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Zdanlivo nelogické spojenie môže vzbudzo-
vať podozrenie kam autor mieri. Nie je samo-
zrej me za tým nič špekulatívne. Tá paralela ma
napadla vlastne kvôli inakosti príbehu.

Tohoročné veľké voľby (voľby do NR SR)
vstú pili do miliónov domácností a na chvíľu
elek trizovali ospalé politické povedomie spo-
luobčanov, aby im nakoniec priniesli tak tro-
cha prekvapivé výsledky. Ďalšie štyri roky však
bude občan čakať na svoju príležitosť. Starosť 
o veci verejné (i neverejné) odovzdal vhode-
ním lístka do urny (ale mnohí aj svojou pasi-
vi tou), tým zástupcom, ktorých mu vnútili
politické strany A hotovo. Voľby sa skončili.

Povedal tesne po nich nádejný sociálny mi-
nister. Tak ako kedysi „veľký Vlado“ zavelil: je
po voľbách zvykajte si.

Na to, že predvolebné sľuby sa málo zho-
dujú s nasledujúcimi krokmi novej vlády, si už
mohli ľudia za dve desaťročia zvyknúť. Obja-
vil sa však nový fenomén informačnej spoloč-
nosti : virtuálna realita. Tá najväčšia ilúzia 
v ktorej my občania žijeme, ako napísal M. Feik
v jednom spoločensko-politickom médiu,
však „nespočíva v tom, že by nová vláda mala
byť lepšia, akčnejšie, hospodárnejšie či menej
skorumpovaná ako iné.“ To je len forma. 
V skutočnosti je to jedno (20 miliónový úpla-
tok! žart?). Služby vo verejnom záujme sa 
z väčšej časti sprivatizovali a ekonomiku ne-
riadia zvolení zástupcovia občanov, ale nikým
nevolení majitelia a manažéri firiem bez kon-
troly a spoločenskej zodpovednosti. Navyše to
všetko kryjú média, ktoré sa snažia denno -
denne presviedčať, že zhnité ovocie je delika-
tesa. Takže „návštevníci nového virtuálneho
politického divadla by mali odložiť vlastné
myšlienky a ponoriť sa do ríše ekonomickej 
a politickej rozprávky:“ Pekné sny.

No a veľká voda? To je iná dráma. Tohoroč -
ná veľká voda vtrhla do tisícok príbytkov, do-
mácností, verejných a hospodárskych budov,
zaliala ihriská, štadióny, polia, cesty a vzala
všetko čo jej stálo v ceste. Nikto ju nechcel, ne-
ponúkali ju ani politické strany, prišla sama,
náhle, neočakávane. A čo je neporovnateľné 
s vyššie uvedeným volebným motívom, škody,
ktoré napáchala na majetku občanov (žiaľ, aj
na životoch ľudí), obcí a miest, firiem a inšti-
túcií ostanú ešte aj po štyroch rokoch.

Takže kým v prípade veľkých volieb ide iba
o pekné sny, v prípade veľkej vody ide, žiaľ, 
o ťažké sny. -dudinský-

VEĽKÉ VOĽBY A VEĽKÁ VODA
www.ioz.sk

V Ý Z V A
základným organizáciám Integrovaného odborového zväzu

V uplynulých dňoch postihol viaceré regióny Slovenska ničivý prí-
rodný živel – rozsiahle povodne, záplavy a zosuvy pôdy, ktoré spôsobili
nič netušiacim občanom obrovské materiálne škody a následne aj psy-
chické problémy.

Integrovaný odborový zväz plne súcití so všetkými občanmi, kto-
rých prírodná katastrofa postihla a je pripravený poskytnúť svojim čle-
nom sociálnu výpomoc z Rezervného fondu IOZ.

V tejto súvislosti sa obraciame na vás s Výzvou, aby ste zmapovali
celkovú situáciu v pôsobnosti vašej základnej organizácie. Následne,
obratom zaslali na IOZ žiadosť o sociálnu výpomoc svojich členov –
odborárov, ktorí boli postihnutí záplavami a utrpeli ujmu na majetku
(žiadosť potvrdená obecným úradom s uvedením výšky škody).

Po prerokovaní žiadostí v orgánoch IOZ bude bezodkladne po-
skytnutá finančná sociálna výpomoc konkrétnym žiadateľom – čle-
nom IOZ.

Zároveň sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie pomoci po-
vodňami postihnutým členom – odborárom v rámci možnosti vašej
ZO IOZ.

Touto iniciatívou vyjadrí Integrovaný odborový zväz, ako i jeho zá-
kladné odborové organizácie ľudskú aj odborársku solidaritu obetiam
povodní.

Za vyjadrenú a poskytnutú pomoc vám všetkým ďakujeme.
JUDr. Marta Brodzianska

podpredsedníčka IOZ
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Miestom júnového rokovania (30.6.) Predsedníctva
IOZ bolo prostredie a.s. VULKÁN v Partizánskom. 
Po procedurálnych otázkach predsedníctvo vykonalo
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich roko-
vaní. Materiál o tomto plnení zobralo na vedomie. 
V ďalšom pokračovaní boli vyhodnotené priebeh ro-
kovania a výsledky jarného snemu IOZ.

Predsedníctvo následne prerokovalo správu o čer-
paní rozpočtu odborového zväzu za obdobie január až
apríl 2010. Schválilo žiadosti na použitie 2% odvede-
nej dane z príjmu pre organizácie, ktoré sa na tomto
podieľali.

Materiálom na využitie v kolektívnom vyjednávaní
bol mzdový vývoj v zamestnávateľských subjektoch 
v pôsobnosti sekcií IOZ. Tento analytický dokument
nielen informuje o dosiahnutom priemernom zárobku
u zamestnávateľov za rok 2009 ale tiež poukazuje, že
vplyvom poklesu výkonnosti ekonomiky sa aj dyna-
mika rastu mzdy v hospodárstve SR spomalila. Mate-
riál predsedníctvo zobralo na vedomie.

Aj ďalší materiál kolektívne vyjednávanie KZVS 
a PKZ pre rok 2010, ktorý predsedníctvo zobralo na
vedomie iste nájde uplatnenie v príprave ďalších vy-
jednávaní na úrovni základných organizácií. Okrem
iného sa v ňom konštatuje, že „snahu dohodnúť priaz-
nivý rast miezd v mnohých prípadoch vystriedalo do-
jednanie ustanovenia o zachovaní úrovne miezd 
z roku 2009 a o udržaní zamestnanosti.“ Aj pri prero-
kúvaní tohto materiálu bolo zdôraznené, že IOZ bude
naďalej poskytovať základným organizáciám odbornú,
metodickú a právnu pomoc pri kolektívnom vyjedná-
vaní so zamestnávateľmi, vrátane priamej účasti na
tomto procese.

V ďalšom predsedníctvo prerokovalo informatívny
materiál súvisiaci s minimálnou mzdou na rok 2011.
Následne boli prerokované viaceré aktivity v medzi-
národnej činnosti IOZ. Predsedníctvo, ako už tradič -
ne, prerokovalo vznik a zánik základných organizá-
cií.

V časti rôzne boli prerokované informácie: o zve-
rejnení výzvy základným organizáciám v súvislosti 
s ničivými povodňami, ktoré postihli mnohé regióny
Slovenska; z rokovaní orgánov IOZ a KOZ SR; z roko-
vania Rady členov JMF ZOO SR; o odvode členských
príspevkov.

-r-

Rokovalo Predsedníctvo 
odborového zväzu

Z ČINNOSTI RADY MLADÝCH ODBORÁROV
Rada mladých odborárov, ktorá je poradným orgánom odborového zväzu, už má svoje za-

 čiatky za sebou. Vznikla práve pred rokom, keď jej ustanovujúce rokovanie sa konalo 2. júna
2009. Zastúpenie v nej majú všetky regióny, pretože člena rady menuje regionálna rada IOZ.

Rada dostala do vienka najmä aktivizovať mladých členov odborov a podieľať sa na prí-
prave a priebehu podujatí pre mladých odborárov v odborovom zväze. V týchto svojich ak-
tivitách spolupracuje s ostatnými orgánmi IOZ a základnými organizáciami. Zastúpenie
má aj v konfederačnej komisii mladých.

25. júna sa na pôde základnej organizácie v SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. v Ži-
line konalo riadne rokovanie rady. Otvoril a viedol ho jej predseda Jaroslav Chrupka, ktorý
je tiež predsedom základnej organizácie v uvedenej firme. Na rokovaní bol prítomný pred-
seda IOZ Dušan Barčík. 

J. Chrupka v úvode vyhodnotil plnenie záverov prijatých na predchádzajúcom roko-
vaní. Ako konštatoval „boli všetky splnené“. V ďalšom si členovia vypočuli návrh ZO IOZ
na ústredí aby regionálna rada v Bratislave menovala za riadnu členku Kamilu Horínkovú,
čím by sa naplnil stanovený počet 5 členov rady. 

Tým podstatným bodom rokovania bola príprava a zabezpečenie spoločného stretnu-
tia mladých odborárov z OZ STAVBA ČR a IOZ. Tieto stretnutia mladých odborárov na-
pĺňajú dohodu o spolupráci medzi oboma odborovými zväzmi. V tomto roku sú „na ťahu“
mladí z IOZ, pretože oni sú hostiteľmi spoločného stretnutia. Predseda IOZ D. Barčík na-
vrhol miesto stretnutia a aktivity s tým spojené situovať do Topoľčianok, kde sú na to
„ideálne podmienky“. Program už musia pripraviť samotní mladí. Stretnutie by sa malo
uskutočniť bezprostredne po letných prázdninách a dovolenkách 9. a 10. septembra.

V ďalšom J. Chrupka informoval o aktivitách Komisie mladých KOZ SR a účasti na tý-
chto aktivitách. Škoda, že sa nepodarilo zabezpečiť účastníkov do medzinárodnej letnej
školy mladých odborárov. Aj z toho vyplýva, že bude potrebné zvýšiť úsilie vo vplyve na
mladých členov odborov, ktorých je v odborovom zväze takmer 1/3 celkového členstva.

V rôznom sa členovia rady venovali ďalším aktivitám v druhom polroku. Bol predložený
návrh na druhé rokovanie rady v septembri 2010.

-gad-
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V súlade s rozhodnutím výboru stavebníctva EFBWW sa v dňoch 
25. – 26. júna 2010 vo Viedni konal seminár o kolektívnom vyjednávaní 
v stavebníctve s ústredným mottom:

„Pracovný čas, pružnosť a zmiernenie pracovného a rodinného/sú-
kromného života v stavebnom priemysle“.

Zástupcovia partnerských odborových zväzov pôsobiacich v stavebnom
priemysle z Fínska, Dánska, Talianska, Španielska, Maďarska, Veľkej Bri-
tá nie, Rakúska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Bulharska, Rumunska,
Švajčiarska, Írska a Slovenskej republiky - IOZ zastupovala podpredsed-
níčka Marta Brodzianska, dva dni rokovali o uplatňovaní Smernice Eu-
rópskeho parlamentu a rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organi-
zácie pracovného času a legislatíve jednotlivých štátov.

Uplatňovanie Smernice Európskeho parlamentu a rady 2003/88/ES 
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v štátoch Európ-
skej únie prezentovala Madeleine Reid, z útvaru pracovného práva Eu-
rópskej komisie. Vo svojej prezentácii poukázala na kontroverzné postoje
sociálnych partnerov, ale aj medzi jednotlivými štátmi EÚ pri jej uplatňova -
ní, s dôrazom na obmedzovanie pracovného času, jeho dĺžku, prácu nadčas,
referenčné obdobie vyrovnávania pracovného času, prestávky v práci v kon-
texte s BOZP, dovolenku, pracovnú pohotovosť atď. Zároveň poukáza la na
nezastupiteľný význam zástupcov zamestnancov a odborov pri vyjedná -
va ní priaznivejších podmienok pre zamestnancov v tejto oblasti. Nezastu -
piteľnú úlohu tu zohrávajú kolektívne zmluvy. Poukázala na pretrvávajúci
problém uplatňovania „opt - out“ (výnimka z práva EÚ), najmä pri regulácii
pracovného času, práci nadčas, zosúlaďovaní pracovného a súkrom ného
času, kde mnohé štáty EÚ ju chcú ponechať na zamestnávateľovi a zamest-
nancovi. Pre odbory je „opt – aut“ neprijateľný ako dlhodobé riešenie.

Prezentované národné správy boli základom diskusie účastníkov semi-
nára. Najčastejšie diskutovanými boli otázky pracovného času, flexibility

pracovného času: začiatok a koniec pracovnej zmeny, dĺžka týždennej pra-
covnej doby, prestávky v práci, doby odpočinku, dĺžka dovolenky, množ-
stvo nadčasovej práce atď. V priemere dĺžka týždennej pracovnej doby bola
prezentovaná 37 - 40 hodín týždenne, s prácou nadčas maximálne 48 ho-
dín. Avšak ročný limit spolu 400 hodín nadčasovej práce v Slovenskej re-
publike zo zúčastnených krajín je najvyšší (napr. Maďarsko 300 hodín,
Fínsko a Taliansko 250 hodín, ale Nemecko 120 hodín, Španielsko 80 ho-
dín, Holandsko 39 hodín práce nadčas/rok). V prezentáciách a diskusii
odzneli jednotné stanoviská „Pracovný čas je odborárskou záležitos-
ťou“. „Odbory musia pôsobiť tak, aby o pracovnom čase nerozhodovali
len zamestnávatelia.“

Druhým blokom diskutovaných tém boli otázky pružnosti a zmierňova -
nia, zjednocovania pracovného, profesionálneho života a rodinného živo ta.
K nim patrili otázky dovoleniek, vrátane materskej a rodičovskej dovo len -
ky, prekážok v práci na strane zamestnanca, pracovného voľna, ale aj zni-
 žo vanie rozdielov medzi mužom a ženou v pracovnoprávnych vzťahoch,
vrátane odmeňovania.

Neodmysliteľným podtónom prebiehajúcej diskusie boli dopady hos-
po dárskej a finančnej krízy na zamestnanosť, ako aj zamestnancov samot-
ných. Zvýraznená bola požiadavka, netolerovať stratu práv zamestnan-
cov pri riešení dopadov krízy, oni ju nezapríčinili.

Seminár v závere zhodnotil predsedajúci Kyosti Suokas, viceprezi-
dent stáleho výboru EFBWW pre stavebníctvo. Skonštatoval, že pred-
nesené národné správy a diskusia budú jednými z podkladov vyhod-
notenia projektu o pracovnom čase v stavebníctve. Seminár poukázal
na nutnosť spoločného riešenia otázok pracovného času, zosúlaďovania
postupov, ako aj na posilňovanie významu kolektívnych zmlúv.

Spracovala: Marta Brodzianska

SEMINÁR VÝBORU STAVEBNÍCTVA EFBWW
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upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociál-
nom fonde a o zmene a doplnení zákona 
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov. Zákon bol viac krát nove -
li zovaný, naposledy zákonom č.474/2008 Z. z.
s účinnosťou od 1. 1. 2009.

Zákon o SF je pracovnoprávny predpis. V zá-
kone je vymedzený okruh zamestnávateľov 
(§ 2 ods.2), na ktorých sa vzťahuje. SF sa roz-
dielne tvorí v závislosti od toho, či je alebo nie
je u zamestnávateľa uzatvorená kolektívna zmlu-
va a taktiež sa rozlišuje skutočnosť, či je zamest-
návateľ podnikateľským subjektom, alebo nie.

Zamestnávateľ tvorí SF v rozsahu a za pod-
mienok ustanovených zákonom o SF. Jeho
tvorbu delíme na povinnú a nepovinnú. Po-
vinný prídel tvorí základný prídel a ďalší prídel.

a) Povinne sa SF tvorí na kalendárny rok vo
výške 0,6 % až 1 % zo súhrnu hrubých
miezd alebo platov zúčtovaných zamest-
nancom na výplatu za príslušný kalendár -
ny rok (ďalej len „základ“). Do povinnej
tvorby SF sa nezapočítavajú napríklad ces-
tovné náhrady, odstupné, podiely na zisku
a podobne.
U zamestnávateľa, ktorého predmet čin-
nos =ti je zameraný na dosiahnutie zisku,
sa tvorí povinný prídel do výšky 1 % zá-
kladne v prípade, ak za predchádzajúci
kalendárny rok dosiahol zisk a splnil
všetky daňové povinnosti k štátu, obci 
a vyššiemu územnému celku a odvodové
povinnosti voči zdravotným poisťovniam
a Sociálnej poisťovni. 
Ak takýto zamestnávateľ niektorú z uvede-
ných podmienok nesplnil, tvorí SF na prí-
slušný rok vo výške 0,6 % zo základu . 

b) Ďalší prídel do SF / nad uvedené podiely
zo základu uvedeného pod písmenom a)
najviac vo výške 0,5 % zo základu je v zá-
kone stanovený buď:

– vo výške dohodnutej v kolektívnej zmlu -
ve, alebo

– vo výške dohodnutej vo vnútornom pred-
pise (len v prípade, ak u zamestnávateľa
nepôsobí odborový orgán ).
Ak nie je dohodnutý prídel do SF uvede-
nými spôsobmi, tak je stanovený:

– vo výške sumy potrebnej na poskytnutie
príspevkov zamestnancom na kompenzá-
ciu (úhradu) výdavkov na dopravu do za-
mestnania a späť, najviac vo výške 0,5 %
zo základu. Na poskytnutie týchto príspev-
kov musia byť u zamestnancov splnené 
zákonné podmienky, ktoré sú stanovené 
v § 7 ods. 5 zákona o SF.
U tých zamestnávateľov, u ktorých je uza -
tvorená kolektívna zmluva, sa príspevky
zamestnancom na úhradu ich výdavkov na
dopravu zo zamestnania a späť poskytujú
v zmysle dohodnutých zásad. Rovnako sa
postupuje aj tam, kde ďalší prídel vo výške

0,5 % zo základu je dohodnutý vo vnútor-
nom predpise, ak u zamestnávateľa nepô-
sobí odborový orgán.

c) Medzi nepovinné (dobrovoľné) zdroje
tvor by SF patria napríklad dary, dotácie,
použiteľný zisk po zdanení zamestnávateľa
alebo splátky pôžičiek poskytnutých za-
mest nancom z tohto fondu (§ 4 ods. 2 a 3
zá kona o SF). Výška nepovinného zdroja
nie je zákonom limitovaná.
Zo zisku sa môže SF tvoriť až po povinnej
tvorbe, ako ďalší zdroj.
Tvorba a čerpanie SF sa vedie na osobit-
nom účte zamestnávateľa.

Požitie sociálneho fondu

V zákone o SF nie je uvedené samostatné po-
užitie SF pre zamestnancov podľa toho, či je 
u zamestnávateľa uzatvorená kolektívna zmluva
alebo nie, okrem plnení s ňou súvisiacich
(napr. príspevok pre odbory) a okrem účelo-
vého príspevku na dopravu do zamestnania 
a späť z ďalšieho prídelu do fondu, ak tento ne-
bol dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo vo
vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nepô-
sobí odborový orgán.

V § 7 ods. 1 po novele je uvedené všeobecné
použitie SF pre všetkých zamestnancov, na kto-
rých sa tvorí.

Príspevok zo SF je možné poskytnúť aj rodin-
nému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi
starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku, invalidného, výsluhového dôchodku,
ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracov-
nom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťa hu ku dňu odchodu do dôchodku starob-
ného...

Za rodinného príslušníka sa na účely tohto zá-
kona považuje manžel (manželka) zamestnanca
a nezaopatrené dieťa zamestnanca (§ 3zákona
č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v platnom
znení). 

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociál -
nej politiky poskytuje zamestnancom zo SF prí-
spevok na:

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah usta-
novený osobitnými predpismi(napr. §152
Zá konníka práce);

– z daňového hľadiska naďalej platí, že je od
dane oslobodená len hodnota stravy po-
skytnutá zamestnávateľom zamestnancovi
na spotrebu na pracovisku alebo v rámci
stravovania zabezpečovaného prostredníc-
tvom iných subjektov (gastrolístky), a to bez
ohľadu na zdroj krytia( náklady, zisk, SF).
Pla tí to však len vtedy, ak sú príspevky 
na stravovanie poskytnuté v nepeňažnej
for me.
Peňažný príspevok na stravovanie, ak je
poskytnutý zo SF, je u zamestnanca zdani-
teľným  príjmom, ktorý je potrebné zdaniť

spolu s jeho ostatnými zdaniteľnými príj -
ma mi v  príslušnom mesiaci výplaty;
Avšak od dane je oslobodený finančný
príspevok na stravovanie, ak zamestnanec
na základe lekárskeho potvrdenia od lekára
špecialistu, zo zdravotných dôvodov ne-
mô že využiť žiadny zo spôsobov stravova-
nia zamestnancov, ktorý zabezpečuje za-
mest návateľ. 

b) dopravu do zamestnania a späť, (okrem
povinného“ ďalšieho“ príspevku na tento
účel u zamestnávateľov, ktorých sa dotýka);

– z daňového hľadiska ide o príjem zo závis -
lej činnosti, ktorý je zdaniteľný bez ohľa -
du na to, či má zamestnanec naň nárok
alebo nie;

c) účasť na kultúrnych a športových podu-
jatiach, ktorý je tiež zdaniteľným príjmom;
ide napr. o vstupenky na kultúrne progra -
my a športové podujatia; tieto príspevky sú
zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti;
zo zákona nevyplýva forma tohto prí-
spevku, t. j. môže ísť o zakúpenie vstupe-
niek alebo ich preplatenie zamestnancom;
nemôže ísť o všeobecný finančný príspevok
na tento účel (bez jeho preukázania – zdo-
kladovania);

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec vy-
u žíva na regeneráciu pracovnej sily (napr.
príspevky alebo priamo poskytnuté reha-
bilitačné resp. rekondičné pobyty, rekre ač -
né poukazy, masáže, kozmetika,);
Každé použitie podľa účelov musí byť pre-
ukázané – zdokladované.
Nezdaňujú sa (nie sú predmetom dane) 
u zamestnancov napr. tie rekondičné po-
byty, rehabilitačné pobyty, kondičné reha-
bilitácie a preventívna zdravotná starost-
livosť, ktoré sú poskytnuté v prípadoch 
a za podmienok ustanovených osobitným
predpisom (napr. zákon č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
alebo zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení. Tieto spravidla zamest-
ná vateľ hradí z daňovo uznaných nákladov,
mimo SF. Iné obdobné plnenia (dobro-
voľné) sú zdaniteľným príjmom bez ohľadu
na zdroj krytia (SF alebo zisk po zdanení),
t. j. zdaňujú sa 19 % daňou.
Pri poskytnutých príspevkoch zo SF na re-
kreácie ide o príjem od dane oslobodený
v prípade, ak má zamestnanec (s manžel-
kou a deťmi, ktoré sú na účely prídavkov
na deti považované za nezaopatrené) mož-
nosť používať rekreačné zariadenie poskyt-
nuté zamestnávateľom. Nemusí ísť len o za-
riadenie zamestnávateľa.

e) zdravotnú starostlivosť,
– ak ide o preventívne zdravotné prehliadky

v zmysle osobitného predpisu (napr. Zákon
355/2007 Z. z.), tieto sa nezdaňujú;

Sociálny fond (ďalej len „ SF“) – tvorba, použitie a zdaňovanie
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f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky;
– musí ísť o sociálne výpomoci, ktoré spĺňajú

sociálny charakter. Poskytujú sa najmä pri
rôznych ťažkých životných situáciách za-
mestnancov (živelné pohromy, choroba,
úmrtie v rodine a pod.). Z hľadiska po-
skytnutia majú formu návratnú alebo ne-
návratnú.

Nenávratné sociálne výpomoci bývajú posky-
to  vané najmä v peňažnej forme a sú svojim cha-
rak terom pôžičky. Pôžičky všeobecne nie sú pred  -
metom dane. Podstatné je, či zamestnávateľ po-
skytne zamestnancovi bezúročnú pôžičku, alebo
pôžičku s určitým úrokom (bežným resp. nižším).

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zo
SF bezúročnú návratnú sociálnu výpomoc resp.
pôžičku, výhodou pre zamestnanca je, že nemusí
zaplatiť úrok (má ju poskytnutú zadarmo). Ide 
o zvýhodnenie (fiktívny úrok), ktoré sa kvalifiku -
je ako „dar“ v súvislosti s výkonom závislej čin nos -
ti, ktorý je predmetom dane z príjmov (v zmys  le
zákona o dani z príjmov) t. j. musí sa zdaniť.

Ak by zamestnávateľ poskytol zamestnancovi
pôžičku s úrokom nižším, ako je bežný na trhu,
zdaniteľným príjmom zamestnanca bude výška
úroku vo výške rozdielu medzi „bežným“ úro-
kom a úrokom, za ktorý zamestnancovi bola po-
skytnutá pôžička.

g) doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
okrem príspevku na DDS, ktorý je za mest-
návateľ povinný platiť podľa zákona 
č. 650/2004 Z. z. o DDS v platnom znení.

– ide o zdaniteľný príjem zamestnanca,
rovnako ako v prípade, ak zamestnávateľ
prispieva napr. na životné poistenie do ko-
merčnej poisťovne;

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej
po litiky v oblasti starostlivosti o zamest-
nancov.

– nezáleží opäť na forme (peňažná, nepeňaž -
ná). V oboch prípadoch ide vo väčšine prí-
padov o zdaniteľný príjem. Platí zásada, že
príjmy zo SF od dane oslobodené sú len tie,

ktoré sú všeobecne takto posudzované pod -
ľa § 5 ods. 7 a § 9 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov.

Príspevok odborom

Od roku 2008 je možnosť dohodnúť v kolek-
tívnej zmluve (§ 7 ods.3 zákona o SF) príspevok
zo SF na úhradu nákladov odborovej organizácie
vynaložených na spracovanie analýz a expertíz,
alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu
kolektívneho vyjednávania medzi príslušným
odborovým orgánom a zamestnávateľom. Nejde
o povinnosť, ale možnosť dohodnúť uvedený
príspevok. Celková suma prostriedkov použi-
tých na uvedené účely nesmie prekročiť 0,05 %
zo základu uvedeného v § 4 ods. 1(povinný zá-
kladný a ďalší prídel).

Príspevok na dopravu

Pokiaľ ide o výplatu príspevkov na dopravu
do zamestnania a späť zamestnancom (ak v ko-
lektívnej zmluve nebol dohodnutý „ďalší“ do
0,5 % základu) platí, že sa týka:

– zamestnancov, ktorí dochádzajú do za-
mest nania verejnou dopravou a ktorých
priemerný mesačný zárobok nepresahuje
50 % priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
zistenej Štatistickým úradom SR za ka-
lendárny rok predchádzajúci dva roky
kalendárnemu roku, za ktorý sa fond
tvorí.

Pre rok 2010 sa vychádza z priemernej nomi-
nálnej mesačnej mzdy za rok 2008 vo výške 
21 782.- Sk t. j. 723,00 € (50 % z uvedenej sumy
je 361,50 €).

Poskytnutie hore uvedeného príspevku nevy-
lučuje poskytnutie príspevku na dopravu do za-
mestnania a späť aj z povinného prídelu do SF
bez splnenia uvedených podmienok.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamest-

nancovi tento príspevok najneskôr v termíne ur-
čenom na výplatu mzdy alebo platu po preuká-
zaní nároku ( napr. cestovné lístky) a viesť o nich
evidenciu.

Aj tento príspevok na dopravu do zamestnania
a späť je zdaniteľným príjmom zamestnan ca. 

Všeobecne platí, že tvorbu, výšku a použitie
SF, podmienky poskytovania príspevkov za-
mestnancom a spôsob preukazovania výdavkov
zamestnancom na dopravu do zamestnania 
a späť dohodne zamestnávateľ:

– s odborovým orgánom v kolektívnej zmlu -
ve a

– ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová
organizácia, upraví ich vo vnútornom
pred pise

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok
zo SF na účely odmeňovania za prácu.

Prechod na euro

Podľa prechodného ustanovenia § 10 zá-
kona o SF (účinnosť k 1. 1. 2009) bol ustano-
vený postup prevodu nevyčerpaného zostatku
SF k 31. 12. 2008. Po prepočte konverzným
kurzom zo SK na eurá (30,126) sa výsledok za-
okrúhlil na najbližší eurocent a previedol do
roku 2008.

Príjmy zo SF je potrebné uvádzať aj do mzdo-
vého listu zamestnanca ako jeho povinnú súčasť.

Po skončení roka je zamestnávateľ povinný aj
zdaniteľné príjmy uvádzať do potvrdení o zda-
niteľných príjmov zo závislej činnosti, resp. ak
bude zamestnancom vykonávať ročné zúčtova-
nie preddavkov na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti, tak zdaniteľné príjmy zo SF sú súčasťou
všetkých hrubých zdaniteľných príjmov zo zá-
 vis lej činnosti. Nie je možné ich na tento účel
osobitne zdaňovať.

Zo zdroja: Personálny a mzdový poradca,
Zákon o SF, zákon o dani z príjmov,

Spracovala Ing. Gabriela Krchňáková

Zdaniteľné peňažné i nepeňažné príjmy z prostriedkov sociálneho
fondu( ďalej len „SF“) sa zdaňujú vo výške 19 %.

Príjmy od dane oslobodené aj keď sú poskytnuté zo zdrojov sociál-
neho fondu, sú uvedené v § 5 od.7 a v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmu v znení neskorších predpisov:

a) hodnota stravy poskytnutá zamestnávateľom zamestnancovi na
pracovisku, alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostred-
níctvom iných subjektov ( aj gastrolístky). Uvedené platí vtedy, ak
sú príspevky na stravovanie poskytnuté v nepeňažnej forme.
Peňažný príspevok na stravovanie zo SF je u zamestnanca zdani-
teľným príjmom, ktorý je potrebné zdaniť spolu s jeho ostatnými
zdaniteľnými príjmami v príslušnom mesiaci výplaty. 
Avšak v zmysle novely § 5 ods .7 písm .b) zákona č.595/2003 Z. z.
o dani z príjmov je od dane oslobodený finančný príspevok na
stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od
špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť
žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečovaných
zamestnávateľom (účinnosť od 1. 1. 2010).

b) hodnota nealkoholických nápojov v nepeňažnej forme poskyto-

vaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na praco-
visku (pitný režim podľa § 6 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP).

c) rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, preventívna zdravotná
starostlivosť, ktoré sú poskytnuté v prípadoch a za podmienok
ustanovených osobitným predpisom ( napr. zákon č.124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, alebo zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom
znení, t. j. ak má zamestnávateľ povinnosť poskytovať toto plnenie.

Ak zamestnávateľ poskytuje 
d) rekreácie, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily

(nie však finančný príspevok, ale poskytnutie určitého zariadenia napr.
vlastné resp. prenajaté rekreačné zariadenie, športové zariade nie) 
t. j. nejde o poskytnutie finančných prostriedkov zamestnanco vi, ale
o poskytnutie určitého zariadenia. Ak ide o zakúpenie rekre ač ných
poukazov napríklad prostredníctvom cestovnej kancelárie ide 
o zda niteľný príjem zamestnanca s uplatnením 19 % sadzby dane. 

e) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamest-
nanca, ktoré súvisia s jeho pracovnou činnosťou (nie štúdium za-
mestnanca za účelom získania vyššieho stupňa vzdelanosti).

Zdaňovanie príjmov z prostriedkov sociálneho fondu
– zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
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III. Oblasť bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

Úloha:
Trvať na tom, aby postavenie a právo odborov

v oblasti BOZP bolo zabezpečené v súlade s me-
dzi národnými dohovormi a smernicami EÚ.

Vyžadovať od zamestnávateľských subjektov
dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP a za tým
úče lom pravidelne vykonávať odborovú kontrolu
nad stavom BOZP prostredníctvom zväzovej inš-
pekcie BOZP a základných organizácií IOZ. 

Z úrovne IOZ poskytovať metodickú a pora-
denskú činnosť základným organizáciám IOZ, zá-
stupcom zamestnancov pre otázky BOZP a inš-
pektorom BOZP.

Zabezpečenie plnenia:
a) IOZ bude neustále sledovať legislatívu 

v oblas ti BOZP a v spolupráci s KOZ SR
všetkými dostupnými prostriedkami obha -
jo vať postavenie a právomoci odborov 
v oblasti BOZP.

b) Pravidelne formou metodických materiá-
lov informovať základné organizácie o no-
vých právnych predpisoch, resp. zmenách
platných právnych predpisov.

c) Kontrolnú činnosť BOZP v spolupráci s re-
gionálnymi koordinátormi zamerať na kon-
 trolu a pomoc pri dodržiavaní predpisov 
v oblasti BOZP, dohodnutých podmienok
podnikovej sociálnej politiky zo stra ny za-
mestnávateľov.

d) Kontrolnú činnosť BOZP v spolupráci s re-
gionálnymi koordinátormi zamerať na kon-
trolu a pomoc pri dodržiavaní predpisov 
v oblasti BOZP, dohodnutých podmienok
podnikovej sociálnej politiky zo stra ny za-
mestnávateľov.

Plnenie:
IOZ sa aktívne zúčastňuje legislatívneho pro-

cesu v oblasti BOZP, sleduje ich vývoj v úzkej
spolupráci s KOZ SR, spracovávaním vlastných
materiálov, návrhov, účasťou na vzdelávaní. 
Metodická činnosť v oblasti BOZP, vrátane 
informovanosti o právnych predpisoch v hod-
notenom období bola vykonávaná najmä pro-
stredníctvom časopisu SPEKTRUM, písomnými
stanoviskami, vysvetleniami na základe požiada-
viek ZO IOZ, priamo v ZO IOZ v rámci meto-
dických návštev ECCO a.s. Martin, SUNGWOO
HITECH Slovakia, s.r.o. Žilina, Ernst Keller s.r.o.
Nitra, MAKYTA a.s., závod Bytča.

Metodické materiály špecializované na jed-
notlivé oblasti BOZP, rozsiahlejšieho charakteru
v roku 2009 boli rozpracované a postupne v roku
2010 budú vydávané v rámci súboru „Program 
a úlohy ZO IOZ v oblasti BOZP“.

Kontrolnú činnosť BOZP odborový zväz rea-
lizoval v roku 2009 zväzovými inšpektormi BOZP,
ktorí pri výkone niektorých previerok spolupra-
covali s členmi komisie BOZP, ktorú má IOZ 
vytvorenú. Previerky boli vykonané v súlade 
s Plánom previerok BOZP, ktorý schválilo Pred-
sedníctvo IOZ dňa 29. 1. 2009. Vykonané pre-
vierky okrem kontroly nad dodržiavaním pred-
pisov BOZP u jednotlivých zamestnávateľských
subjektoch, plnili aj funkciu metodickej pomoci
členom IOZ a členom výborov ZO IOZ, pomoci
ZO IOZ.

Počet, zameranie a výsledky previerok(Dokončenie z SPEKTRUM č. 5 a 6)

O celkovej a kontrolnej činnosti BOZP bola
spracovaná a predložená komplexná Správa 
o činnosti BOZP za rok 2009, ktorá bola schvá-
lená Predsedníctvom IOZ 28. januára 2010 bez
pripomienok.

K plneniu úloh IOZ v oblasti BOZP prispeli
aj členovia poradného orgánu IOZ – Komisie
BOZP pri IOZ. Komisia výrazne napomáhala
aktivitám v oblasti BOZP, najmä v príprave me-
todických materiálov a kontrole v dopravných 
a leteckých podnikov. 

Vyskytli sa problémy s uskutočnením kontrol
BOZP z dôvodu veľmi zlej situácie a atmosfére
vo firmách, ktorá je spôsobená dopadom krízy.
Vzhľadom na neustále zmeny v ZO IOZ a fi-
nančných podmienok zamestnávateľov, IOZ za-
meral a podporoval dobrú politiku zamestna-
nosti, podnikovú sociálnu politiku, dôstojné
pracovné podmienky a podporu zdravého štýlu
na pracovisku.

V rámci previerok boli zistené nedostatky, 
z ktorých najviac bolo zistených: 

– v oblasti poskytovania OOPP,
– vo vzťahu k zástupcom zamestnancov pre

BOZP v zmysle Zákona 124/2006 § 19 a § 20
– neurčení, chýbajú menovacie dekréty, ne-

evidovaná činnosť, a pod.,
– nevykonávané spoločné previerky BOZP,
– nepreškolenie zamestnancov, dokumentácia

vedená v už neplatnej legislatíve,
– nedostatky a porušenia predpisov zistených

v zdravotnej a hygienickej starostlivosti:
– nie je zriadená Pracovná zdravotná služba,
– nevyhovujúce sociálne a hygienické zaria-

denia,
– nedostatočné vybavenie lekárničiek.
Zvýšená pozornosť bola venovaná poskytova-

niu metodickej a poradenskej pomoci základ-
ným organizáciám IOZ a zástupcom zamest-
nancov pre BOZP.

b) Definovanie hodnoty, postoja, schopnosti,
potenciálu súčasných odborov:

– kde sa nachádzame
– čo chceme a ako to chceme dosiahnuť,
–  čo a koľko sme schopní do toho investovať 
– aké riziká je potrebné zobrať do úvahy.
c) Adaptácia bývalých a nových členov na člen-

 stvo v odboroch.
d) Individualizmus a odbory.
e)Investovanie do schopnosti získať bývalých

a nových členov odborov. 

IOZ realizovala 35. ročník súťaže žiakov v ob-
lasti BOZP. Súťaž bola účastníkmi vysoko hod-
notená. Komisia BOZP a ZIBP poskytovali in-
formácie aj prostredníctvom SPEKTRA.

Úloha sa plní.

IV. Oblasť odborovej činnosti
Úloha:
Vysvetľovať význam odborov a členstva v od-

boroch ako najúčinnejšieho nástroja zamestnan-
cov na obhajobu a presadzovanie svojich záujmov
a oprávnených nárokov, ktorý v trhovej ekono-
mike preferujúcej zmluvnú voľnosť, nadobúda
ešte výraznejšiu opodstatnenosť. 

Presadzovať a obhajovať posilnenie postavenia
odborov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Neustálu pozornosť venovať uspokojovaniu po-
trieb súčasných členov, stabilizácii a ďalšiemu roz-
širovaniu členskej základne získavaním nových
členov IOZ.

Zabezpečenie plnenia:
Z úrovne IOZ vypracovať a realizovať projekt

smerujúci k aktivizácii členskej základne a získava -
niu nových členov s tématikou: Aká je cena teraj-
ších odborov dnes a aká bude v budúcnosti? s mot-
tom: „Čo zmeniť, čo udržať, ako pokračovať“.

Obsah projektu:
a) Vývoj stavu a vekovej štruktúry členskej zá-

kladne do roku 2013.

Počet ZO IOZ podľa sekcií preberanie
protokolu

kontrola
opatrení

následná
kontrola

komplexná
previerka

kontrola nad
stavom BOZP

STAVEBNÍCTVO

CESTNÁ INFAŠTRUKTÚRA

DOPRAVNÝCH PODNIKOV

CIVILNÉ LETECTVO

TEXTIL, ODEV, KOŽA

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

–

–

–

1

–

1

1

–

–

–

1

2

–

–

–

–

3

3

1

2

–

1

2

6

7

5

1

1

5

19

9

7

1

3

11

0

31

Počet ZO IOZ podľa sekcií školenie technická pomoc

STAVEBNÍCTVO

CESTNÁ INFAŠTRUKTÚRA

DOPRAVNÝCH PODNIKOV

CIVILNÉ LETECTVO

TEXTIL, ODEV, KOŽA

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

2

–

–

–

–

2

5

1

–

–

–

6

7

1

0

0

0

0

8
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Plnenie:
Z úrovne IOZ bol vypracovaný projekt smeru-

júci k aktivizácii členskej základne a získavaniu
nových členov s tematikou: „ Aká je cena terajších
odborov dnes a aká bude v budúcnosti“ s mottom:
„Čo zmeniť, čo udržať, ako pokračovať “.

Úloha sa plní čiastočne.

Úloha:
V spolupráci s KOZ SR sa podieľať na zdoko-

naľovaní uceleného systému odborárskeho vzde-
lávania, ktorý zabezpečí komplexnú prípravu od-
borových funkcionárov na všetkých stupňoch 
s prihliadnutím na špecifické potreby ich funkcií,
osobitne v sociálnom dialógu.

Zabezpečenie plnenia:
a) IOZ prípravy členov orgánov základných

organizácií a orgánov IOZ pripraví a bude
túto úlohu zabezpečovať aj formou koreš-
pondenčného vzdelávania, prípravou me-
todických materiálov, ktoré budú reagovať
na aktuálne potreby členov a základných
or ganizácií:

– postup ZO a zamestnanca pri skončení pra-
covného pomeru,

– postup ZO pri uplatňovaní žiadosti z ga-
rančného fondu,

– postup ZO pri vyhlásení konkurzu na maji-
teľa/zamestnávateľa,

– postup ZO pri nedodržaní termínu splat-
nosti miezd a jej dlh.

b) IOZ v rámci u informácií skvalitnenie 
a urých lenia prenosu informácií bude vy-
užívať vlastnú web stránku, vlastný časopis.

Plnenie:
Na realizácii systému vzdelávania v odboroch

odborový zväz participuje prostredníctvom za-
stúpenia v Komisii výchovy a vzdelávania KOZ
SR, ktorá je poradným orgánom konfederácie.
Samotné vzdelávanie v odborovom zväze je roz-
pracované v aktivitách zväzu na príslušný rok.
Korešpondenčné vzdelávanie nie je zatiaľ reali-
zované. V časopise SPEKTRUM bolo v roku 2009
uverejnených 5 príspevkov z oblasti vzdelávania.
IOZ sa podieľa na zabezpečení účastníkov no-
vého projektu „Vzdelávanie odborárov v SR“,
ktorý sa začal v polovici roka 2009.

IOZ prostredníctvom KOZ SR poskytol ZO
informačné materiály „Lisabonská dohoda“, Po-
stup EOK na procese kolektívneho vyjednávania
a mnohé ďalšie prostredníctvom SPEKTRA.

IOZ spracoval a poskytol všetkým ZO IOZ
faktografické materiály o vývoji zamestnanosti,
miezd a ostatných makroekonomických ukazo-
vateľov.

V priebehu roka 2009 bolo v Predsedníctve
IOZ schválené vydávanie zväzového mesačníka s
názvom SPEKTRUM a jeho obsahové zameranie.
Je distribuovaný do ZO IOZ pre potreby členov
IOZ a orgány ZO. Predsedníctvo tiež schválilo
web stránku IOZ, ktorá bola následne vytvorená.

Realizácia korešpondenčného vzdelávania 
a príprava metodických materiálov vyplývajú-
cich z úlohy budú realizované v roku 2010.

Úloha sa plní čiastočne.

Úloha:
IOZ najmä prostredníctvom regionálnych or-

gánov bude vytvárať podmienky pre skvalitnenie
komunikácie základných organizácií IOZ cestou
zlepšenia vzájomnej informovanosti členov, s cie-
ľom dosiahnuť väčšiu aktivitu a akcieschopnosť
odborov a koordinovať spoločný postup a podporu
pri riešení špecifických záujmov voči sociálnym
partnerom.

Zabezpečenie plnenia:
IOZ prostredníctvom regionálnych pracovísk

bude:
– zabezpečovať komunikáciu s členmi IOZ 

a orgánmi ZO IOZ, 
– zabezpečovať efektívny prenos informácií

člen, ZO IOZ a IOZ a späť,
– posilňovať význam a právomoci regionál-

neho pracoviska IOZ vo vzťahu k prísluš-
ným územným orgánom štátnej správy 
a samosprávy, spolupráce s ostatnými od-
borovými organizáciami v príslušnom re-
gióne s dôrazom na riešenie problémov trhu
práce, pracovno-právnych otázok, k rozvoju
činnosti regionálneho tripartitného sociál-
neho dialógu,

– realizovať úlohy a politiku IOZ a KOZ SR,
– aktívne pôsobiť v regionálnych radách KOZ

SR,
– spolu organizovať účasť na zhromaždeniach

organizovaných KOZ SR a partnerských OZ,
– zabezpečovať komunikáciu s členmi IOZ 

a orgánmi ZO IOZ,
– zabezpečovať efektívny prenos informácií

člen, ZO IOZ a IOZ a späť. 
Plnenie:
Funkcionári a zamestnanci IOZ sa vzájomne

zoznamovali so ZO predchodcov SOZ TOK, OZ
DOPRAVA a OZ STAVBA SR. Vyskytli sa určité
problémy vo vzájomnej komunikácii a systéme,
ktoré boli vyriešené. V súčasnosti sa pripravuje
analýza poskytovania pomoci IOZ, zhodnocuje
sa úroveň ZO a potreba pomoci zo strany IOZ.

Bolo zrealizovaných 262 pracovných ciest do
ZO IOZ, z ktorých boli viacnásobné do mno-
hých ZO. Pracovné cesty boli uskutočnené za
účelom najmä poskytovania metodickej pomoci
v pracovno-právnej oblasti, procese kolektív-
neho vyjednávania a plnenia odvodu členských
príspevkov.

Komunikácia s členmi IOZ bola zabezpečo-
vaná prostredníctvom účasti funkcionárov a zá-
stupcov IOZ na rokovaniach orgánov ZO IOZ.
Bola nespočetne krát poskytovaná pomoc, či in-
formácie prostredníctvom telefónu a e-mailu.
Závery z pracovných ciest a z rokovaní v ZO IOZ
sú spracovávané a sú významnou motiváciou pre
ďalšiu činnosť IOZ a jeho orgánov.

V zmysle plánu činnosti a aktivít IOZ sa usku-
točnili zasadnutia regionálnych orgánov IOZ. 
Z úrovne regiónov IOZ boli zabezpečované aj
akcie, ktorých hlavným garantom bola KOZ SR,
napr. účasť členov IOZ na zhromaždení občanov
1. mája 2009 v Banskej Bystrici (115 účastníkov),
11 účastníkov na euro demonštrácii 16. mája 
v Prahe.

IOZ má svojich zástupcov (aj regionálnych
ko ordinátorov) vo výboroch pre otázky zames-
tnanosti. Títo sa pravidelne zúčastňujú a posky-
tujú spätné informácie. Ďalej má zastúpenie 
v projektoch cezhraničnej spolupráce (Maďar -
sko, Poľsko, Rakúsko). V rámci regiónov zástup -
co via IOZ pracujú v regionálnych orgánoch
KOZ SR, kde regionálni koordinátori v Koši-
ciach, Žiline a Nitre vykonávajú funkciu pred-
sedu RR KOZ SR.

Úloha sa plní.

V. Oblasť medzinárodnej činnosti
Úloha:
Rozšírenie EÚ a vstup SR do EÚ považovať ako

prostriedok zabezpečenia mieru a stability, hos-
podárskeho a spoločenského rozvoja, zlepšovania
životných a pracovných podmienok a posilnenia
postavenia odborov.

Zabezpečenie plnenia:
a) V rámci európskych štruktúr, ktorých IOZ

je členom spoločne koordinovať postupy 
k prekonaniu dopadov hospodárskej krízy
na členov odborov a zamestnancov v pô-
sobnosti IOZ a týchto štruktúr.

b) Spracovať návrh projektov s možnosťou 
zís kania prostriedkov Európskej únie pre
spoluprácu a vzdelávanie partnerských od-
borových zväzov.

Plnenie:
Odvetvia Integrovaného odborového zväzu

(stavebníctvo, doprava, textilný a odevný prie-
mysel) sú odvetviami, na ktoré v roku 2009 naj-
viac dopadala hospodárska a finančná kríza. Za
celý rok 2009, podľa ÚPSVR SR sa podľa pred-
chádzajúcej činnosti u posledného zamestnáva-
teľa (podľa SK – NACE) hlásilo na úradoch
práce 37 459 UOZ (21 543 stavbárov, 5444 do-
pravákov a 10 472 textilákov a odevákov). 

IOZ bol jedným z aktívnych odborových zvä-
zov v rámci KOZ SR, ktorý navrhoval riešenia
na prekonanie krízy, s cieľom čo najmenších do-
padov na zamestnancov týchto odvetví. Tieto sa
dostali do návrhov KOZ SR a následne do Rady
vlády pre riešenie dopadov krízy. Niektoré z tý-
chto návrhov si osvojila aj vláda a zahrnula ich
do opatrení, ktoré vláda schválila a realizovala.
Naše návrhy vychádzali aj z podnetov, ktoré sme
koordinovali s našimi partnermi z medzinárod-
ných odborových organizácií a naopak niektoré
naše návrhy sme ponúkli našim zahraničným
partnerom.

Predsedníctvo IOZ v roku 2009 prerokovalo
a schválilo návrh troch projektov odborového
zväzu, s cieľom použitia prostriedkov EÚ. V sú-
časnosti IOZ čaká na vyjadrenia partnerov pro-
jektov, s cieľom ďalšieho ich rozpracovania a rea-
lizovania. 

Úloha sa plní.

Úloha:
Posilňovať a rozvíjať spoluprácu s partnerskými

OZ v zahraničí, najmä organizovaním pracov-
ných stretnutí rôznych foriem s predstaviteľmi od-
borových centrál a ich základných organizácií, vý-
menou skúsenosti. 

Zabezpečenie plnenia:
a) Z úrovne IOZ pokračovať v spolupráci s

partnerskými OZ v zahraničí, s ktorými
spolupracovali právni predchodcovia IOZ
v súlade s platnými dohodami, resp. ich no-
velizáciami. 

b) Zvýšenú pozornosť venovať spolupráci s
partnerskými odborovými zväzmi v Českej
republike (OS STAVBA ČR, OS DOSIA a
OS TOK) a to:

– pre rok 2009 pokračovať v spolupráci v sú-
lade s platnými dohodami, organizovať spo-
ločné podujatia dohodnuté v roku 2008 
a v roku 2009 uzatvoriť nové bilaterálne do-
hody o spolupráci na ďalšie obdobie

Plnenie:
Orgány odborového zväzu rozhodli o pokra-

čovaní spolupráce na bilaterálnej, resp. multila-
terálnej úrovní so zahraničnými odborovými
zväz mi, s ktorými spolupracovali právni pred-
chodcovia IOZ. Spolupráca bola orientovaná
predovšetkým na odborové zväzy susedných štá-
tov Slovenskej republiky, resp. na odborové zväzy,
s ktorými právni predchodcovia IOZ spolupra-
covali pri spoločných projektoch alebo na zákla -
de dohôd o spolupráci – višegradská štvorka ai. 

V roku 2009 sa uskutočnilo dohodnuté stret-
nutie členov Komisie Mladých OS STAVBA ČR
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a Rady mladých IOZ v Prahe na základe dohody
OZ STAVBA SR a OS STAVBA ČR v roku 2008.

Po rokovaniach so štatutármi partnerských
odborových zväzov z Českej republiky (OS STAV-
BA ČR, OS DOSIA, OS TOK) s vedením IOZ
všet ci zúčastnení potvrdili záujem aj naďalej
spolupracovať. Bolo dohodnuté, že sa pripravia
návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci na bilate-
rálnej úrovní, ktoré prerokujú a ratifikujú orgány
jednotlivých zväzov. Ratifikácia prebehla na
sklonku roku 2009 a následne došlo k podpisu
nových dohôd o spolupráci. 

Úloha sa plní.

Úloha:
Vytvárať podmienky pre členstvo IOZ v nad-

národných odborových centrálach.
Zabezpečenie plnenia:
IOZ sa bude aktívne podieľať na činnosti sve-

tových a európskych odborových federácií, kto-
rých je členom.

Plnenie:
IOZ je členom BWI, svetovej federácie za-

mest nancov stavebníctva a drevospracujúceho
priemyslu, je členom ETUF TCL, európskej fe-
derácie zamestnancov textilného a odevného
priemyslu, kde je podpredsedníčka IOZ Daniela
Žuffová členkou výkonného výboru. IOZ je tiež
členom EFBWW, európskej federácie zamest-
nancov stavebníctva a drevospracujúceho prie-
myslu, kde je predseda IOZ Dušan Barčík čle-
nom výkonného výboru. IOZ prostredníctvom
svojich zástupcov vo výkonných orgánoch pred-
kladajú návrhy na riešenia otázok týkajúcich sa
našich členov, ale tiež vzťahov s našimi sociál-
nymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi,
ktoré sú tiež členmi európskych zamestnávateľ-
ských štruktúr. 

Úloha sa plní.

Úloha:
Zúčastňovať sa medzinárodných podujatí za-

meraných na podporu, pomoc a solidaritu členom
pri presadzovaní odborárskych požiadaviek a
proti nedemokratickému konaniu štátnych orgá-
nov v zahraničí.

Zabezpečenie plnenia:
Z úrovne odborového zväzu zabezpečovať so-

lidárnu účasť zástupcov IOZ na európskych od-
borárskych manifestáciách, demonštráciách,
zhromaždeniach organizovaných najmä Európ -
skou odborovou konfederáciou (EOK).

Plnenie:
V roku 2009 sa v rámci delegácie KOZ SR zú-

častnili zástupcovia IOZ európskej manifestácie
na podporu práv pracujúcich, organizovanej Eu-
rópskou odborovou konfederáciou (EOK). IOZ
pravidelne solidárne podporuje snahy partner-
ských odborových zväzov v boji proti nepráviu 
v Európe, ale i vo svete písomnými podpornými
stanoviskami a dávame im tak najavo, že vo svo-
jom boji nie sú sami. 

Úloha sa plní.

ŠKOLENIE HOSPODÁROKOV V REGIÓNOCH

Napĺňajúc svoj program pokračoval odborový zväz vo vzdelávacích aktivi -
tách v tomto roku školením hospodárok, hospodárov a členov revíznych ko-
 misií základných organizácií. Cieľom bolo vysvetliť základné zásady pre vy-
 konávanie hospodárskej agendy v základných organizáciách, ukázať na plat -
nú legislatívu pre ekonomickú a daňovú oblasť a tiež urobiť výklad pravi-
diel pre poskytnutie podielu z zaplatenej dane v prospech odborového zväzu.

Samotné školenie bolo rozvrhnuté do štyroch termínov, v máji sa usku-
točnilo v regiónoch Košice a Žilina, v júni v Nitre a Bratislave. Lektorsky

bolo zabezpečené z Úradu IOZ, kde sa striedali Dušan Barčík, predseda
OZ, Marta Brodzianska, podpredsedníčka OZ a Janka Benkeoová z Od-
borového združenia železničiarov. Rozhodujúcou časťou školení bolo
praktické cvičenie, ktoré malo napomôcť správnemu vedeniu účtovníctva
v základnej organizácií.

Celkom bolo preškolených 110 zástupcov základných organizácií, v Ko-
šiciach 26, v Žiline 24, v Nitre 32, v Bratislave 28.

-gd-

spektrum_07_2010:Sestava 1 2. 7. 2010 13:49 Stránka 8



strana 9

Dôležitým predpokladom účelného a hospodárneho využívania odboro-
vých prostriedkov je správne a presné vedenie účtovníctva v základnej orga-
nizácii.

Právnické, zahraničné a fyzické osoby v Slovenskej republike vedú úč-
tovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskor ších
predpisov.

Podľa uvedeného zákona sú účtovné jednotky (právnické, zahraničné 
a fyzické osoby) povinné viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne,
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov.

Základná organizácia (účtovná jednotka) je povinná účtovať v sústave jed-
noduchého alebo podvojného účtovníctva. V sústave jednoduchého účtov-
níctva môže účtovať tá základná organizácia, ktorá nepodniká a ak jej príjem
nedosiahol v predchádzajúcom období 200 000 €. Ak základná organizácia
nesplní uvedené podmienky, je povinná účtovať v sústave podvojného úč-
tovníctva.

Všetky účtovné zápisy musia byť podložené účtovnými dokladmi. 
Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

– označenie účtovného dokladu,
– obsah účtovného prípadu a označenie účastníkov,
– peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
– dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
– dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom

vyhotovenia,
– podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad (predseda ZO)

a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (hospodár
ZO). 

Účtovný zápis sa zaznamenáva do účtovných kníh. 
Základná organizácia, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva

účtuje v týchto účtovných knihách:
– v peňažnom denníku,
– v knihe pohľadávok,
– v knihe záväzkov,
– v pomocných knihách.
Peňažný denník je najdôležitejšou účtovnou knihou a obsahuje najmä

údaje o:
– stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch

v peňažných ústavoch,
– príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie zákla -

du dane z príjmov,
– výdavkoch v účtovnom období a v členení na zistenie základu dane 

z príj mov,
– priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostried -

kov, ktoré nie sú príjmom alebo výdavkom.
Základná organizácia nemusí účtovať v knihách, pre ktoré nemá praktické

využitie. 
Do peňažného denníka účtuje hospodár všetky príjmy a výdavky na zá-

klade príjmových a výdavkových dokladov a príjmy a výdavky na bežnom
účte na základe výpisu z bežného účtu. 

Príjmové pokladničné doklady sa vyhotovujú trojmo, pričom prvopis (po-
tvrdenku) obdrží platiteľ. Prvý prepis je účtovným dokladom a druhý zo-
 stáva v bloku. Výdavkové doklady sa vyhotovujú dvojmo. Prvopis dokla du je
účtovným dokladom a prepis zostáva v bloku.

Opravovanie finančných čiastok na účtovných dokladoch a v peňažnom
den níku je prípustné iba účtovným spôsobom, to znamená, že pôvodný zá-
pis sa prečiarkne vodorovnou čiarou tak, aby zostal čitateľný a správny údaj
sa vpíše vedľa. K opravenému údaju sa podpíše osoba, ktorá opravu vy konala
a napíše dátum vykonania opravy. Účtovné doklady sa nesmú opravovať
prepisovaním, vymazávaním alebo iným spôsobom, ktorým by sa účtov -
ný doklad stal úplne alebo z časti nečitateľným.

Peňažný denník musí byť na titulnej strane označený pečiatkou základnej
organizácie, podpísaný predsedom ZO, predsedom revíznej komisie ZO 
a hospodárom ZO.

V prehľade o stave majetku základnej organizácie, sa uvedie stav majetku
k 1. 1. toho roku, v ktorom sa peňažný denník začína viesť. Údaje o stave
hmotného majetku nadväzujú na inventúrnu knihu a na výsledky uskutoč-
nených inventúr. 

Účtovná jednotka otvorí účtovné knihy vždy ku dňu svojho vzniku a tiež 
k prvému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok). Otvorenie účtovných
kníh znamená, že účtovná jednotka zaúčtuje zostatky peňažných prostried-
kov v hotovosti a na bežnom účte. 

Účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu zániku a k posled-
nému dňu účtovného obdobia.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku, ktorá prezentuje sku-
točnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:
– názov a sídlo účtovnej jednotky,
– identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
– právnu formu účtovnej jednotky,
– deň, ku ktorému sa zostavuje,
– deň jej zostavenia,
– obdobie, za ktoré sa zostavuje,
– podpisový záznam štatutárneho orgánu (predseda ZO), osoby zodpo-

vednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobec-

ných náležitostí obsahuje:
– výkaz o príjmoch a výdavkoch,
– výkaz o majetku a záväzkoch.
Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do

šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 
Dôležitou súčasťou účtovnej závierky je inventarizácia. Jej vykonaním

sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtov-
níctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia sa vykonáva ku dňu, ku kto-
rému sa zostavuje účtovná závierka. Pri hmotnom majetku okrem peňažných
prostriedkov v hotovosti môže byť inventarizácia vykonaná v inej lehote, ktorá
však nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti sa musia
inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.

Účtovníctvo môže základná organizácia viesť v písomnej alebo technic-
kej forme (počítač). Tieto formy sú rovnocenné.

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie
proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Doby uchovávania účtovných dokladov:
účtovná závierka – počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého
sa týka,
účtovné doklady, účtovné knihy, inventarizačné súpisy – počas piatich ro-
kov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
účtovné záznamy v technickej forme – počas piatich rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom sa naposledy použili,
ostatné účtovné záznamy – počas doby určenej v registratúrnom pláne úč-
tovnej jednotky tak, aby neboli porušené predchádzajúce doby.
Základná organizácia je povinná pred svojím zánikom zabezpečiť

ucho vanie účtovných záznamov.

Desatoro hospodára
1. Pravidelne účtuj príjmy a výdavky do peňažného denníka.
2. Dbaj, aby finančné prostriedky a účtovné doklady boli bezpečne uložené.
3. Sleduj, či sú výdavky v súlade so zásadami hospodárenia ZO.
4. Pravidelne prevádzaj odvod členských príspevkov.
5. Vyžaduj, aby predseda ZV pravidelne podpisoval príslušné účtovné

doklady.
6. Dodržuj pokladničný limit stanovený v zásadách hospodárenia ZO.
7. Požaduj, aby Ti uznesenia ZV, členskej schôdze alebo konferencie ZO,

týkajúce sa hospodárenia boli odovzdané písomne.
8. Pravidelne, v zmysle platnej legislatívy, odvádzaj dane.
9. Vyžaduj protokolárne odovzdanie hospodársko – finančnej agendy 

v prípade, že túto bude zabezpečovať iný funkcionár ZV.
10. V prípade, že revízna komisia nebude vykonávať kontroly hospodáre-

nia, upozorni na túto skutočnosť závodný výbor.
Janka Benkeöová

Účtovníctvo v základnej odborovej organizácii

PEŇAŽNÝ DENNÍK
Peňažný denník zakúpil a poskytol odborový zväz všetkým základ-

ným organizáciám. Tam kde je potrebné zakúpiť takýto peňažný den-
ník treba sa obrátiť na tieto adresy:

1. Nová Práca, s.r.o. 
Barónka 12, 831 06 Bratislava 
telefón/fax: 02/44 88 47 68 
e-mail: info@vydavatelstvonp.sk

2. DataLine, s.r.o.
Šuty 21
831 07 Bratislava
telefón: 0903 643 748
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ZMENA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2010
Životné minimum sa každoročne upravuje

v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. životnom
minime v znení neskorších predpisov a to vždy
k 1. júlu príslušného kalendárneho roka.

Zákon životné minimum definuje „ako spo-
ločensky uznanú minimálnu hranicu príjmu
fyzickej osoby, resp. rodiny, pod ktorou na-
stáva stav jej hmotnej núdze“.

V súlade so zákonom „životné minimum je
považované za súhrn statkov a služieb, ktoré
potrebuje spoločne hospodáriaca domácnosť
určitej veľkosti a zloženia na uspokojovanie
svojich životných potrieb ( výživy, základných
osobných potrieb a nákladov spojených s býva-
ním) považovaných v danom období za nevyh-
nutné na zaradenie sa do bežného života, aj keď
na skromnej úrovni, pretože životné pod-
mienky občana, resp. rodiny, sú zabezpečované
predovšetkým príjmami zo zárobkovej čin-
nosti, výnosmi z majetku, dávkami zo sociál-

neho poistenia, niektorými štátnymi sociál-
nymi dávkami a pod.“

Ustanovením § 5 ods. 2 písm. b) zákona o ži-
votnom minime je určený valorizačný mecha-
nizmus a spôsob úpravy životného minima pra-
videlne raz ročne vždy k 1. júlu daného roka, 
v závislosti od koeficientu rastu životných ná-
kladov nízkopríjmových domácností zisteným
Štatistickým úradom SR v časovom rozpätí od
apríla predchádzajúceho roka do apríla nasledu-
júceho roka.

Na základe uvedeného vydáva každoročne
Mi nis terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky opatrenie o ustanovení
súm životného minima, publikované v Zbierke
zákonov. 

V súlade s opatrením MPSVR SR č. 300/2010
Z. z. sa sumy životného minima s účinnosťou od
1. júla 2010 upravujú o 1,4 % a sú diferencovane
odstupňované nasledovne:

1. pre jednu plnoletú fyzickú osobu životné
minimum predstavuje sumu 185,38 eura,

2. pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu ži  vot -
né minimum predstavuje sumu 129,31 eura, 

3. pre zaopatrené neplnoleté dieťa a aj ne zao pa -
trené neplnoleté dieťa životné minimum na
jednej úrovni predstavuje sumu 84,61 eura.

V nadväznosti na úpravu životného minima
sa od l. júla 2010 zvyšujú ďalšie dávky, hranice
nárokov občana na niektoré z nich, zostatok po
zaplatení za sociálne služby: napr. výška penzie
pri predčasnom dôchodku, výška kompenzač-
ných príspevkov pre ťažko zdravotne postihnu-
tého, výška jednorázovej dávky človeka v hmot-
nej núdzi, výška príspevku v nezamestnanosti
absolventa školy, nárok na náhradné výživné, ná-
rok na nájomný byt, nárok na bezplatnú právnu
pomoc atď.

Spracovala: Marta Brodzianska
I. časť, Zdroj: zákon 601/2003 Z .z. s komentárom 

Sociálne dávky v tomto roku porastú iba o pár centov, pretože sa odví-
jajú od životného minima. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast
životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla
predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho
roka. Použije sa index, ktorý je nižší. Oba indexy zisťuje Štatistický úrad
SR. Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových do-
mácností za rozhodujúce obdobie 1,4 % a rast čistých peňažných príjmov
na jednu osobu za 1. štvrťrok 2010 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2009 bol
0,1 %.

Suma sa každoročne valorizuje buď podľa medziročného rastu čistých
mesačných príjmov na osobu v prvom kvartáli tohto roka alebo na základe
rastu životných nákladov nízkopríjmových skupín. Vždy sa vyberie nižší
rast a potom sa podľa neho nastaví aj životné minimum.

Od životného minima sa následne odvíja množstvo iných sociálnych
dávok. Ich sumy sa však upravia o rovnaké percento valorizácie, teda 
0,1 %, od septembra. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi, príspevok na
podporu náhradnej starostlivosti o dieťa či príspevok na bývanie. Závisia
od neho aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťaž-
kého zdravotného postihnutia či náhradné výživné. To sa poskytuje v ma-
ximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima osoby, ktorá ho žiada
pre nezaopatrené dieťa. Na životné minimum je naviazaná aj jednorázová
dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Tú poskytujú
obce napríklad na nevyhnutné oblečenie, základné vybavenie domácnosti
do výšky zdokladovaných nákladov, najviac do výšky trojnásobku život-
ného minima.

Od júla sa zvýši aj minimálny predčasný dô-
chodok z 214,70 na 223,30 eura. S výškou život-
ného minima súvisia aj sumy odpočítateľných
položiek. Tie si uplatňujú daňovníci pri výpočte
dane z príjmu. Za tento kalendárny rok si tak
budú môcť ľudia znížiť daňový základ o 19,2 ná-
sobok životného minima, čo predstavuje 3
559,30 eura.

Ako sa zvyšujú príspevky a dávky:
– neplatené výživné (do 1,2 násobku život-

ného minima) z doterajších 101,42 na
101,52 € mesačne,

– náhradné výživné pre siroty (do 0,3 násob -
ku životného minima) z 25,356 na 25,38 €
mesačne,

– resocializačný príspevok (do 40 % životné -
ho minima) z 74,08 na 74,15 € mesačne,

– zariadenie alebo platená opatrovateľka
(100 % nákladov) zo sumy 164,22 na 164,39 €
mesačne,

– starý rodič alebo iná blízka osoba (25 % rodičovského príspevku) zo
41,06 na 41,11 € mesačne.

Akú vysokú sumu dostanete, ak ste:
– jednotlivec – životné minimum plnoletej fyzickej osoby predstavuje

sumu 185, 38 € mesačne
– jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom – 185,38 € + 84,61 € = 269,99 €

mesačne
– dvojica bez detí – 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne
– dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom – 185,38 € + 129,31 € +

84,61 € = 399,30 € mesačne
– dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi – 185,38 € + 129,31 € + 84,61 €

+ 84,61 € + 84,61 € = 528,61 € mesačne
– dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným ne-

zaopatreným dieťaťom – (zaopatrené plnoleté dieťa do 25 rokov
veku) 185,38 € + 129,31 € + 129,31 € + 84,61 € = 528,61 € mesačne

– dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným ne-
zaopatreným dieťaťom – (zaopatrené neplnoleté dieťa do 18 rokov)
185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € = 483,91 € mesačne.

Gabriel Dudinský
Prameň: ÚPSVaR

Životné minimum a súvisiace dávky
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ZEFEKTÍVNIŤ REALIZÁCIU NÁRODNÉHO PROJEKTU
Vzdelávanie odborárov v SR

Dňa 31. mája 2010 sa za účasti viceprezi-
dentky KOZ SR Daniely Žuffovej uskutočnila
po rada manažérov RIPV centier zabezpečujú-
cich realizáciu národného projektu Vzdelávanie
odborárov v SR.

Na porade boli prerokované problémy súvi-
siace s ďalšou realizáciou aktivít národného pro-
jektu, najmä v regiónoch a ÚCVO v Sládkovi-
čove ako aj otázky ďalšieho zefektívnenia riade-
nia projektu a čerpania finančných prostriedkov
určených na realizáciu národného projektu.

K hlavným záverom, ku ktorým účastníci do-
speli patria najmä:

– vypracovanie komplexnú informáciu o účas -
ti jednotlivých OZ na realizácii projektu 
a na jednotlivých aktivitách, ktoré sa usku-
točnili do 31. 5. 2010 a jej prerokovanie v or-
gánoch KOZ SR na základe predloženia vi-
ceprezidentkou KOZ SR

– vyhodnotenie finančného plnenie projektu
podľa jednotlivých aktivít k 31. 5. 2010

– požiadať Úrad na ochranu osobných údajov
o preverenie súladu údajov požadovaných
MPSVR SR pre refundáciu miezd

– pri realizácii aktivít projektu položiť väčší
dôraz na zovšeobecňovanie a rozširovanie
poznatkov a skúsenosti z úspešného rieše-
nia praktických problémov odborárskej čin-
nosti.

– prehodnotiť harmonogram realizácie akti-
vít v regiónoch za účelom ich harmonizá-
cie najmä z hľadiska technického a perso-
nálneho zabezpečenia (lektori, roll-up...).
Prípadné zmeny v realizácii aktivít do 
30. 6. 2010 ohlásiť koordinátorke národ-
ného projektu.

– za účelom splnenie kvantitatívnych (nefi-
nančných) ukazovateľov národného pro-
jektu koordinátor národného projektu sa
zmenili termíny realizácie ďalších aktivít 
v ÚCVO z mesiaca jún a júl na mesiace sep-
tember a október 2010

– pravidelne mesačne zúčtovať výdavkov ná-
rodného projektu vyplatených na mzdy 
a dohody o vykonaní práce najneskôr do 

15. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý bude
nasledovať po mesiaci, v ktorom boli tieto
výdavky uhradené.

– zabezpečiť čo najskoršiu refundáciu finanč-
ných prostriedkov, ktoré boli počas doteraj-
šej realizácie vyčerpané z prostriedkov zá-
lohy poskytnutej na financovanie aktivít
MPSVR SR, resp. ktoré boli v rámci spolufi-
nancovania uhradené KOZ SR.

Okrem toho boli prijaté riešenia niektorých
problémov súvisiacich s bežnými problémami
realizácie aktivít (prevzatie publikácií, upresne-
nie termínov aktivít, spôsob výberu lektorova
pod.).

Milan Bušo
poradca KOZ SR pre projektovú činnosť
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Pracovné úrazy

V zmysle § 195 ods. 2) zákona č. 311/2001 Z.z. – Zá-
konník práce, pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré
bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných
úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho
vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením von-
kajších vplyvov.

V zmysle § 17 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov sa pracov -
né úrazy rozdeľujú nasledovne:

• závažné pracovné úrazy s následkom smrti
• závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví 
• závažné pracovné úrazy s dĺžkou pracovnej ne-

schopnosti 42 dní
• registrované pracovné úrazy
Pri pracovných úrazoch zomrelo 44 ľudí. V porovnaní

s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 36 prípa -
dov, aj tak je to ale alarmujúci stav. Vo väčšine prípadov
bolo príčinou vzniku týchto úrazov používanie nebez-
pečných postupov alebo nedisciplinovanosť spojená 
s porušovaním predpisov. Podľa MPSVR zdrojmi smrteľ-
ných pracovných úrazov boli najmä používané dopravné
prostriedky, stroje a tiež pracovné alebo cestné dopravné
priestory ako zdroje pádov osôb.

V minulom roku vzniklo tiež celkovo 138 pracovných
úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 1 872 pracovných úra-
zov s pracovnou neschopnosťou dlhšou ako 42 dní. Za-
príčinili ich hlavne nedostatočné osobné predpoklady na
výkon práce v čase úrazu či jestvujúce riziko práce. Práve
bežné riziká zamestnania zapríčinili 1 268 prípadov, čo
znamená až 63,08 %.

Organizácie v pôsobnosti orgánov štátnej správy v ob-
lasti inšpekcie práce oznámili v roku 2009 vznik spolu 
9 200 registrovaných pracovných úrazov, čo je o 2 493
menej v medziročnom porovnaní. Najviac úrazov bolo
najmä v stavebníctve (31,82 %). Priemyselná výroba 
a doprava zaznamenali rovnaké percento úrazovosti –
15,91 %.

Posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu

Medzi základné a všeobecné povinnosti zamestnáva-
teľa pri realizácii opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, podľa zákona č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení ne-
skorších predpisov patrí:

• zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom
na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia
ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na
ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôso-
bi losť podľa právnych predpisov a ostat ných predpi-
sov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,

• nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpove-
dajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posú-
denia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schop-
nostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpo-
klady a doklad odbornej spôsobilosti podľa právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci,

• zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu, vráta -
ne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu 
k prá ci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím
na charakter práce a na pracovné podmienky na pra-
 covisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požia da.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Vybrané porušené predpisy zistené pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazoch

Zisťovanie závažných pracovných úrazov:

Zistené nedostatky možno rozdeliť do týchto oblastí:

Z to ho nedostatky VTZ podrobne:

Za sledované obdobie rokov 2005 až 2009 bolo privyšetrovní závažných pracovných úrazov vydaných
154 zákazov a to:
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Program IOZ na roky 2009-2013 prijatý I. zjaz-
dom IOZ a nadväzne 1. Snemom IOZ Hlavné
úlohy na roky 2009-2010 venujú významnú po-
zornosť ekonomicko-sociálnej oblasti členov IOZ,
v rámci nej aj mzdovej oblasti. Jednou z úloh 
v tejto oblasti je „ Sledovať vývoj miezd a život-
ných nákladov a presadzovať rast reálnych miezd
zamestnancov, resp. členov IOZ s cieľom udržať 
a zvyšovať ich životnú úroveň.“

Pre zabezpečenie tejto úlohy 1. Snem IOZ pri-
jal, že „IOZ bude sledovať a vyhodnocovať vývoj
miezd v zamestnávateľských subjektoch v svojej
pôsobnosti na základe podkladov a dohody so
sociálnymi partnermi - zamestnávateľmi a tieto
výsledky využívať pri kolektívnom vyjednávaní
a rokovaniach so sociálnymi partnermi na všet-
kých úrovniach.“

Cieľom materiálu je informovať o dosiahnutom
priemernom zárobku v zamestnávateľských sub-
jektoch v pôsobnosti IOZ za rok 2009 a jeho zhod-
notenie oproti dosiahnutému priemernému zá-
robku v roku 2008.

V zamestnávateľských subjektoch Sekcie doprav -
ných podnikov, Sekcie civilného letectva a Sek cie
cestnej infraštruktúry sa dosiahnutý priemerný zá-
robok sledoval aj v predchádzajúcich rokoch, vrá-
tane roku 2008 a z tohto dôvodu je v predloženom
materiáli uvedená výška dosiahnutej mzdy aj za rok
2008 a tým možno vykonať aj porovnanie dosiah-
nutej mzdy v medziročnom sledovaní. 

V zamestnávateľských subjektoch Sekcie sta-
vebníctva, Sekcie stredného odborného školstva a
Sekcie textilného, odevného a kožiarskeho prie-
myslu je zhodnotený dosiahnutý priemerný záro-
bok iba za rok 2009 dôvodu, že u týchto sekcií IOZ
dosiahnutý priemerný zárobok v roku 2008 nesle-
doval.

Priemerná mesačná mzda 
hospodárstva SR v roku 2009

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za
rok 2009 dosiahla výšku 744,50 Eur , nárast o 3,0 %
t. j. 21,47 Eur oproti roku 2008, v ktorom bola vý-
ška 723,03 Eur. Z údajov Štatistického úradu SR
vyplýva, že tento medziročný rast bol najnižší od
roku 1989. Podľa právnej formy subjektov vzrástla
priemerná nominálna mesačná mzda v príspev-
kových organizáciách o 8,3 % na 679,70 eur, v roz-
počtových organizáciách o 6,6 % na 772,34 Eur, 
v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 6,1 %
na 664,48 Eur a v podnikateľskej sfére ( podniky 
s 20 a viac zamestnancami) o 1,3 % na 831,52 Eur.

Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvet-
viach podľa údajov Štatistického úradu SR za rok
2009: 

doprava - 805,99 Eur, 
stavebníctvo - 558,76 Eur, 
textil - výroba textilu 555,03 Eur, výroba ode-

vov 408,45 Eur a výroba kože 491,47 Eur
Rozhodujúcou mierou na rast životnej úrovne

vplýva miera inflácie. Vývoj inflácie počas roka
2009 v SR sa spomalil a priemerná miera inflácie
vyjadrená medziročným prírastkom indexu spo t-
re biteľských cien v roku 2009 bola 1,6 %. Bola to
od roku 1990 najnižšia ročná miera inflácie. 
V porovnaní s rokom 2008 bola nižšia o 3 percen-
tuálne body. 

Priemerná mesačná mzda dosiahnutá v roku
2009 v zamestnávateľských subjektoch IOZ

Priemerná mesačná mzda zamestnávateľských
subjektov v pôsobnosti sekcií IOZ za rok 2009 do-
siahla výšku 816, 92 Eur, t.j. o 72,42 Eur viac ako

priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR. 
V súvislosti s prípravou predloženého materiálu

Integrovaný odborový zväz písomne požiadal
všetky zamestnávateľské subjekty kde pôsobia jeho
základné organizácie o zaslanie informácie o do-
siahnutom priemernom zárobku za rok 2009. 

Z 183 požiadaných zamestnávateľov požado-
vanú informáciu zaslalo 121, t. j. návratnosť
66,1 %: 

– Sekcia civilného letectva zaslalo všetkých 
7 zamestnávateľov 

– Sekcia cestnej infraštruktúry zaslalo všetkých
43 zamestnávateľov 

– Sekcia dopravných podnikov zaslali všetci 
3 zamestnávatelia

– Sekcia textilného, odevného a kožiarskeho
priemyslu z 25 zamestnávateľov zaslalo 8, 

– Sekcia stavebníctva z 98 zamestnávateľov za-
slalo 54.

– Sekcia stredného odborného školstva z 7 za-
mestnávateľov zaslalo 6

Z prehľadu vyplýva, že dosiahnutá priemerná
mesačná mzda v Sekciách civilného letectva,
cestnej infraštruktúry, dopravných podnikov 
a stavebníctva dosiahla vyššiu hodnotu v porov-
naní s priemernou mesačnou mzdou dosiahnu-
tou v hospodárstve SR. 

Sekcia civilného letectva - priemerná mesačná
mzda v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008
vzrástla o 1,4 % t.j. 12,36 Eur, čím zaznamenala od
roku 2003 najhorší vývoj. Nepriaznivý stav je za-
príčinený hospodárskou krízou celého leteckého
priemyslu a jej vplyv na letiská na Slovenskú je
oveľa vážnejší ako v ostatnej Európe.

Sekcia cestnej infraštruktúry – dosiahnutá
priemerná mesačná mzda v jej organizáciách do-
siahla za hodnotené obdobie v porovnaní s ostat-
nými sekciami IOZ priaznivý vývoj, keď dosiahla
v roku 2009 rast o 6,7 %, t.j. 47,52 Eur oproti roku
2008. Priaznivý stav vo vývoji priemernej mzdy je
výsledkom kolektívneho vyjednávania PKZ v tých
zamestnávateľských subjektoch, ktoré už nie sú
príspevkové alebo rozpočtové organizácie (závislé
od dotácie zo ŠR a KZVS pre verejnú službu), ale
sú akciovými spoločnosťami riadenými VÚC 
a môžu dohodnúť vyšší nárast miezd.

Sekcia dopravných podnikov v sledovanom
období dosiahla nárast priemernej mesačnej mzdy
o 2,5 % , t.j. 20,73 Eur oproti roku 2008. V porov-
naní s odvetvím dopravy SR je vyššia o 3,7 %, t.j.
29,48 Eur. Tento priaznivý vývoj je vyvolaný dlho-
dobým transparentným kolektívnym vyjednávaním
na úrovni KZVS i PKZ, keď napr. od roku 2002 do
roku 2009 bol na úrovni KZVS dohodnutý nárast
priemerného mesačného v priemere 3,8 %.

Priemerná mesačná mzda v zamestnávateľ-
ských subjektoch sekcií – stavebníctva, stredného
odborného školstva a textilného, odevného a ko-
žiarskeho priemyslu sa v podmienkach IOZ v roku
2008 nesledovala a z tohto dôvodu porovnanie vý-
voja dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy v roku
2009 oproti roku 2008 v predloženom materiáli za
rok 2008 vychádza z údajov zverejnených Štatis-
tickým úradom SR.

Sekcia stavebníctva IOZ v roku 2009 v porov-
naní s rokom 2008 v ktorom podľa Štatistického
úradu SR dosiahlo odvetvie stavebníctva priemer -
nú mesačnú mzdu vo výške 555,70 Eur dosiahla
nárast priemernej mzdy o 60,3 %, t.j. 335,31 Eur 
a v porovnaní s rokom 2009 dosiahla Sekcia sta-
vebníctva IOZ vyššiu priemernú mesačnú mzdu 
o 49,5 %, t.j. 332,25 Eur. Priaznivá úroveň dosiah-
nutej mzdy organizácií sekcie stavebníctva voči
odvetviu stavebníctva SR je výsledkom kolektív-
neho vyjednávania na úrovni KZVS i na podniko-
vej úrovni. 

Mzdový vývoj v zamestnávateľských subjektoch 
v pôsobnosti Integrovaného odborového zväzu za rok 2009

Sekcia textilného, odevného a kožiarskeho
priemyslu – v roku 2009 dosiahli podľa údajov Šta-
 tistického úradu SR organizácie výroby textilu
priemernú mesačnú mzdu vo výške 555,03 Eur, vý-
roby odevov 408,45 Eur a výroby kože 491,47 Eur.
Sekcia textilného, odevného a kožiarskeho prie-
myslu dosiahla za rok 2009 priemernú mesačnú
mzdu vo výške 444,06 Eur. 

Zo zistených údajov vyplýva, že mzdové pod-
mienky tohto odvetvia patria v rámci priemyslu
medzi jedny z najhorších. Organizácie sekcie tex-
tilného, odevného a kožiarskeho priemyslu IOZ
dosiahli v roku 2009 iba 60 % z úrovne priemernej
mzdy hospodárstva SR. V tejto súvislosti je po-
trebné uviesť, že táto nepriaznivá situácia je spôso-
bená i tým, že odvetvie textilného a odevného prie-
myslu je jedným z odvetví v EÚ, ktoré je vystavo-
vané značnej konkurencii na svetových trhoch. Sil-
nejúci tlak ázijských konkurentov s lacnými vý-
robkami sťažuje podnikanie v tomto odvetví. 

Sekcia stredného odborného školstva – naďa-
lej pretrváva, že najnižšie ohodnotenie práce je 
v školstve, keď priemerné platy organizácií sekcie
stredného odborného školstva boli v roku 2009 
o 103,15 Eur nižšie ako mzda v hospodárstve SR. 

Vplyvom globálnej hospodárskej krízy zazna-
menala slovenská ekonomika v minulom roku vý-
razný pokles výkonnosti oproti roku 2008 a v dô-
sledku toho dynamika rastu mzdy na úrovni hos-
podárstva SR sa spomalila, čo dokumentujú aj
hore uvedené zistenia IOZ.

Nepriaznivý vývoj zaznamenali zamestnáva-
teľské subjekty Sekcie civilného letectva, keď prie-
merná mesačná mzda v roku 2009 v porovnaní 

Úroveň dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy v zamestnávateľských subjektoch podľa sekcií dokumentuje nasle-
dovná tabuľka. Materiál je spracovaný na základe získaných podkladov od zamestnávateľov v pôsobnosti IOZ. 

civilného letectva

cestnej infraštrukt. 

doprav. podnikov

stavebníctva

stred. odbor. školstva

textil., odev. a kož. priemyslu 

IOZ celkom

-42

-39

+ 147

–

–

–

–

1 115 

4 779

4 627

15 813

518

2 516

29 368

1 157

4 818

4 480

nesledovaný

nesledovaný

nesledovaný

–

101,4 

106,7

102,5

–

–

–

–

890,16

752,06

835,47

891,01

641,35

444,06

816,92

877,80

704,54

814,74

nesledovaná

nesledovaná

nesledovaná

–

SEKCIA
Priemerný zárobok Počet zamestnancov

+ prírastok
- úbytok  

rok
2009

rok
2008Indexrok

2009
rok

2008
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V kanadskom Vancouveri sa 21. až 25. júna uskutočnil 2. kongres Me-
dzinárodnej odborovej konfederácie (MEOK), ktorá zastupuje 176 milió-
nov členov združených v 312 členských organizáciách zo 156 krajín. Od-
borári zo všetkých kontinentov na svojom rokovaní opätovne naliehavo
upozornili na skutočné príčiny svetovej finančnej, ekonomickej a sociálnej
krízy a na to, čo je potrebné, podľa odborov urobiť, aby sa globálna eko-
nomika vymanila z krízy sociálne únosným spôsobom. A to predovšet-
kým so zásadnými zmenami a takými politickými opatreniami, ktoré budú
občanom zaručovať prospech z globalizácie a zabránia hrubému zneuží-
vaniu súčasnej krízovej situácie proti nim.

Zjazdovým heslom bolo „Teraz sú na rade ľudia – od krízy ku globál-
nej spravodlivosti“. Kongres sa zaoberal témami ako sú dôstojná práca pre
všetkých, spravodlivosť, rovnosť na trhu práce, regulované financovanie,
nový model rozvoja a iné. Vzhľadom na závažnosť rokovania boli na kon-
gres prizvaní aj poprední predstavitelia Medzinárodného menového fondu,
Svetovej obchodnej organizácie, Medzinárodnej organizácie práce a mno -
hé iné významné osobnosti.

Šéf WTO vyzval na tvrdšiu reguláciu finančných trhov. Administrátorka
Rozvojového programu OSN Helen Clark upozornila, že vôľa po výraznej
finančnej regulácii slabne a niektoré krajiny chcú rýchlo opustiť cestu fi-
škálnych stimulov, čo predstavuje vážnu hrozbu pre zamestnanosť.

Riaditeľ MMF D. Strauss-Kahn vyzdvihol pozitívny dopad fiškálnych
stimulov, ktoré ochránili globálnu ekonomiku pred ešte väčším poklesom.
Napriek tomu, že sa odbory a MMF nezhodnú na vládnej hospodárskej
politike, riaditeľ MMF uviedol, že oceňuje návrhy odborov. MMF urobil
kroky, aby zabezpečil udržanie sociálnych istôt na ochranu najzraniteľ-

nejších osôb a súhlasí s potrebou progresívneho zdanenia. Riaditeľ MMF
tiež uviedol, že MMF spolu s ILO (Medzinárodná organizácia práce) uspo-
riadajú v septembri v Osle konferenciu o vytváraní zamestnanosti. P. Lamy
z WTO súhlasil s názorom odborov na silnejšiu reguláciu finančného sek-
tora, ktorý spôsobil globálnu krízu, a uznal, že globálne odborové hnutie
zohralo dôležitú úlohu pri budovaní väčšej súdržnosti medzi medziná-
rodnými organizáciami. Riaditeľ WTO tiež vyzval odbory aby pokračo-
vali v úsilí v boji za tvrdšiu reguláciu a súdržnosť ako na národnej tak i na
medzinárodnej úrovni.

Účastníci kongresu sa zhodli, že bol prelomový, nakoľko historické skú-
se nosti potvrdzujú, že okno príležitostí sa otvára iba na krátko. „Buď vyvo -
 láme všeobecnú politickú vôľu zmeniť súčasnú fázu krízy smerom k lepším
výsledkom, alebo nás čaká zvrat k ešte horším pracovnoprávnym, sociál-
nym a ďalším podmienkam, ako boli tie pred krízou. A tie, ako je známe
plo dia neznášanlivosť, xenofóbiu, nárast radikalizmu, obmedzenie demo-
kracie,a tým aj práv odborov, a vo svojich dôsledkoch aj nebezpečné regio -
nál ne a medzinárodné konfrontácie.“

Druhý kongres MEOK vo Vancouveri stanovil šesť priorít pre globálnu
stratégiu sociálnej spravodlivosti: dôstojná práca pre všetkých; spravod-
livosť a dôstojnosť na trhu práce; regulované financovanie; trvale udr -
ža teľná budúcnosť pri nízkej úrovni spotreby uhlíka; nový model roz-
voja; vrcholové riadenie globalizácie.

Druhý kongres zvolil nové vedenie MEOK. Generálnou tajomníčkou sa
stala Sharan Burrow z Austrálie a za predsedu MEOK bol zvolený Michael
Sommer, predseda nemeckého DGB.

Gabo Dudinský

KONGRES MEOK: Globálna ekonomika musí slúžiť ľudom

Smútočné oznámenie
Žiaľ život nie je iba o príjemných a priaznivých udalostiach, správach a činoch. 

Avšak najsmutnejšie sú tie, ktoré prichádzajú náhle, nečakane a takpovediac udrú na citlivom mieste. 
Bolia o to viac, ak ide o mladý vek, vek, ktorý ešte nestihol naplno rozkošatieť a dozrieť do zaslúžených letopočtov. 

Takáto nečakaná správa prišla ráno 9. júna 2010, keď sme sa dozvedeli, že navždy od svojich blízkych, 
od kolegov, kolegýň, známych i tých čo iba okrajovo sa s ním poznali navždy odišiel 

pán Vladimír Rábik.

Vladko Rábik sa narodil 6. apríla 1966. Po absolvovaní základnej školy navštevoval s
trednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline. Po jej ukončení pracoval v rôznych pracovných pozíciách 

ako vodič, konštruktér-statik, majster HSV, ale po roku 1991 aj ako stavebný robotník.
V nedávnych rokoch bol už vodičom špeciálnych mechanizmov, bol tiež majstrom strediska 

Správy a údržby ciest Žilinského samosprávneho kraja v Kysuckom Novom Meste. 
Naposledy bol vymenovaný za majstra strediska SC ŽSK závod Kysuce, stredisko Kysucké Nové Mesto. 

Plány boli, úlohám sa nevyhýbal a patril medzi tých, ktorí pomáhali nezištne a s maximálnym ľudským nasadením.
Pán Vladimír Rábik odišiel neočakávane, ale žije ďalej medzi nami, svojim dielom, svojimi myšlienkami, 

ktoré vštepoval svojim najbližším a svojim spolupracovníkom.

Česť jeho pamiatke

s rokom 2008 vzrástla len o 1,4 % t.j. 12,36 Eur,
Sekcie textilného, odevného a kožiarskeho prie-
myslu, kde dosiahnutá priemerná mzda za rok
2009 dosiahla iba 60 % z úrovne priemernej mzdy
hospodárstva SR.

Nepriaznivá situácia je aj v Sekcii stredného od-
borného školstva, ktorá je však zapríčinená níz-
kym ohodnotením zamestnancov tohto odboru,
čo dokumentuje dosiahnutá výška 641,35 Eur 
v roku 2009. 

Priaznivejšia situácia vo vývoji priemernej me-
sačnej mzdy je v zamestnávateľských subjektoch
Sekcie dopravných podnikov, kde priemerná
mzda v roku 2009 vzrástla o 2,5 %, t.j. 20,73 Eur
oproti roku 2008, Sekcie stavebníctva keď priemer -
ná mzda v roku 2009 v porovnaní s odvetvím sta-
 vebníctva SR v roku 2008 dosiahla nárast o 60,3 %,
t.j. 335,31 Eur a Sekcie cestnej infraštruktúry, kde
dosiahla v roku 2009 rast o 6,7 %, t.j.47,52 Eur
oproti roku 2008.

V nadväznosti na hore uvedené a úlohám sta-
noveným v Programe IOZ na roky 2009-2013 
v ekonomicko – sociálnej oblasti bude potrebné 
v nadchádzajúcom období na všetkých úrovniach
kolektívneho vyjednávania venovať tejto oblasti
zvýšenú pozornosť a to predovšetkým metodickou
pomocou a priamou účasťou v základných orga-
nizáciách.

Spracovala: Gabriela Pobjecká 
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ODBOROVÉ PROTESTNÉ AKCIE V KRAJINÁCH EÚ SA ŠÍRIA
Pozornosť európanov sa už dlhšie upriamuje na Grécko (aj Slováci

sú európania), kde neutíchajú protesty proti drastickým opatreniam
vlády. Ale aj v ďalších krajinách sa konajú demonštrácie a štrajky ako
reakcia na vládami prijímané zdrvujúce opatrenia v rámci úspor ve-
rejných financií.

Napríklad v Rumunsku sa konala masová demonštrácia, ktorú spo-
ločne zvolalo päť odborových konfederácií. Cieľom bolo zvrátiť roz-
hodnutie vlády prijať rázne rozpočtové škrty, napríklad zníženie miezd
vo verejnom sektore o 25 %, alebo zníženie starobných dôchodkov 
o 15 %. Vláda argumentuje, že to robí preto, aby mohla získať pôžičku
z Medzinárodného menového fondu. Odbory naproti tomu predložili
alternatívny program, ktorého hlavnými piliermi sú udržanie dôchod -
kov na súčasnej úrovni a prijatie progresívneho zdanenia namiesto
terajšej rovnej dane. Odbory požadujú aby vláda prehodnotila vý-
chodiská z krízy tak, aby neboli orientované proti najchudobnejším.

Taktiež by vláda mala ešte rokovať s MMF, EÚ a Svetovou bankou. Ru-
munské odbory nehodlajú poľaviť zo svojich nátlakových akcií.

Podobne španielske odborové konfederácie sa pripravili na začatie
protestných akcií (28. júna začal trojdňový štrajk zamestnancov metra
v Madride). Aj tu sú dôvodom ohlásené vládne opatrenia, ktoré sa ci-
teľne dotknú zamestnancov a dôchodcov. Ide napríklad o zmrazenie
miezd vo verejnom sektore, to bude mať dopad na mzdy v súkrom-
nom sektore, zmrazenie dôchodkov, zníženie verejných investícií, zru-
šenie pomoci rodinám pri narodení dieťaťa a iné). Odbory tieto kroky
odmietajú a upozorňujú, že sa situácia k krajine bude zhoršovať 
a stúpne už aj tak veľká nezamestnanosť.

Ale protesty sa stupňujú aj v iných krajinách, napríklad Portugalsku,
Taliansku, Luxembursku, Francúzsku, Veľkej Británii. Možno očaká-
vať, že táto vlna zasiahne aj strednú Európu či pobaltské krajiny. Nuž
leto býva horúce nielen od slnka. -dud-
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Blahoželáme
V nasledujúcich dvoch letných mesiacoch – júl a august oslávia narodeniny 

členky a členovia Snemu IOZ
Ivan Brna, Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Divízia Autobusy, Bratislava 
Miroslav Jurík, Letisko Košice-Airport Košice, a.s. 
Alena Sopková, Regionálna správa a údržba ciest 
Topoľčany, a.s. 
Bernard Ižvolt, Pozemné stavby, s.r.o. Púchov 
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Cyril Múdry, Správa ciest KSK, SaÚ Trebišov
Jozef Bóna, Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce
Stanislava Biskorovajná, Stredná škola obchodu a služieb 
Trnava
Pavol Galko, CEMMAC, a.s. Horné Sŕnie
Karol Hrkeľ, Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo 

Európska odborová konfederácia (EOK) sa na rokovaní výkonného výboru 1. – 2. júna 2010 zaoberala aktuálnou hospodárskou a sociálnou
situáciou v krajinách EÚ. EOK konštatovala, že hospodárska a sociálna kríza ešte nie je prekonaná, a že opatrenia, ktoré prijímajú európske vlády
majú zásadný nedostatok. Tieto opatrenia v praxi znamenajú zhoršovanie najmä sociálnych podmienok, pretože sú jednostranne zamerané len
na úsporu a nie sú sprevádzané krokmi, ktoré by napomohli oživeniu výroby a obnove rastu. 

EOK zároveň upozorňuje na nebezpečenstvo nárastu pravicových a extrémistických tendencií vo viacerých krajinách.
EOK zdôrazňuje potrebu vypracovania novej európskej stratégie na prekonanie krízy, ktorá by obsahovala nielen reštrik cie, ale zároveň pod-

porovala aj rast a tvorbu pracovných miest.
EOK chce svoje obavy o ďalší vývoj v EÚ a svoje požiadavky prezentovať veľkou celoeurópskou manifestáciou, ktorá sa bude konať v čase ro-

kovania EKOFIN-u, to jest Rady európskych ministrov hospodárstva a financií. 
Manifsetácia sa bude konať 29. septembra 2010 v Bruseli. EOK zároveň vyzýva svoje členské organizácie, aby masovo prispe li k úspechu tohto

Európskeho akčného dňa aj vlastnými akciami, ktorými môžu byť pochody, manifestácie, zastavenie práce, stretnutie s ministrami a podobne.
EOK zároveň podporuje Svetový deň za dôstojnú prácu, ktorý sa na podnet Medzinárodnej odborovej konfederácie bude konať 7. októbra 2010.
EOK organizuje európsku mobilizáciu ako odpoveď na spoločné akcie európskych vlád zamerané na znižovanie verejných vý davkov, teda pra-

covných miest, miezd a dôchodkov v období, keď európske hospodárstvo je stále krehké, zraniteľné a v ohro zení novou recesiou.

N I E  Ú D E R O M !  
ÁNO ĎALŠIEMU RASTU!

Európsky akčný deň

PODPORTE AJ VY EURÓPSKE ODBOROVÉ AKTIVITY! 
IDE O SPOLOČNÚ VEC!

European Trade Union Confederation (ETUC)
Confédération européenne des syndicats (CES)
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