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• V pondelok 26. septembra 2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo 
vyjednávania o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich 
v štátnej službe a vo verejnom záujme. KOZ SR predložila úradu vlády obidva návrhy ešte 

v máji 2016. Prvé kolo sociálneho dialógu malo priniesť stanoviská zamestnávateľov, t.j. 

vlády SR, vyšších územných celkov a ZMOS k navrhovanému zneniu KZVS. Aké sú teda 
výsledky včerajšieho rokovania? 

• Po vzájomnej diskusii o návrhoch oboch kolektívnych zmlúv, prišlo k zhode v dvoch 
ustanoveniach KZVS, ktoré sa týkajú skrátenia pracovnej doby a predĺženia nároku na 
dovolenku. Úrad vlády SR deklaroval, že vo vyjednávaniach budú pristupovať ku všetkých 
zamestnancom verejnej správy (verejná služba a štátna služba) rovnako. 

• Prerušené rokovanie je o výške odstupného, odchodného, príspevku na dôchodkové sporenie, 

ako aj o tvorbe sociálneho fondu.  

• Každoročne najdiskutovanejšia je oblasť valorizácie platov. Voči požiadavke odborov na 10% 

valorizáciu prišla vláda s protinávrhom navýšenia platov p 0,9%, čo je výška 
predpokladanej inflácie v roku 2017. Takto navrhnutá valorizácia je neprijateľná. Preto 

sa rokovanie prerušilo a pokračovať bude po zverejnení novej daňovej prognózy MF SR 

(zverejnenie pravdepodobne vo štvrtok tento týždeň). 

• Druhé kolo vyjednávania by sa mohlo teda uskutočniť ešte v piatok, prípadne 
v pondelok budúci týždeň. 

• MF SR má predložiť návrh štátneho rozpočtu na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR 

v utorok 4. októbra 2016, vláda má o ňom rokovať nasledujúci deň. Do Národnej rady SR 

musí byť predložený rozpočet do 15. 10. 2016.  

• Očakávame, že vláda prehodnotí svoj návrh a adekvátnou valorizáciou od 1.1. 2017 začne 

radikálnejšie približovať zárobky zamestnancov k vývoju minimálnej mzdy v SR.  

• Začnime konečne spravodlivo odmeňovať ľudí, ktorí sú väčšinou vysokoškolsky vzdelaní 

a spoločnosti odvádzajú aj vyššiu pridanú hodnotu.  

• Neváhajte preto vyjadriť svoje postoje k návrhu, ktorý sme dostali na rokovaní. 
Dozrel čas - ak zostanete(me) mlčať, financie sa uberú iným smerom ako do vašich 
peňaženiek a do vašich rodín. Zabráňme spoločne pretrvávaniu faktu chudobných 
zamestnaných. 

EURÓPSKA PRÁCA = EURÓPSKA PLÁCA 
 
(Spracoval: Mgr. Anton Szalay, hlavný vyjednávač za KOZ SR) 


