo v prípade Zákonníka práce a ná-
vrhu zákona o BOZP. 

KOZ SR sa ostro ohradzuje proti takým formuláciám ako „odborárski
bossovia“, „darmožráči“, ktoré zaznievajú z úst druhého najvyššieho
ústavného činiteľa SR (R. Sulík), ale tiež aj niektorých koaličných poli-
tikov. My (odborári) obhajujeme záujmy zamestnancov a občanov, ktoré
vláda prijímaním antisociálnych zákonov poškodzuje. Dôkazom toho

sú novela ZP, ktorá oslabuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov 
a tiež postavenie odborov, ale aj zavedenie inštitútu superhrubej mzdy
(SHM) pri realizácii daňovo odvodovej reformy, ktorým prenáša celú
záťaž financovania verejných sociálnych systémov na plecia občanov.
Predstavenstvo KOZ SR je presvedčené, že Slovensko potrebuje vládu
nielen rozpočtovej, ale aj spoločenskej zodpovednosti, ktorá svoje sna-
ženie postaví na:

• prehodnotení uskutočňovanej antisociálnej vízie liberálneho Slo-
venska, ktorej cieľom je prispôsobiť slovenskú ekonomiku požia-
davkám účelovej a korporatívnej globalizácie, čo smeruje k oslabe-
niu európskeho sociálneho modelu, ktorý je základom európskeho
spoločenstva

• zvýšení úsilia na stanovení spoločných európskych cieľov v oblasti
sociálnej politiky postavených na ich vzájomnej harmonizácii.

Predstavenstvo KOZ SR vyzýva vládu:
• aby zastavila proces nepremyslených reforiem, v ktorých sa zodpo-

vednosť prenáša na 75% nízko platených zamestnancov a odmietla
superhrubú mzdu ako predpoklad zavedenia odvodového bonusu,
ako najväčšieho sociálneho zločinu proti všetkým občanom Slo-
venska. Slovensko nesmie byť pokusným laboratóriom na experi-
mentovanie nezodpovedných politikov,

• aby skončila práce na zamýšľanom projekte transformácie verej-
ného zdravotníctva na obchodné spoločnosti, pretože akciové spo-
ločnosti sú prvým krokom na privatizáciu zdravia občanov tohto
štátu, neobmedzenej moci súkromného sektoru rozhodovať o ich
živote a smrti,

• aby svoju hospodársku politiku uskutočňovala len tak, ako znie a aj
ukladá článok 55 Ústavy SR, že „jej hospodárstvo sa zakladá na pri-
ncípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“,

• aby začala uskutočňovať politiku ústretovosti a nie konfrontácie 
s občanmi tohto štátu. Moc tejto vlády je dočasná a odvodená od
moci občanov, nesmie byť zneužívaná a byť na ujmu tých, ktorí jej
časť svojej individuálnej moci zverili. Každý dôležitý krok musí
uskutočňovať verejnou diskusiou, ktorej väčšinové záujmy musí
preniesť do svojich konečných rozhodnutí. Len tak môže byť vláda
vládou všetkých občanov.

Bratislava 24. augusta 2011
Zdroj: KOZ SR 
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Ostrý štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.

Spor o uzatvorenie Dodatku k platnej Pod-
nikovej kolektívnej zmluve medzi vedením Do-
pravného podniku mesta Prešov, a.s. a Výbo-
rom ZO IOZ o zvýšenie mzdových taríf na rok
2011 trvá od novembra minulého roku, kedy
Výbor ZO IOZ predložil zamestnávateľovi návrh
na ich zvýšenie. Vzájomné rokovania boli neús-
pešné a to hlavne z dôvodu nepriaznivej finanč-
nej situácie dopravného podniku. Do zlej finanč -
nej situácie sa DPMP, a.s. dostal po zvýšení cien
pohonných látok, DPH, ale aj krátení rozpočtu 
a viazaní prostriedkov z mestského rozpočtu a
neplnení si finančných povinností mesta voči
dopravnému podniku. K uzatvoreniu sporu ne-
došlo ani po konaní pred sprostredkovateľom.

še ním prijatého rozpočtového opatrenia a via-
zanosti finančných prostriedkov pre dopravný
podnik, ktoré však boli podmienené schválením
mestského zastupiteľstva na jeho rokovaní dňa
10. augusta 2011. „Snahou bude, aby sa mestské
zastupiteľstvo vrátilo v prípade dopravného
podniku k pôvodnému rozpočtu, ktorý by ne-
mal byť krátený. Tým by sa de facto umožnilo
aj rokovať o miernom zvýšení miezd pre za-
mestnancov“, povedal primátor mesta.

ŠTRAJK VYHLÁSENÝ 
OD ÔSMEJ DO DEVIATEJ

Ihneď po rokovaní s primátorom rokoval Vý-
bor ZO IOZ, ktorý zvážil návrhy primátora 
a skrátil trvanie štrajku z troch na jednu hodinu.

nármi uviedla, že „Štrajk je legálny postup 
v rámci zákona o kolektívnom vyjednávaní a
zároveň vyjadrila uznanie zamestnancom,
ktorí sa jednotne rozhodli bojovať za zlepšenie
mzdových podmienok“.

„Takmer sto percent zamestnancov doprav-
ného podniku, ktorí boli dnes v práci, vstúpilo
do výstražného štrajku. Okrem toho prišli asi

Z dôvodu neúspešných rokovaní o zvýšenie
mzdových taríf vstúpili zamestnanci doprav-
ného podniku do štrajkovej pohotovosti a Vý-
bor ZO IOZ ju vyhlásil dňom 1. augusta 2011.
Podporu tomuto kroku vyjadrila písomne svo-
jim podpisom viac dve tretiny všetkých zamest-
nancov DPMP, a.s. Rokovania medzi vedením
spoločnosti a Výborom ZO IOZ ďalej pokračo-
vali, avšak neúspešne.

ŠTRAJKOVÝ VÝBOR ROKUJE

Výbor ZO IOZ na svojom mimoriadnom ro-
kovaní dňa 4. augusta 2011 na základe výsled-
kov podpisovej akcie zamestnancov na podporu
postupných nátlakových akcií prijal rozhodnu-
tie o vyhlásení ostrého štrajku na 9. augusta
2011 v čase od 7,30 do 10,30 hod. Rozhodnutie
podporili 2/3 zamestnancov spoločnosti.

Do rokovaní vstúpilo aj mesto ako stoper-
cent ný vlastník spoločnosti v snahe odvrátiť
ostrý štrajk. Rokovanie primátora Pavla Hagya -
ri ho s Výborom ZO IOZ a zástupcami IOZ aj za
účasti riaditeľa DPMP, a.s. Petra Janusa sa usku-
točnilo dňa 8. augusta 2011 v odpoludňajších
hodinách. Primátor navrhol určité východiská
pre riešenie nepriaznivej finančnej situácie a spl -
ne nie požiadaviek štrajkového výboru a to zru-

Následne rozhodol o konaní ostrého štrajku
dňa 9. augusta 2011 v čase od 8,00 do 9,00 ho-
diny. Do ostrého štrajku sa vstúpilo takmer sto
percent zamestnancov dopravného podniku,
ktorí v čase štrajku mali byť a boli v tento deň
v práci (jeden zamestnanec sa nepripojil).
Okrem nich prišli asi dve desiatky ďalších za-
mestnancov, ktorí nemali v tento deň pra-
covnú zmenu.

AUTOBUSY A TROLEJBUSY 
STÁLI NA KONEČNÝCH

V čase štrajku autobusy a trolejbusy mestskej
hromadnej dopravy stáli na koncových zastáv-
kach. Tie, ktoré boli v tom čase na trase došli s ce-
stujúcimi až na konečnú zastávku a tam vyčkali
do ukončenia protestnej akcie. Na nich čakali na
svoj spoj cestujúci, väčšina o štrajku vedela. Kaž -
dé vozidlo bolo označené nápisom „Štrajk“. In-
formácie o štrajku a jeho trvaní mali cestujúci
oznámené na vozidlách a na zastávkach.

Na proteste zamestnancov sa zúčastnili aj zá-
stupcovia Integrovaného odborového zväzu-
Marta Brodzianska, podpredsedníčka a Gabriela
Pobjecká, špecialista pre ekonomiku a sociálny
dialóg, Jarmila Fröhlichová, regionálna koordi-
nátorka IOZ. Podpredsedníčka IOZ pred novi-

dve desiatky ďalších pracovníkov, ktorí mali
voľno. Zostávame naďalej v štrajkovej pohoto-
vosti, pretože návrhy, ktoré sme dostali od pána
primátora sú závislé od rozhodnutia mestského
zastupiteľstva, a to bude 10. augusta 2011 a po-
tom zvážime ďalšie kroky,“ uviedol bezpro-
stredne po konaní štrajku predseda ZO IOZ
DPMP, a.s. Milan Gáll a pripomenul, že po pri-
jatí rozpočtových opatrení budú pokračovať 
v rokovaniach s vedením dopravného podniku.

KROKY PO ŠTRAJKU

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom
IX. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
10. 8. 2011 zrušilo viazanosť finančných pro-
striedkov pre DPMP, a.s. vo výške 300 tis. € a sú-
časne schválilo rozpočtové opatrenie, ktorým
poskytne dopravnému podniku bežný transfer
vo výške 60 tis. €. Týmito krokmi sa splnil prvý
sľub primátora mesta. Ďalej mestské zastupiteľ-
stvo schválilo uznesenie, ktorým zaručuje dofi-
nancovanie splátok z mestského rozpočtu tak,
aby bol naplnený pôvodne schválený rozpočet
pre DPMP, a.s. na rok 2011 do 31.8.2011.

Za rokovací stôl sa vrátili aj Výbor ZO IOZ s ria-
diteľom spoločnosti Petrom Janusom, aby sa do-
hodli na spoločnom postupe v otázke zvýšenia
tarifných miezd zamestnancov pre rok 2011 po
prijatých opatreniach mestského zastupiteľstva.

„Až do doby naplnenia opatrení schválených
mestským zastupiteľstvom a sľubov primátora
mesta zostávame naďalej v štrajkovej pohoto-
vosti“, vyhlásil predseda základnej organizácie
Milan Gáll.

Spracovala: Gabriela Pobjecká, špecialista IOZ
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NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Č. 257/2011 Z. Z. ÚČINNÁ OD 1. 9. 2011
Zákonník práce, teda zákon NR SR 

č. 311/2001 Z. z., bol od 1. apríla 2002, kedy na-
dobudol účinnosť, donedávna zmenený dvad-
saťkrát, avšak NR SR 13. júla 2011 schválila jeho
dvadsiatu prvú rozsiahlu novelu.

Aké boli dôvody zo strany vlády na predlože-
nie a schválenie zmeny Zákonníka práce? 

V júli 2010 bolo prijaté Programové vyhlá-
senie vlády Slovenskej republiky na obdobie
rokov 2010-2014 s názvom „Občianska zod-
povednosť a spolupráca“, v ktorom vláda Slo-
venskej republiky za dôležité označila naštarto-
vanie nielen vysokého, ale aj udržateľného eko-
nomického rastu, ktorý so sebou prinesie aj nové
pracovné príležitosti. V tejto súvislosti sa za kľú-
čové opatrenia považujú tie, ktoré smerujú k od-
stráneniu bariér rastu zamestnanosti a umožnia
pružné formy pracovných úväzkov. Z tohto dôvo-
du sa vláda Slovenskej republiky zaviazala za-
viesť pružnejšie pracovné vzťahy a motivovať za-
mestnávateľov k podpore pracovnej klímy zame-
ranej na zosúladenie pracovných a rodičovských
povinností, znižovať neprimerané náklady za-
mestnávateľov, upraviť postavenie a oprávnenia
odborov tak, aby neboli privilegované a zvý-
hodňované na úkor zamestnávateľa, ale aj za-
mest nanca a zamestnaneckej rady a zvýšiť mož-
nosť uzatvárania vzájomných dohôd medzi za-
mestnávateľmi a zamestnancami na riešenie
operatívnych zmien pracovných podmienok. 

Avšak predstavitelia KOZ SR a odborových
zväzov pri rokovaniach o návrhu novely argu-
mentovali, že „ ... platný Zákonník práce nie je
príčinou zvyšovania nezamestnanosti a v žiad-
nom prípade nedeformuje, ani negatívne neov-
plyvňuje podnikateľského prostredie na Slo-
vensku. Za príčiny deformácií podnikateľského
prostredia a zvyšovania nezamestnanosti pova-
žuje Konfederácia najmä korupciu a slabú vy-
možiteľnosť práva, takisto vidí problém v spô-
sobe a transparentnosti verejného obstarávania,
ako aj v druhotnej platobnej neschopnosti...“.

Napriek všetkým rokovaniam, argumentom  
a protestom odborárov a zamestnancov, NR SR
rozsiahlu novelu Zákonníka práce schváli-
la, prezident SR ju koncom júla podpísal 
a v Zbierke zákonov je publikovaná v čiastke
č. 82/2011 pod číslom 257/2011 Z.z.

Schválená novela Zákonníka práce, ako sa
uvádza v stanovisku Konfederácie „ ... ako celok
neodôvodnene a zásadným spôsobom zhoršuje
pracovnoprávne postavenie zamestnancov v pra-
covnoprávnych vzťahoch a významne znižuje
ochranu zamestnanca voči zamestnávateľovi. “

Novela Zákonníka práce prináša zmeny tak-
mer vo všetkých sférach pracovného života – 
v úprave individuálnych pracovnoprávnych
vzťahov týkajúcich sa právneho postavenia za-
mestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi, 
v skúšobnej dobe – kratšia skúšobná doba, vo
výpovednej dobe – zrušenie súbehu výpovednej
doby a odstupného, v pravidlách dovoleniek,
spružňuje sa práca nadčas a nočná práca, upra-
vuje konto pracovného času s možnosťou aku-
mulácie záporných a kladných hodín, či zavádza
úplne nový inštitút konkurenčnej doložky a de-
leného pracovného miesta. Významne mení
práva a postavenie odborov, rozdelenie kompe-

tencií pri súbežnom pôsobení zamestnaneckej
rady a odborov. 

Novela má 153 novelizačných bodov, z toho
je takmer 50 legislatívno – technického charak-
teru, resp. dopĺňajú sa niektoré pojmy a spres-
ňujú formulácie. 

Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku
práce účinné od 1. septembra 2011:

• Skúšobná doba - v pracovnej zmluve možno
dohodnúť skúšobnú dobu zamestnanca
najviac 3 mesiace, výnimkou budú vedúci
zamestnanci, ktorých skúšobná doba bude
najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve sa
však môže skúšobná doba u oboch skupín
predĺžiť o ďalšie mesiace, najviac však o 3 me-
siace.

• Pracovný pomer na určitú dobu - prácu na
dobu určitú možno uzavrieť najviac na 3 roky
alebo predĺžiť najviac 3-krát v rámci troch
rokov. Po troch predĺženiach už musí za-
mestnanec dostať zmluvu na dobu neurčitú.
(V súčasnosti môže byť pracovný pomer na
určitý čas najviac dvojročný, pričom v rámci
dvoch rokov ho možno predĺžiť alebo opä-
tovne dohodnúť najviac dvakrát.) Pri niekto-
rých povolaniach však možno predĺžiť pra-
covný pomer neobmedzene. Ide o vysokoškol-
ských zamestnancov či pracovníkov vo vede,
vývoji a výskume. Pri práci na dobu určitú
sa započítava tento druh pracovnej zmluvy
do počtu odpracovaných rokov, na základe
ktorých bude mať zamestnanec nárok na vý-
povednú dobu, len ak na seba bezprostredne
nadväzujú. 

• Delené pracovné miesto - nový inštitút 
v ZP - týmto ustanovením sa zavádza delené
pracovné miesto – t.z., že na jednej pracov-
nej pozícii môžu pracovať viacerí zamest-
nanci na kratší pracovný čas. Pracovnú ná-
plň pripadajúcu na toto pracovné miesto si
budú deliť ako aj pracovný čas si budú sami
organizovať tak, aby bol zabezpečený výkon
práce na tomto pracovnom mieste.

• Obnova zrušeného pracovného miesta -
skracuje sa doba, keď môže zamestnávateľ
znovu utvoriť zrušené pracovné miesto
a prijať po skončení pracovného pomeru na
toto pracovné miesto iného zamestnanca a to
z troch mesiacov na dva mesiace. 

• Výpovedná doba - novo je upravená výpo-
vedná doba a to jej odstupňovanie podľa
počtu odpracovaných rokov. Výpovedná
doba sa pri pracovných pomeroch trvajú-
cich do jedného roka skráti zo súčasných
dvoch mesiacov na jeden mesiac. Ak pra-
covný pomer zamestnanca trval jeden až
päť rokov, výpovedná doba bude dva me-
siace. Pri trvaní pracovného pomeru nad
päť rokov bude výpovedná doba tri mesiace.

• Hromadné prepúšťanie - novo definované
a prijaté ustanovenie hromadného prepúšťa-
nia umožňuje vyššiu mieru flexibility a záro-
veň posilnenie postavenia zamestnávateľa pri
prepúšťaní zamestnancov a to bez spolupráce
s orgánmi štátnej správy. 

O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnáva-

teľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pra-
covný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených
v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak  sa pra-
covný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu,
ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas
30 dní (bolo počas 90 dní najmenej s 20 za-
mestnancami) a to: 
a) najmenej s desiatimi zamestnancami 

u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac
ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,

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

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamest-
návateľa, ktorý zamestnáva viac ako 300
zamestnancov.

• Odstupné ruší sa súbeh výpovednej doby 
a odstupného, čo v praxi znamená, že za-
mestnanec už nedostane po výpovedi z práce
aj odstupné a nebude čerpať aj výpovednú
dobu. (Doteraz ten, kto odpracoval viac ako
päť rokov, mal nárok na trojmesačnú výpo-
vednú dobu a 3-mesačné odstupné. Ak od-
pracoval menej ako päť rokov, dostal dvojme-
sačnú výpovednú dobu a dvojmesačné od-
stupné, ak v kolektívnej zmluve nebolo do-
hodnuté inak.) Po novom si už bude môcť
zamestnanec vybrať len jedno – či chce od-
stupné, alebo výpovednú dobu.

Výška odstupného bude vychádzať z dĺžky
výpovednej doby, t. j. výška odstupného bude
rôzna, a to podľa počtu odpracovaných rokov.
Zamestnancovi bude patriť odstupné najme-
nej v sume, ktorá je násobkom jeho priemer-
ného mesačného zárobku a počtu mesiacov,
počas ktorých by trvala výpovedná doba pri
výpovedi, teda: 
– do 1 odpracovaného roka 1-mesačné od-

stupné,
– do 5 rokov 2-mesačné odstupné,
– nad 5 rokov 3-mesačné odstupné.
Významné je ustanovenie § 76 ods. 8, podľa
ktorého „Zamestnávateľ môže poskytnúť za-
mestnancovi odstupné v iných prípadoch
ako podľa odseku 1 a 4.“ Napr., v kolektívnej
zmluve sa dohodne súbeh odstupného a výpo-
vednej doby.

• Odchodné - odchodné je novo definované
ustanovenie (do novely ZP bolo súčasťou § 76). 

V úprave inštitútu odchodného nastávajú
dve zmeny: 
1. Nárok na odchodné nie je podmienený po-

žiadaním zamestnanca... „bezprostredne po
skončení pracovného pomeru“, ako to pla-
tilo do novely, ale je podmienený lehotou
10 pracovných dní. Naďalej zostáva mož-
nosť požiadať o odchodné „pred skočením
pracovného pomeru“. 

2. Zamestnávateľ nemá povinnosť poskyt-
núť odchodné, ak sa pracovný pomer so
zamestnancom skončil podľa § 68 ods. 1,
t.j. okamžite z dôvodu právoplatného odsú-
denia pre úmyselný trestný čin a z dôvodu
závažného porušenia pracovnej disciplíny.
(Toto nové ustanovenie je zhoršením práv-
neho stavu platného do novely.)

Dokončenie na nasledujúcej strane
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• Obmedzenie zárobkovej činnosti po skon-
čení pracovného pomeru - novela zavádza
doteraz v ZP nedefinovaný inštitút konku-
renčnej doložky. Zamestnávateľ bude mať
možnosť v pracovnej zmluve sa so zamest-
nancom dohodnúť, že zamestnanec nemôže
po ukončení pracovného pomeru vykoná-
vať totožnú činnosť u iného zamestnáva-
teľa, a to maximálne počas jedného roka.
Zamestnávateľ poskytne tomuto zamestnan-
covi peňažnú náhradu najmenej 50 % jeho
priemerného mesačného zárobku za každý
mesiac plnenia svojho záväzku nevykonávať
konkurenčnú činnosť.

• Konto pracovného času - konto pracov-
ného času je novým ustanovením ZP, ktoré 
v podstate nadväzuje do novely platný (§252c)
inštitút tzv. flexikonta. Naďalej platí, že ho
možno uplatniť len na základe písomnej
dohody so zástupcami zamestnancov. Umož-
ňuje sa nerovnomerným rozvrhnutím pra-
covného času pracovať podľa potreby a mož-
nosti prideľovania práce zamestnávateľom 
(s kladnými a so zápornými hodinami).

• Dĺžka dovolenky - od 1. januára 2012 bude
dovolenka zamestnanca, ktorý do konca prí-
slušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov
veku, najmenej 5 týždňov.

(V súčasnosti zamestnanec do 33 rokov veku má
nárok na dovolenku vo výške 4 týždne, pričom
zamestnanec musí zdokladovať, že má už odro-
bených 15 rokov, aby mal nárok na dovolenku
vo výmere 5 týždňov.) Po novom už nebude
treba zdokladovať nič, stačí dovŕšiť 33 rokov.

• Rodičovská dovolenka - zamestnávateľ sa
môže so zamestnancom dohodnúť, že rodi-
čovskú dovolenku možno poskytnúť naj-
dlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť ro-
kov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo ne-

priaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim
osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, 
v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to
najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka
v období nečerpala;

• Pružný pracovný čas - zamestnávateľ ho
môže so zástupcami zamestnancov dohodnúť.
Na pracovisku tak bude zamestnanec môcť
byť len toľko hodín, koľko si zvolí, pracovať
môže aj doma. Dĺžka pracovnej zmeny pri
uplatnení pružného pracovného času môže
byť najviac 12 hodín.

• Práca nadčas - za rok môže každý zamest-
nanec odpracovať maximálne 400 hodín
nadčasov, vedúci pracovník až 550 nadča-
sových hodín.

• Nočná práca – mení sa časové vymedzenie
nočnej práce. Nočná práca je práca v čase me-
dzi 22. hodinou a 5. hodinou (doteraz 22:00
– 6:00). Zamestnanec bude môcť v nočnej
zmene odpracovať za sebou aj viac ako dva
týždne, ale len na základe písomnej dohody
so zamestnávateľom.

• Odborová organizácia - novým ustanove-
ním v ZP je podmienka zastupovania všet-
kých zamestnancov zamestnávateľa odboro-
vou organizáciou, a to: ak bude chcieť odbo-
rová organizácie zastupovať všetkých za-
mestnancov, bude musieť pri svojom vzniku
zamestnávateľovi na požiadanie preukázať,
že združuje najmenej 30 % zamestnancov
zamestnávateľa.

Vzdelávania členov IOZ 
k novele Zákonníka práce

Vzhľadom na závažnosť dopadov najnovšej
novely Zákonníka práce na zamestnancov, pra-
covnoprávne vzťahy, postavenie a právomoci zá-
stupcov zamestnancov s dôrazom na odborovú

organizáciu, Predsedníctvo IOZ na svojom ro-
kovaní dňa 25. 8. 2011 v súlade platným doku-
mentom „Vzdelávanie členov a funkcionárov
IOZ na roky 2011 -2012“ schválilo „Technicko-
organizačné zabezpečenie vzdelávania členov
IOZ k novele Zákonníka práce“.
Organizátor: Úrad Integrovaného odborového
zväzu a regionálne pracoviská IOZ 
Termín, miesto konania, počet účastníkov:
• 23. september 2011 - Región Nitra 

9,00-14,00 hod. Nitra, Dom odborov,
Fraňa Mojtu 18 

• 26. september 2011 - Región Žilina
9,00-14,00 hod. Žilina, Dom odborov,

Nám. Ľ. Štúra 1  
• 27. september 2011 - Región Bratislava

9,00-14,00 hod. Bratislava, Vajnorská 1
(budova KOZ SR, sídlo
IOZ) 

• 29. september 2011 - Región Košice
9,00-14,00 hod. Košice, Inžinierske

stavby, a.s. Košice,
Priemyselná 7

Obsahovou náplňou vzdelávania bude Legi-
slatívny proces prijímania novely Zákonníka
práce, Novela Zákonníka práce (porovnanie
nové a staré znenie ZP), s dôrazom na posta-
venie a právomoci zamestnanca a odborovej
organizácie.

V súlade s rozhodnutím Predsedníctva IOZ
zo dňa 25. 8. 2011 aktuálne do programu budú
zaradené otázky týkajúce sa Koncepcie reformy
daňovo-odvodového systému a Návrhu Zákona
o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladanými
vládou SR, ako aj postoj odborov k nim. 

Zdroj: Z.č.257/2011, Z.z., 
poradca podnikateľa, EPI, KOZ SR

Pripravila: Marta Brodzianska, 
podpredsedníčka IOZ

Novela zákonníka... dokončenie z 5. strany

ROKOVANIE PREDSTAVITEĽOV ODBOROVÝCH ZVÄZOV STAVEBNÍCTVA
RAKÚSKA, ČESKEJ REPUBLIKY, NEMECKA, POĽSKA, SLOVENSKA A MAĎARSKA
Toto pravidelné rokovanie „Wiesbadenskej sku-

 piny“ sa konalo v Poľsku v dňoch 16. – 17. júna
2011. Účastníkmi boli:

GBH Rakúsko: predseda Johann Holper a ta-
jom ník Herbert Aufner, 
OS STAVBA Česká republika: podpredseda
Milan Vomela a Miriam Slebodová, 
IG-BAU Nemecko: predseda Klaus Wiesehu-
gel a tajomník pre medzinárodné vzťahy Frank
Schmidt-Hullmann, 
IOZ Slovensko: predseda Dušan Barčík, pod-
predsedníčka Marta Brodzianska a Edita Svo-
radová, 
EFEDOSZSZ Maďarsko: predseda Gyula Pal-
lagi a podpredseda Zoltan Stocker, 
BUDOWLANI Poľsko: predseda Zbigniew Ja-
nowski, podpredseda Ireneusz Goździolko 
a tajomník Jakub Kus.
Pracovnými témami boli:
1. Prezentácia súčasnej situácie odborov 

v partnerských krajinách
– súčasné kľúčové problémy odborových zvä-

zov v spolupracujúcich krajinách, 
– situácia v stavebníctve.
2. Perspektívy medzinárodnej spolupráce eu-

rópskych odborových zväzov stavebníctva
v rokoch 2012 – 2015 

– nutnosť integrácie vs. obhajovanie národ-
ných záujmov (úloha EFBWW), 

– migrácia – potreba pre základné riešenia
odborových zväzov ,

– vplyv medzinárodných projektov (naprí klad
projekt EURO Cup 2011),

– situácia smerovania odborových zväzov sta-
vebníctva v politike centrálnej a východnej
Európy a akcie EFBWW,

– zjazd EFBWW Palermo – December 2011 –
spoločné iniciatívy. 

3. Organizovanie členov a vnútorné štrukturálne
problémy smerovania odborových zväzov 

– nové spôsoby a nové koncepcie pre nábor
nových členov do odborov,

– zásady spolupráce asociácie odborov sta-
vebníctva s centrálami odborových zväzov,

– akým spôsobom zväz pôsobí priamo v sta-
vebných firmách.

4. Migrácie pracovníkov v stavebnom prie-
mysle v roku 2011 

– situácia v Nemecku a Rakúsku po otvorení
trhu práce,

– migračné toky v stavebníctve v Čechách,
Poľsku, Slovensku a Maďarsku, (prisťahova-
lectvo a vysťahovalectvo pracovníkov sta-
vebníctva),

– možný dopad nových predpisov EU na trh
práce v stavebníctve v krajinách EU (smer-
nica o „jednotnom povolení“, toky medzi
spoločnosťami, sezónni zamestnanci), 

– úloha a povinnosti „Wiesbadenskej skupi ny“
ako neformálneho fóra spolupráce a vý meny
skúseností (formy spolupráce a kon tak ty),

– konečná diskusia a závery.
Rokovanie otvoril a viedol predseda poľského

odborového zväzu „Budowlani“ Zbigniew Ja-
now ski s predstavením dohodnutého plánu ro-
kovania v mene hostiteľov. 

Zaznamenala: Marta Brodzianska
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NOVÝ GENERÁLNY TAJOMNÍK ETUF TCL HOSŤOM IOZ

Dňa 23. augusta 2011 sa v centrále IOZ v Bra-
tislave uskutočnilo rokovanie s generálnym ta-
jomníkom Európskej odborovej federácie – tex-

til, odev, koža Lucom Trianglom, ktorý bol do
tejto funkcie zvolený koncom mája 2011 na-
mies to Patrika Itscherta. 

Cieľom rokovania, iniciovaného zo strany ge-
nerálneho tajomníka, bolo oboznámiť sa s našim
odborovým zväzom ako členom európskej 
a medzinárodnej federácie textil, odev, koža. 

Predstavil pripravovanú koncepciu integrácie
súčasných troch samostatných federácií do jednej
federácie. Ide o európske a medzinárodné federá-
cie – 1. textil, odev, koža, 2. kovo 3. chémia. Zlučo -
vací zjazd týchto troch federácií na európskej
úrov ni sa bude konať v máji 2012 v Bruseli, a zjazd
na medzinárodnej úrovni bude 16.-18. 6. 2012 
v Kodani. 

Podpredsedníčka IOZ predstavila Lucovi
Trian glovi vznik a štruktúru IOZ, vrátane sekč-

ného usporiadania, oboznámila ho so situáciou
v textilnom priemysle v SR, zamestnanosťou 
v odvetviach v pôsobnosti IOZ, so sociálnym
dialógom na národnej úrovni – sektorovej, ako
aj na podnikovej úrovni, kolektívnym vyjedná-
vaním IOZ s dôrazom na mzdovú oblasť.

Počas rokovania bola prediskutovaná aj otáz -
ka zastupovania IOZ v orgánoch európskej 
a medzinárodnej federácie textil, odev, koža. 
V súčasnosti nás zastupujú predstaviteľky OS
TOK z Českej republiky. Generálny tajomník
navrhol, aby IOZ mal už od budúceho roka
vlastného zástupcu vo výkonnom výbore. 

V závere obidve strany vyjadrili potrebu za-
ktivizovať spoluprácu v budúcom období.

Zaznamenala: Kamila Horínková, 

SPOLUPRÁCA INTEGROVANÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU S PARTNERSKÝMI 
ODBOROVÝMI ZVÄZMI V ČESKEJ REPUBLIKE V PRVOM POLROKU 2011

V súlade s Programom a Hlavnými úlohami IOZ venoval pozornosť po-
silňovaniu a rozvíjaniu spolupráce s partnerskými OZ v zahraničí, najmä
organizovaním pracovných stretnutí s predstaviteľmi odborových centrál 
a ich základných organizácií, výmenou skúsenosti. Tieto aktivity boli orien-
tované na podporu a solidaritu pri presadzovaní odborárskych požiadaviek
a proti nedemokratickému konaniu štátnych orgánov v zahraničí.

Tradičnú pozornosť IOZ venoval spolupráci s partnerskými odboro-
vými zväzmi v Českej republike a to s OS STAVBA ČR, Odborovým sva-
zem pracovníků dopravy, silničního hospodářství Čech a Moravy (ďalej
len „OS DOSIA“) a Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (ďalej len „ OS TOK“) v súlade 
s platnými dohodami o spolupráci. 

1. Rokovanie VI. zjazdu OS STAVBA ČR sa konalo v Prahe v dňoch 
4. – 5. februára 2011, ktorého sa za IOZ zúčastnil Dušan Barčík, pred-
seda IOZ. Rokovanie zjazdu sa nieslo pod heslom ŽIVOT – PRÁCA
– SPRAVODLIVOSŤ. Na zjazd bolo pozvaných 95 delegátov.

2. Rokovanie členov Predsedníctva IOZ za Sekciu TOK a členov Pred-
sedníctva OS TOK sa uskutočnilo 18. – 19. apríla 2011 v Prahe. Za
IOZ sa zúčastnili Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ, Mária
Kotesová, členka Predsedníctva IOZ, predsedníčka ZO IOZ VUL-
KAN, a.s., Partizánske a Ján Hasaj, člen Predsedníctva IOZ, predseda
ZO IOZ Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Svittex, s.r.o. 

Miroslava Palečková, predsedníčka OS TOK informovala prítomných
o činnosti zväzu a hlavných úlohách OS TOK na ďalšie obdobie, o čin-
nosti základných organizácií, vývoji členskej základne v odborovom zväze,
kolektívnom vyjednávaní, ekonomickej situácii zamestnávateľských sub-
jektov, poklese zamestnanosti v rezorte, činnosti a aktivitách ČMKOS.

Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ podala informáciu o činnosti
a hlavných úlohách IOZ od svojho vzniku, predstavila štruktúru a orgány
IOZ, o procese kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti IOZ,
členskej základni IOZ, spolupráci so sociálnymi partnermi, stave textil-
ného, odevného a kožiarskeho odvetvia v SR. 

3. Rokovania I. SNEMU OS STAVBA ČR po VI. zjazde OZ sa konalo 
v Prahe 12. mája 2011. Na tomto rokovaní sa zúčastnil Dušan Barčík,
predseda IOZ. 

4. Rokovanie štatutárnych zástupcov IOZ a OS DOSIA sa uskutočnilo 
v Prahe v dňoch 16. – 17. mája 2011. Za IOZ sa rokovania zúčastnili
Dušan Barčík, predseda IOZ a Marta Brodzianska, podpredsedníčka
IOZ a za OS DOSIA Jan Rejský, predseda OS DOSIA a Jan Čup, pod-
predseda OS DOSIA.

5. Rokovanie špecialistov IOZ a OS STAVBA ČR, ktoré sa uskutočnilo
v Prahe v dňoch 2.-3. júna 2011. Dva dni zástupcovia obidvoch zvä-
zov, špecialisti pre kolektívne vyjednávanie, právnici a oblasť, Marta
Brodzianska, podpredsedníčka IOZ, Stanislav Doležal, člen Predsed-
níctva a Komisie BOZP IOZ, Jarmila Fröhlichová, regionálna koor-
dinátorka a právnička IOZ a Gabriela Pobjecká, špecialista pre vy-
jednávanie a sociálny dialóg rokovali a vymieňali si skúsenosti z ob-
lasti kolektívneho vyjednávania.

6. IOZ vyjadril podporu štrajku odborových zväzov ČR, ktorý sa usku-
točnil dňa 16.6.2011 listom zo dňa 15.6.2011 ako aj Koalícii doprav-
ných odborových zväzov Českej republiky a ČMKOS .

Spracovala: Marta Brodzianska.
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12 zjazd Európskej odborovej konfederácie v máji t.r. rozhodol 
o pokračovaní celoeurópskej kampane proti drastickým úsporným
opatreniam, proti znižovaniu sociálnych štandardov a miezd, proti
narušovaniu solidarity a sociálnej súdržnosti.

V poslednom období taktiež dochádza k stále väčším útokom na
odborárske práva a na kolektívne vyjednávanie práve v súvislosti 
s prijímaním najrôznejších asociálnych reforiem a na základe zása-
hov do pracovno-právnej legislatívy. Proti tomu európske odbory
ostro protestujú a EOK rozhodla o usporiadaní ďalšej „eurode-
monštrácie“, ktorá sa bude konať 17. septembra t.r. v poľskej Wroc-
lawi v spolupráci s poľskými konfederáciami Solidarita a OPZZ.
Hlavnými heslami sú

Áno európskej solidarite / Áno pracovným miestam a právam
zamestnancov / Nie úsporným opatreniam

Demonštrácia sa uskutoční v kontexte poľského predsedníctva
EÚ, konkrétne v súvislosti so zasadaním ministrov financií a hos-
podárstva členských krajín EÚ a predstaviteľov Európskej centrálnej
banky, ktorí budú rokovať o hospodárskej a finančnej situácii v EÚ
v dňoch 16. a 17. septembra 2011.

Európska odborová konfederácia vyzýva na masovú účasť na tejto
demonštrácii. Snahou je prepojiť ju s kampaňami, ktoré sa konajú na
národnej úrovni v mnohých európskych krajinách. 

Pri tejto príležitosti EOK nastoľuje nasledovné požiadavky: Áno
európskej solidarite, Áno pracovným miestam a právam zamest-
nancov, Nie úsporným opatreniam!

Turbulencie a špekulácie na finančných trhoch ohrozujú stabilitu
hospodárstva Európskej únie. EOK pripomína politikom, že sú to oni,
kto musí zohrať vedúcu úlohu Oni musia rozhodovať a nie finančné
trhy a ratingové agentúry.

Solidarita je teraz v Európe naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.
Musia byť prijaté okamžité opatrenia na prospech európskych soli-
dárnych mechanizmov pre podporu investícií do skutočného oživenia
hospodárstva. Bez európskej solidarity je zamestnanosť, sociálna sú-
držnosť a životná úroveň miliónov Európanov ohrozená. Práve teraz
je čas prejaviť naozajstnú schopnosť viesť Európu a prijať správne roz-
hodnutia pre zmenu smeru.

Posolstvo Európskej odborovej konfederácie ministrom financií
(ECOFIN) a poľskému predsedníctvu EÚ na rokovaní vo Wroclawi
16. a 17. septembra 2011:

Žiadame ambiciózne rozhodnutia a politiku smerujúcu k so-
ciálne spravodlivej Európe a k európskej správe a riadeniu pre
všetkých. Odmietame:

• Diktát finančných trhov a ratingových agentúr.
• Politiku úspor, ktorej výsledkom je drastické znižovanie miezd

a sociálnej ochrany.
• Neistotu a nezamestnanosť, predovšetkým mladých ľudí.
• Dereguláciu štandardov práce a sociálnu regresiu.
• Zásahy do národného kolektívneho vyjednávania a deštrukciu

sociálneho dialógu.
• Narastajúce sociálne a mzdové nerovnosti.
Za európsku solidaritu pre posilnenie sociálneho modelu. 

Žiadame:
• Stabilné a kvalitné pracovné miesta, zamestnanosť mladých ľudí

musí byť prioritou.
• Rešpekt k autonómii sociálnych partnerov v kolektívnom a mzdo-

vom vyjednávaní.

• Skutočný sociálny dialóg.
• Ochranu a zvýšenie kúpnej sily zamestnancov.
• Záruku slušného zárobku.
• Silnú sociálnu ochranu na zabezpečenie sociálnej súdržnosti 

a solidarity.
• Prístup ku kvalitným verejným službám pre všetkých.
• Záruku lepších dôchodkov.
Za európsku solidaritu pre zabezpečenie udržateľného rastu.

Žiadame:
• Zaviesť európske mechanizmy na obmedzenie špekulácii, zdie-

ľanie rizík a financovanie Európskeho plánu obnovy (napr. po-
mocou tzv. Eurobondov).

• Zaviesť daň z finančných transakcií a využiť existujúce rozpoč-
tové nástroje na investície do trvalo udržateľného rastu.

• Koniec daňových rajov, daňových únikov a podvodov.
• Kontrolu ratingových agentúr.
• Vypracovanie dynamickej priemyslovej politiky založenej na

nízkej spotrebe uhlíka.
• Harmonizáciu základov podnikových daní so stanovením mi-

nimálnych daňových sadzieb pre podniky.
Zdroj: European Trade Union Confederation (ETUC)

Pripravil: G. Dudinský

EURÓPSKA DEMONŠTRÁCIA
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