
Počas vlády Ivety
Radičovej sa zhor-
šili pod mienky pre
sociálny dialóg
pre dovšetkým na
úrov ni Hospodár-
skej a sociálnej
rady SR (HSR).

Nespokojnosť odborárov vyústila až do stavu,
keď opustili rokovanie rady a predložili pod-
mienky na skvalitnenie jej práce. Ale turbu-
lentné procesy na našej politickej scéne sú tak
rýchle, že niektoré problémy sa akože „samo-
riešia“. Aj tento rozhovor s viceprezidentom
KOZ SR a predsedom IOZ Dušanom Barčíkom
je zasiahnutý rýchlymi časovými udalosťami,
ktoré mierne naštrbili charakter príspevku. Na-
priek tomu otáz ky súvisiace s „veľkým sociál-
nym dialógom“ sú zaujímavým pohľadom do
„vnútra kuchyne“.

Hospodárska a sociálna rada SR bola zria-
dená ako konzultačný a dohodovací orgán
vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej
úrovni. Sociálny dialóg je permanentný pro-
ces... Platí to ešte?

(DB)Zákonom o trojstranných konzultá-
ciách na celoštátnej úrovni a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (zákon o tripartite
č. 103/2007 Z.z.) bola zriadená Hospodárska 
a sociálna rada SR (HSR). Zákon definuje HSR
ako o tripartitný konzultačný a dohodovací or-
gáne medzi vládou, zamestnávateľmi a zástup-
cami zamestnancov, teda odbormi na celoštát-
nej úrovni. Žiaľ vláda chápe tripartitu na ná-
rodnej úrovni ako svoj „poradný orgán“, kto-
rého závery sú iba akýmsi odporúčaním pri jej
rozhodovaní . Zástupcovia vlády závery z roko-
vaní HSR ignorujú a prípadné spoločné závery
zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov ne-
akceptujú a nepovažujú ani za potrebné vládu
informovať o spoločných záveroch tripartity. 

Aké sú súčasné problémy tripartizmu na
Slovensku?

Ak hovoríme o problémoch tripartizmu na
Slovensku, treba uviesť na správnu mieru, že

problémy vidíme iba na národnej úrovni, teda
v HSR. Sociálny dialóg na rezortnej úrovni na-
ďalej pokračuje, pokračujú aj vzťahy na úrovní
bipartitnej so zamestnávateľskými zväzmi, dia-
lóg pokračuje aj na podnikovej úrovni. Vláda
na rokovanie tripartity predkladá svoje návrhy
formálne, často ešte pred skončením medzire-
zortného pripomienkového konania. Na roz-
porových konaniach absolútne nie sú akcepto-
vané pripomienky odborov, aj keď sú podpo-
rené inými zákonmi, dokonca ani tie, ktoré sú
podporené konvenciami Medzinárodnej orga-
nizácie práce pre Slovensko záväznými.

Rokovanie tripartity 5. 9. 2011 odborári
opustili s odôvodnením, že ide o „jednostranný
spôsob sociálneho dialógu zo strany vlády.“
Aký to malo efekt pre odbory? 

Áno konštatovanie o „ jednostrannom spô-
so be sociálneho dialógu zo strany vlády“ je
správne. Na rokovanie HSR 5. septembra t.r.
sme prišli s mandátom orgánov KOZ SR toto
rokovanie opustiť a to na základe nerešpekto-
vania dohodnutých záverov z rokovania tri-
partity vládnou stranou. Konkrétne, napr. 
17. júna t.r. k návrhu zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení ne skorších predpisov, ktorým sa do-
pĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia tripartita pri-
jala spoločné závery. Avšak predkladateľ ná-
vrhu tohto zákona minister práce Jozef Mihál
ho predložil na rokovanie vlády dňa 17. au-
gusta t.r. bez predloženia záverov tripartity 
k tomuto návrhu, t. j. bez dohodnutých pripo-
mienok sociálnych partnerov. Týmto jedno -
znač ne porušil Rokovací poriadok HSR SR.
Voči tomuto arogantnému spôsobu sme sa 
ostro ohradili a na protest z tohto rokovania
tripartity sme odišli. KOZ SR svojim konaním
odmietla takýto jednostranný spôsob sociál-
neho dialógu zo strany vlády a vyzvala ju, aby
začala rešpektovať dohodnuté pravidlá tripar-
tity, ako aj prehodnotila svoj prístup k sociál-
nemu dialógu.

Predseda HSR Jozef Mihál obvinil odborá-
rov, že vyhľadávajú zámienky aby narušili
„konštruktívny sociálny dialóg.“ Na inom
mieste zase tvrdí, že „táto skupinka v posled-
ných dňoch nehanebne klame občanov...“ Mo -
žno v takejto bojovnej atmosfére viesť vôbec
zmysluplný sociálny dialóg ?

O tom, či ide o „konštruktívny sociálny dia-
lóg“ troch rovnocenných partnerov možno di-
skutovať, pretože po našom odchode 5. sep-
tembra sa zamestnávatelia vyjadrili, že po od-
chode odborov z tripartity, by táto mala pokra-
čovať v zložení „zamestnávatelia – vláda“. Filo-
zofiu vedenia „tripartitného sociálneho dialógu“
bez odborov podľa predstáv zamestnávateľov
potvrdil aj člen HSR, minister hospodárstva Ju-
raj Miškov, ktorý sa v médiách vyjadril, že „je
vo vláde preto, aby zastupoval záujmy zamest-
návateľov“. A tu je na mieste otázka, kto je za
konštruktívny sociálny dialóg a kto klame?
Ústa va SR v čl. 112 hovorí, že člen vlády zastu-
puje záujmy občanov SR a nie len záujmy jed-
nej lobistickej skupiny. Z uvedeného príkladu
vyplýva, že sú to práve naši sociálni partneri,
ktorí nemajú záujem viesť rovnocenný sociálny
dialóg v záujme všetkých. Preto KOZ SR od-
mietla takýto spôsob sociálneho dialógu. Na
otázku, či „Možno v takejto bojovnej atmosfére
viesť vôbec zmysluplný sociálny dialóg ?“ je
viac odpovedí a jedna z nich je aj „áno“, ale za
akú cenu a s akým výsledkom... Dôležitejšie 
a rozhodujúcejšie je byť súčasťou rovnocen-
ného, vyváženého, zmysluplného dialógu, kde
sa sociálni partneri navzájom rešpektujú, jeho
závery sú v záujme všetkých a to je pre nás zmy-
sluplný sociálny dialóg.

Naozaj sa na Slovensku vedie boj o charak-
ter sociálneho dialógu a úlohu odborov v tom -
to dialógu?

V otázke by som pokračoval „a kde sme v so-
ciálnom dialógu?“ My riešime na najvyššej
úrovni základnú otázku a to ako má fungovať
sociálny dialóg, aj napriek tomu, že zákon to
jednoznačne stanovuje. Siedmeho septembra
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Novembrové aktivity 

t.r. orgány KOZ SR na svojom rokovaní okrem
iného rozhodli, že za rokovací tripartitný stôl
sa odbory vrátia po rokovaní s premiérkou
vlády Ivetou Radičovou. Premiérka nám mala
dať záruky za vládnu stranu, že dohodnuté zá-
very rokovaní HSR budú záväzné aj pre vládu 
a jej ministrov. Trinásteho septembra sme roko -
vali s premiérkou, kde nám predsedníčka vlády
nevedela dať záruky, že závery prijaté na HSR
ministri v súčasnom koaličnom zložení budú
rešpektovať. Premiérka aspoň podporila našu
požiadavku zvolať mimoriadne rokovanie ve-
dení tripartitných partnerov k ďalšiemu fungo-

vanie tripartity, ktoré sa nakoniec uskutočnilo
21. septembra. Na tomto rokovaní bolo dohod-
nuté, že sa KOZ SR vráti za rokovací stôl a na
ďalšom rokovaní HSR sa tripartita v prvom
bode bude zaoberať riešením hľadania nástro-
jov na zlepšenie sociálneho dialógu. Už na riad-
nom rokovaní HSR 29. septembra bolo roz-
hodnuté všetkými partnermi, že tripartita me-
nuje Expert nú skupinu, ktorá spracuje návrh na
zlepšenie komunikácie v tripartite a bude hľa-
dať nástroje na zlepšenie dialógu rešpektované
všetkými.

Ako ďalej? Smerovanie tripartizmu v budú-
com období.

Dnes, keď je zrejme, že vláde Ivety Radičo-
vej Národná rada SR vyslovila nedôveru, bude
musieť byť tripartitná expertná skupina aktua-
lizovaná a veríme, že bude priestor aj na to, aby
sa pozície jednotlivých partnerov definovali aj
na hodnotovom rebríčku a jednotne vyložil zá-
kon o tripartite a Rokovací poriadok HSR. 
K tomuto by bolo vhodné využiť aj Európsky
sociálny fond cez projekt Centra sociálneho
dialógu, do ktorého sú zainteresovaní všetci so-
ciálni partneri. Verím, že sa podarí dostať so-
ciálny dialóg na tripartitnej úrovní, úrovni HSR
do štandardných koľají, bežných v rámci vy-
spelej Európy.

Sociálny dialóg... dokončenie z 1. strany

Predsedníctvo má v programe svojho no-
vembrového zasadania okrem tradičných bo-
dov viacero aktuálnych problémov. Prerokuje:
návrh na zvolanie snemu IOZ; rozpočet na rok
2012 a stanovisko revíznej komisie k rozpočtu
IOZ; sociálnu výpomoc členom odborového
zväzu; zabezpečenie rokovaní regionálnych
orgánov IOZ; vyhodnotí vzdelávanie členov
IOZ; správu o členskej základni IOZ; medzi-

národné aktivity zväzu. Pochopiteľne pred-
sedníctvo sa bude venovať aj postupu odborov
v zmenenej politickej situácii na Slovensku 
a postupu KOZ SR pri obhajobe celospoločen -
ských tém, ktoré sú pre odbory zásadné. Pre-
rokuje výsledky zo zasadnutia Snemu KOZ SR
(20. 10. 2011). Predsedníctvo bude rokovať 
3. novembra v Bratislave v budove KOZ SR od
10.00 hod.

O ČOM BUDE ROKOVAŤ PREDSEDNÍCTVO

Minimálna mzda stále problémom

Rokoval Snem KOZ SR
V Bratislave sa zišli na riadnom rokovaní odborári z celého Slovenska.

20. októbra rokoval Snem Konfederácie odborových zväzov SR, ktorý mal
na programe viaceré závažné témy. Po procedurálnych otázkach sa členo-
via snemu venovali dôsledkom, ktoré pre odbory vyplývajú zo zmien v Zá-
konníku práce. Odbory sa už síce venujú školeniam svojich členov o zá-
sadných zmenách v pracovno-právnej oblasti ale sa tiež usilujú o odstrá-
nenie diskriminačných ustanovení v ZP voči zamestnancom. Členovia
snemu prijali informáciu o obsahu podania sťažnosti na Ústavný súd voči

ZP s vymenovaním najdôležitejších paragrafov (§ 79, 83a, 85a, 229, 230).
V tejto súvislosti bolo konštatované, že odpovede na svoje podania KOZ
SR od MOP a EOK ešte neobdržala. V ďalšom snem prerokoval postup
odborov v súvislosti s daňovo-odvodovou reformou. Prerokoval tiež návrh
na zvolanie zjazdu KOZ SR, ktorý sa uskutoční 15. a 16. novembra 2012.
Snem KOZ SR zvolil nového viceprezidenta pre odborovú politiku, kto-
rým sa stal Jaroslav Kordek z OZ KOVO.

-dud-

Z iniciatívy KOZ SR sa začiatkom júla uskutočnilo rokovanie zástup-
cov sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy pre rok 2012. Zástup-
covia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ, RÚZ) potvrdili stály
záujem zrušiť inštitút minimálnej mzdy. Pristúpili však aj na (údajne kom-
promis) návrh aby sa výška minimálnej mzdy neupravovala a ostala za-
cho vaná na úrovni 317 eur. Naopak zástupca ZMOS predložil návrh na
mierne zvýšenie, ktoré však nespresnil. KOZ SR vo svojej argumentácii
dôvodila vývojom ekonomických ukazovateľov, ktoré „vytvárajú priestor
na zvýšenie minimálnej mzdy“. KOZ SR navrhla upraviť výšku MM pre
rok 2012 o 4,1 % čo je 329,997 eur. Na augustovom rokovaní HSR sa so-
ciálni partneri, ako sa očakávalo, nedohodli na MM.

Ministerstvo práce navrhlo zvýšiť minimálnu mzdu o 2,9 %, zo súčas-
ných 317 eur na 326,20 eur. Zamestnávatelia trvali na nezvyšovaní mini-
málnej mzdy. Odborári požadovali najvyššie navýšenie a mestá a obce na-
vrhli zvýšiť MM o 2 %.

Podľa ministra práce Jozefa Mihála (?) by nárast najnižších miezd o 2,9 %
„až tak nezaťažil zamestnávateľov“ a zvýšil by životnú úroveň tých, ktorí
pracujú za minimálnu mzdu. Mihál tiež tvrdí, že každé zvýšenie minimál -
nej mzdy znamená ohrozenie pracovných miest tých, ktorí za takúto mzdu
pracujú. Relevantné dôkazy pre toto tvrdenie však chýbajú. Minister (?)
zároveň naznačil, že na rokovanie vlády predloží návrh nariadenia vlády
o zvýšení minimálnej mzdy o percento, ktoré zodpovedá rastu priemernej
mzdy na Slovensku za minulý rok. Išlo by tak o zvýšenie MM o 3,2%. K tomu
zaväzuje ministra aj zákon o MM. Mihál tiež potvrdil, že ministerstvo ne-
u važuje o zrušení minimálnej mzdy v tomto volebnom období.

-gad-
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Integrovaný odborový zväz má so svojimi sociálnymi partnermi uza tvo-
 rené štyri kolektívne zmluvy vyššieho stupňa: KZVS medzi IOZ a Úniou
zamestnávateľov v civilnom letectve SR na roky na roky 2010-2013 ; KZVS
medzi IOZ a Zväzom zamestnávateľov MHD SR na roky 2002-2016; 
KZVS medzi IOZ a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska na roky 
2008-2011 a KZVS medzi IOZ a Združením podnikateľov cestných sta-
vieb Slovenska na roky 2002-2011.

V roku 2011 uzatvoril odborový zväz dva dodatky k platným KZVS:
1. Dodatok č. 4 ku KZVS na roky 2008-2011 pre organizácie staveb-

ných podnikateľov. Jeho vyjednaním bol dohodnutý nárast mini-
málnych mzdových taríf pre 1.-3. triedu o 3 %, pre 4. triedu o 1,5 %,
pre 5.-6. triedu nárast o 1,0 % a 7.-12. trieda bez nárastu oproti mi-
nimálnym mzdovým tarifám platným v roku 2010. 

2. Dodatok č. 10 ku KZVS na roky 2002-2016 pre dopravné podniky.
V ňom bol dohodnutý nárast minimálnych mzdových taríf cca 
o 2,6 % oproti minimálnym mzdovým tarifám dohodnutým v roku
2010 a započítavanie času potrebného na osobnú očistu zamestnanca
po skončení práce v dĺžke 15 minút do pracovného času.

Z návrhu Dodatku č. 4 pre organizácie Sekcie stavebníctva sa dopo-
siaľ nepodarilo dohodnúť ustanovenie o návrhu na predĺženie platnosti
a účinnosti KZVS do 31. 12. 2013. Zväz stavebných podnikateľov Slo-
venska (ZSPS) k tomuto návrhu Sekcie stavebníctva IOZ vyjadril nesú hlas
s odvolaním sa na v tom čase vládou SR avizovanú zmenu Zákonníka
práce. V nadväznosti na stanovisko zástupcov ZSPS zástupcovia Sekcie
stavebníctva IOZ a IOZ predložili zamestnávateľom pozmeňujúci návrh 
a to, aby zmluvné strany o otázke predĺženia platnosti a účinnosti KZVS
spolu rokovali bezodkladne po schválení novelizácie Zákonníka práce.
Tento návrh bol zástupcami ZSPS prijatý.

V súlade s uvedeným sa dňa 5. októbra 2011 uskutočnilo spoločné ro-
kovanie, resp. pokračovanie kolektívneho vyjednávania zástupcov IOZ 
a ZSPS. Stanovisko zamestnávateľov na predĺženie platnosti a účinnosti
KZVS do konca roku 2013 bolo nesúhlasné a súčasne sa vyjadrili, že ZSPS
preferuje uzatvorenie novej KZVS. Vzhľadom k tomuto stanovisku 
zástupcovia IOZ predložili pozmeňujúci návrh – predĺženie KZVS do 
31. 12. 2012. ZSPS vyjadril opätovne nesúhlas s predĺžením platnosti
KZVS. Nakoniec sa zástupcovia IOZ a ZSPS dohodli na postupe kolektív-
neho vyjednávania a to tak, že IOZ spracuje a predloží návrh novej
KZVS; v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na jej obsahu bude
súčasná platná KZVS predĺžená na nevyhnutnú dobu tak, aby nedošlo
k obdobiu bez platnej a účinnej KZVS. 

Pre organizácie odborového zväzu platia tiež kolektívne zmluvy vyš-
šieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy a štátnej služby uzatvorené
na úrovni KOZ SR.

V KZVS na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní po-
stupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011 bolo do-

hodnuté: pracovný čas zamestnanca možno v PKZ skrátiť na 37,5 hodiny
týždenne, výmera dovolenky zamestnancov sa predĺžila o jeden týždeň,
základná stupnica platových taríf sa nedohodla(vyjednávači sa dohodli, že
sa opätovne stretnú a prehodnotia požiadavku odborárov – valorizovať
platy o 10 %) , odstupné nad rozsah ustanovený podľa § 76 ods. 1 Zákon-
níka práce možno dohodnúť v PKZ, odchodné nad rozsah ustanovený
podľa §76 ods. 6 Zákonníka práce najmenej v sume jedného funkčného
platu zamestnanca a ďalšie odchodné možno dohodnúť v PKZ, výška prí-
spevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zamestná-
vateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2011 je najmenej 2 % z ob-
jemu zúčtovaných platov zamestnancov, celkový prídel do sociálneho
fondu je tvorený vo výške 1,05 %.

O raste tarifných platov vyjednávači KZVS pre rok 2011 rokovali po
vzájomnej dohode dňa 15.7.2011, avšak požiadavka odborárov valorizovať
platy zamestnancov nebola zo strany zástupcov vlády SR, VÚC a zamest-
návateľov akceptovaná z dôvodu nedostatku financií v štátnom rozpočte
SR a preto bolo kolektívne vyjednávanie pre rok 2011 v oblasti odmeňo-
vania ukončené.

V KZVS na rok 2011 pre zamestnancov štátnej služby boli dohod-
nuté: pracovný čas zamestnanca možno v PKZ skrátiť na 37,5 hodiny
týždenne, výmera dovolenky zamestnancov sa predĺžila o jeden týždeň,
platové tarify sa nedohodli, odstupné nad rozsah ustanovený podľa § 53 zá-
kona o štátnej službe možno dohodnúť v PKZ, odchodné nad rozsah usta-
novený v § 54 ods. 1 zákona o štátnej službe v sume jedného funkčného
platu zamestnanca a ďalšie odchodné možno dohodnúť v PKZ, výška prí-
spevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zamestná-
vateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2011 je najmenej 2 % z ob-
jemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov a celkový prídel do so-
ciálneho fondu je tvorený vo výške 1,05 %.

Dňa 20.7.2011 KOZ SR predložila predsedníčke vlády SR Ivete Ra-
dičovej návrh KZVS na rok 2012 pre zamestnancov verejnej správy 
a štátnej služby v intenciách KZVS na rok 2011 s tým, že stupnicu pla-
tových taríf požaduje zvýšiť od 1. 1. 2012 o 10 % a to z dôvodu, že inflácia
za prvých päť mesiacov roka 2011 bola na úrovni 4,1 % a v roku 2011 k va-
lorizácii platov vôbec nedošlo.

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 10. 10. 2011
avšak k dohode sociálnych partnerov v oblasti valorizácii platov nedošlo.
Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania k návrhu KZVS na rok 2012 pre za-
mestnancov verejnej správy a štátnej služby sa uskutoční dňa 24. 10. 2011.

V súlade s plnením ustanovení Programu IOZ v oblasti kolektívneho
vyjednávania podnikových kolektívnych zmlúv IOZ spolupracoval a po-
skytol na požiadanie základných organizácií odbornú pomoc pri spraco-
vaní návrhov nových PKZ a dodatkov, vypracovaní písomných návrhov
PKZ a dodatkov, písomných stanovísk a konzultácií a zúčastnil sa priamo
na kolektívnom vyjednávaní PKZ. 

Spracovala: Gabriela Pobjecká, špecialista IOZ

Zamestnanci prešovského dopravného podniku dosiahli zvýšenie miezd

Kolektívne vyjednávanie stále pokračuje

V predchádzajúcom čísle SPEKTRA sme in-
for movali o prípravách a priebehu ostrého štraj -
ku zamestnancov Dopravného podniku mesta
Prešov, a. s.

Zamestnanci Dopravného podniku mesta
Prešov dňa 21. augusta oficiálne ukončili štraj-
kovú pohotovosť. Tú vyhlásil výbor ZO IOZ
dňom 1. augusta 2011 z dôvodu neúspešných ro-
kovaní o zvýšenie mzdových taríf. Následne na
základe výsledkov podpisovej akcie zamestnan-
cov na podporu nátlakových akcií prijal výbor
ZO IOZ rozhodnutie o vyhlásení ostrého štrajku
na 9. augusta v čase od 8,00 do 9,00 hodiny. Do
ostrého štrajku vstúpilo takmer 100 % zamest-
nancov dopravného podniku.

S kompromisom sú spokojní

„Dohodli sme sa na Dodatku ku kolektívnej
zmluve“ potvrdil predseda ZO IOZ Milan Gáll 

a „štrajkový výbor oficiálne vyhlásil zrušenie
štraj kovej pohotovosti zamestnancov dopravné -
ho podniku.“

Sociálni partneri sa dohodli na zvýšení
mzdo vých taríf o 5 percent, pričom pohyblivá
zložka mzdy zostala zachovaná s účinnosťou
od 1. septembra 2011. „Nakoniec sme došli ku
kompromisu, ktorý v momentálnej situácii je
prijateľný aj pre zamestnávateľa. Našli sme
spoločné riešenie medzi ich požiadavkami 
a našimi možnosťami“, povedal výkonný ria-
diteľ DPMP, a.s. Ing. Peter Janus.

Šetriaci režim pokračuje

Dopravný podnik pokračuje v šetriacom re-
žime. Riaditeľ spoločnosti potvrdil, že mesto si
objednalo znížené prepravné výkony zhruba 
o 10 percent (predstavuje 500 tisíc vozokilome-
trov) a úhrada straty za výkony vo verejnom zá-

ujme je tiež nižšia. Z týchto dôvodov dochádza
k organizačnej zmene a zníženiu počtu vodičov.
Prepustených bude sedem vodičov. 

Odborári naďalej zostávajú v strehu

Aj napriek dohode o dodatku ku kolektívnej
zmluve, odborári v DPMP, a.s. zostávajú v stre -
hu. Kolektívne vyjednávanie o raste miezd pre
rok 2011 je ukončené. Mesto však naďalej ešte
neupravilo pôvodne schválený rozpočet mesta
pre rok 2011 vo všetkých krátených položkách
pre DPMP, a.s. Tento výpadok nemusí vykryť „už
nasadený šetriaci režim v DPMP, a.s.“ a požia-
davky na jeho vykrytie a pritvrdenie šetriaceho
režimu budú opäť na stole. Preto sú odborári na-
ďalej v strehu, lebo chcú zabezpečovať pre obča-
nov kvalitnú dopravu v meste a za dôstojné pra-
covné podmienky.

Spracovala: Gabriela Pobjecká, špecialista IOZ

Po ostrom štrajku v Dopravnom podniku mesta Prešov, a.s.
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IOZ uskutočnil vzdelávanie členov základných organizácií IOZ 
k novele Zákonníka práce

V súlade s Programom IOZ na roky 2009 – 2013 rozpracovaného do
Hlavných úloh IOZ na roky 2011 – 2013 a potrebami členov orgánov a zá-
kladných organizácií, IOZ zorganizoval pre svojich členov vzdelávanie 
k novele Zákonníka práce a k pripravovanej daňovej a odvodovej reforme,
ktorá nás čaká v roku 2012. 

Novela Zákonníka práce bola schválená dňa 13.7.2011v NR SR a pre-
zident SR ju podpísal dňa 27. 7. 2011. Zákon č.257/2011 Z. z. (novela
Zákonníka práce) nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2011. 

Od 1. septembra 2011 v Zákonníku práce dochádza k 153 zmenám 
v postavení a právomoci zamestnanca, zástupcov zamestnancov a to napr.:
odstupné, odchodné, výpovedná doba, skúšobná lehota, dovolenka, nad-
časy, pracovný pomer na čas určitý, ochrana matiek a tehotných žien, pre-
ukázateľnosť odborovej organizovanosti zamestnancov... 

Cieľom vzdelávania v tejto oblasti bolo vysvetliť a upozorniť svojich
členov najmä na zásadné zmeny, ktoré boli schválené v novele Zákon-
níka práce tak, aby pri rokovaniach so svojimi partnermi boli pripra-
vení a adekvátne vedeli reagovať, resp. riešiť dané problémy.

Vláda SR dňa l9.8.2011 schválila daňovú a odvodovú reformu a pred-
ložila ju NR SR na prijatie zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti
– tzv. superhrubej mzdy. Uvedený návrh zákona vyžaduje novelizovať
ďalších 110 zákonov. Reformné úpravy sa pripravujú najmä v zákone 
o sociálnom poistení a v zákone o dani z prímov.

V súvislosti s pripravovanou daňovou a odvodovou reformou, ktorá

nás čaká v roku 2012 boli účastníci podrobne informovaní o jej ne-
priaznivom dopade na každého občana a zhoršenie kvality jeho života.
Je na nás všetkých, aby sme takto pripravovanú reformu odmietli a zasta-
vili protestnými nátlakovými akciami.

Vzdelávanie bolo rozvrhnuté do štyroch termínov a uskutočnilo sa v
mesiaci september 2011 v jednotlivých regiónoch . 

Vzdelávanie obsahovo a organizačne zabezpečil Úrad IOZ a jeho re-
gionálne pracoviská. Lektorsky bolo taktiež zabezpečené z Úradu IOZ, pri-
čom v prenášaní tém sa striedali Dušan Barčík, predseda a Marta Bro-
dzianska, podpredsedníčka, ktorí spolu s Jarmilou Fröhlichovou, regio-
nálnou koordinátorkou (región Košice) a právničkou IOZ reagovali a od-
povedali na vznesené diskusné príspevky členov IOZ.

Celkovo bolo preškolených 164 zástupcov základných organizácií a to v
Nitre 32, v Žiline 38, v Bratislave 42 a v Košiciach 52. 

Podľa vyjadrenia účastníkov vzdelávanie splnilo svoj účel a odchádzali
s informáciami, ktoré budú tlmočiť svojim kolegom.

IOZ napĺňajúc svoj program bude aj v roku 2012 pokračovať vo svojich
vzdelávacích aktivitách, kedy zorganizuje vzdelávanie stálych zástupcov
pre kolektívne vzdelávanie a vzdelávanie zástupcov výborov ZO IOZ zod-
povedných za BOZP a zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Spracovala: G. Krchňáková,
špecialista IOZ pre sociálnu politiku a soc. dialóg 
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BEZPEČNOSŤ A O CHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Ako sme pomohli nášmu členovi ...

hol zbaviť zodpovednosti v zmysle § 196 Zá-
konníka práce:

1. Odporučili sme preklasifikovať príčinu úra -
zu zo strany zamestnávateľa.

2. Odporučili sme opätovne zvolať zasadnutie
komisie pre určenie miery zodpovednosti 
a prehodnotiť výšku odškodnenia pre po-
škodeného.

3. Odporučili sme zamestnávateľovi, aby po
pravidelnom preukázateľnom oboznamo-
vaní zamestnancov z predpisov BOZP dbal
na ich dodržiavaní zo strany zamestnancov,
overoval ich znalosti a sústavne ich kontro-
loval, aby nedochádzalo k pracovným úra-
zom.

Odpoveď zamestnávateľa na naše odporúča-
nia bola zamietavá s odôvodnením, že smero-
dajné sú pre nich závery zo šetrenia Inšpektorá-
tom práce.

Priebeh šetrenia:

Sociálna poisťovňa vydala v januári tohto
roku rozhodnutie vo veci nároku na úrazový prí-
platok počas dočasnej práceneschopnosti po-
škodeného v znení, že naň poškodený nemá 
nárok – z dôvodu, že zamestnávateľ stanovil 
100 % - nú mieru zavinenia zamestnancovi, teda
poškodenému a zbavil sa tým zodpovednosti 
v pl nej miere.

Medzitým sa poškodený v tejto veci odvolal 
v zákonnej lehote, nakoľko nesúhlasil so stano-
venou spoluvinou i so samotným šetrením zo
strany Inšpektorátu práce. Ako dôvod odvolania
poškodený uviedol, že priebeh úrazu bol ne-
správne opísaný a nesprávna bola formulovaná
príčina úrazu, pričom pracoval za bežných pod-
mienok, za ktorých sa úraz stal a prácu vykoná-
val na pokyn nadriadeného. Sociálna poisťovňa
následne prerušila konanie vzhľadom na to, že
nebolo možné presne a úplne zistiť skutkový stav
i z dôvodu zdravotného stavu poškodeného,
ktorý sa nemohol dostaviť na ústne konanie. 

Poškodený zároveň oslovil Integrovaný odbo-
rový zväz ako dlhoročný člen s požiadavkou 
o po moc. Nakoľko tento pracovný úraz nám ne-
bol nahlásený v čase úrazu, začali sme šetrenie
až v apríli tohto roku. Sociálna poisťovňa po pre -
dlo žení nášho protokolu (odlišný od IP) a z ná-
sledného vlastného šetrenia, po predvolaní sved-
kov úrazu, priamych nadriadených, poškodené -
ho i nás zmenila mieru zavinenia poškodeného
a vydala nové rozhodnutie. Sociálna poisťovňa
dospela k záveru, že poškodený sa podieľal na
vzniku pracovného úrazu 10 % -nou mierou za-
vinenia, čím mu vznikol nárok na úrazový prí-
platok počas pracovnej neschopnosti, ktorá na-
ďalej trvá.

Uvedený prípad zverejňujeme ako príklad po-
moci pre členov IOZ, ktorým sa stal obdobný
prípad a zamestnávateľ sa vyvinil z povinnosti
voči svojim zamestnancom.

Ing. Iveta Kucová, inšpektorka BOZP IOZ

V apríli tohto roku sa na Integrovaný odbo-
rový zväz (ďalej len IOZ) obrátil dlhoročný člen
odborov, ktorý ešte v októbri minulého roku
utrpel na svojom pracovisku závažný pracovný
úraz, následkom ktorého je neustále prácene-
schopný, a to s ťažkou ujmou na zdraví. Toho
času má za sebou množstvo operácií dolnej
končatiny a ešte ho niekoľko operácií čaká, čo
nie je nič príjemné a nik z nás by to nechcel ab-
solvovať. 

Tento pracovný úraz bol klasifikovaný ako
závažný a podľa vyjadrenia lekárov bude
predpokladaná doba práceneschopnosti mi-
nimálne 12 mesiacov. Z našej strany začalo
šetrenie na základe sťažnosti poškodeného
voči postupu jeho šetrenia zo strany Inšpek-
torátu práce i samotného zamestnávateľa. Za-
čali sme teda vlastné šetrenie, vypočúvanie
všetkých svedkov úrazu, priamych nadriade-
ných poškodeného ako aj samotného poško-
deného.

Čo sa vlastne stalo?

V deň úrazu (5. október 2010) bola pri ra-
ňajšom rozdelení prác v čase cca o 6,30 hod.
pridelená poškodenému ako aj ostatným jeho
kolegom – tesárom i žeriavnikovi zo strany
stavbyvedúceho a majstra práca, ktorú vykoná-
vali aj deň predtým, a to tesárske práce – šalo-
vanie stien vo výkope a zbíjanie drevených ka-
slíkov. Na stavbu bol deň predtým objednaný
žeriav a práve z toho dôvodu mali pokračovať 
v tejto práci. No nakoľko bolo ráno nepriaznivé
daždivé počasie, bolo tesárom povedané, aby
zatiaľ zbíjali kaslíky, a keď prestane pršať, môžu
pokračovať v práci z predošlého dňa, t. j. v ša-
lovaní stien vo výkope (debniacim systémom
Doka). 

Keď okolo 9,00 hod. prestalo pršať, rozhodli
sa tesári a žeriavnik v prácach vo výkope po-
kračovať. Po upnutí bremena dal poškodený
pokyn žeriavnikovi, aby zdvihol bremeno. Že-
riavnik ho následne pokladal dole do výkopu.
Keď poškodený videl, že bremeno vyčnieva 
z vý kopu, presunul sa k rebríku, aby bremeno
uchytil a vyrovnal ho, zároveň dával pokyn aj
žeriavnikovi, aby bremeno vyrovnal. Vtedy sa mu
noha pošmykla na rozmočenom teréne a spa-
 dol do výkopu. 

Vedľa výkopu sa nachádzalo dvojtyčové zá-
bradlie, no podľa výpovede poškodeného i sved-
 kov, bolo nutné zábradlie odsunúť, aby sa po-
škodený dostal k bremenu a rebríku a mohol
otočiť dielec, čo bolo podľa šetrenia zistené, že
to bol bežný postup prác. Poškodený použil 
v čase úrazu všetky potrebné OOPP.

Protokol z nášho šetrenia sa úplne líšil od
protokolu Inšpektorátu práce – ten dával celú
skutočnosť za vinu zamestnancovi, ktorý sa 
v čase úrazu nachádzal za dvojtyčovým zá-
bradlím pri výkope, čím si po pošmyknutí spô-
sobil závažný pracovný úraz pádom do výkopu.

Zistené skutočnosti zo strany
Integrovaného odborového zväzu:

Poškodený bol v prvom rade zo strany za-
mestnávateľa mylne informovaný o príčine svoj -
ho úrazu. Bol ubezpečovaný pri podpisovaní zá-
znamu o pracovnom úraze, že sa úraz nestal 
z jeho viny a že zamestnávateľ nesie zaň zodpo-
vednosť v 100 % rozsahu, čo aj potvrdil svojim
podpisom na zázname o úraze (poškodený nie
je povinný ovládať, čo znamená kód príčiny 
8 a nebol mu ani vysvetlený). Výsledkom toho
bol aj záznam z 1. zasadnutia komisie pre urče-
nie miery zodpovednosti poškodeného, kde sa
komisia uzniesla na 100 % odškodnení pre po-
škodeného (kópiu z tohoto zasadnutia poško-
dený obdržal).

Na základe Protokolu Inšpektorátu práce (ne-
dodržanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v ne-
bezpečnom a vyznačenom priestore poško -
deným) a výzvy zo Sociálnej poisťovne zasadla
komisia pre určenie miery zodpovednosti po-
škodeného druhýkrát, kde sa komisia uzniesla
na nulovom odškodnení pre poškodeného (kó-
piu z tohto zasadnutia poškodený nedostal, sku-
točnosť, že nebude odškodnený sa dozvedel až 
z výzvy Sociálnej poisťovne, aby sa vyjadril 
k rozhodnutiu zo strany zamestnávateľa, že ne-
bude odškodnený).

Podľa výpovede svedkov – tesárov, poškodený
neporušil bezpečnostné predpisy, jeho postup
prác bol bežne zaužívaný, kolegovia i nadriadení
hodnotili poškodeného ako najlepšieho tesára
(čo je uvedené aj v ich výpovediach), je preto ne-
logické, aby vedome porušoval predpisy BOZP.

No čo je hlavné:

– poškodený nemal v čase úrazu platný preu -
kaz viazača bremien, čo je v rozpore s vyko-
návaním viazačských prác – zavesovať bre-
mená na zdvíhacie zariadenia môžu len oso -
by s platným preukazom viazača bremien,

– boli nedostatočne vykonávané školenia za-
mestnancov zo strany zamestnávateľa na
túto pracovnú činnosť, resp. bol trpený stav
pohybu zamestnancov v tesnej blízkosti 
výkopu, čo vyplýva z výpovedí svedkov i po-
stihnutého, že to bol bežný postup prác (po-
škodený vo svojej sťažnosti uvádzal, že prie-
stor pri výkope za zábradlím je jeho praco-
viskom, ktoré mu určil jeho priamy nadria-
dený (školenia zamestnancov sa v zmysle tý-
chto tvrdení nevykonávali dostatočne, resp.
zanedbávalo sa ich overovanie),

– zo strany zamestnávateľa nebol predložený
vypracovaný pracovný postup na debniace
práce.

Na záver vyšetrovania príčiny úrazu zo
strany IOZ sme odporučili zamestnávateľovi
prijať nasledovné opatrenia, nakoľko podľa
zistených skutočností sa zamestnávateľ nemo-
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Ústrednou témou druhého okrúhleho stola aj v súlade s Memorandom
bolo odborné vzdelávanie, s dôrazom na riešenie kritického nedostatku
žiakov v učebných odboroch SOŠ pripravujúcich žiakov na remeslo.

Spoločným úsilím obidvoch sociálnych partnerov je zlepšenie systému od-
bor ného vzdelávania, osobitne v remeselných odboroch, skvalitnenie týchto re-
 mesiel a zvýšenie možnosti zamestnania mladých a ich uplatnenia na trhu práce. 

O tom, že téma odborného vzdelávania je nanajvýš aktuálna svedčí aj
účasť zástupcov inštitúcií, ktorí na rokovanie okrúhleho stola prijali po-
zvanie. Spoločne so zástupcami IOZ a SŽZ zástupcovia MDVRR SR, MH
SR, TREXIMY, SOŠOaS Trnava a ZO IOZ pri SOŠOaS a Cechu strechárov
Slovenska hľadali v rámci výmeny skúseností a diskusie východiská k zlep-
šeniu stavu odborného vzdelávania, prípravy na povolanie, ale hľadali aj
možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce v záujme zlepšenia situácie.

Na záver rokovania 2. okrúhleho stola prijali V y h l á s e n i e, ktoré
smeruje kompetentným štátnym inštitúciám s garanciou MŠVVaŠ SR, vyš-
ším územným celkom, zamestnávateľským organizáciám, ktoré zodpove-
dajú za túto oblasť a žiadajú ich: 

✔ dobudovať ucelený systém vzdelávania a jeho riadenie, ktorý bude
umožňovať prístup občanov k pružnému a opakovanému nadobú-
daniu nových kvalifikácií v nadväznosti na potreby trhu. V tomto
procese je potrebné sa zamerať najmä na uznávanie zručností získa-
ných v procese neformálneho vzdelávania a učenia sa,

✔ aktívnejšie a komplexnejšie riešiť prijaté úlohy, reagovať na požia-
davky dotknutých subjektov, 

✔ zabezpečiť a finančne podporovať pozitívne vnímanie a popularizá-
ciu remesla a statusu odborníka – remeselníka ako nástroj pre správ -
ne rozhodovanie a cielenú motiváciu mladých ľudí vzdelávať sa na

vzdelávanie na stredných odborných školách. Ako významnú moti-
váciu využiť pravidelné zisťovanie a zverejňovanie miery zamestna-
nosti a priemerných mzdových podmienok pre jednotlivé remeslá,

✔ o spoluprácu pri riešení plynulého prechodu absolventa strednej od-
bornej školy do pracovného procesu, t. j. riešenie aj nesúladu zruč-
nos tí absolventa a dopytu na trhu práce,

✔ o vypracovanie nového návrhu spôsobu financovania škôl, ktoré by
bolo naviazané na uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a reálne
náklady spojené s odbornou prípravou študentov,

✔ o zmenu kritérií prijímania žiakov na stredné odborné školy,
✔ dodržiavanie stanovených plánov prijímaných žiakov, odsúhlasených

zriaďovateľom pre daný školský rok,
✔ o bezodkladné riešenie postavenia, zaraďovania a odmeňovania

majstra praktického vyučovania (novelizácia z. č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov),

✔ o podporu tvorby partnerstiev škôl a zamestnávateľov, zamestnáva-
teľských zväzov a združení pri riešení úlohy odborného vzdelávania
a prípravy tak, aby motivovalo zamestnávateľov vstupovať do pria-
mej spolupráce so strednými odbornými školami a nastavilo pod-
mienky ich vzájomnej spolupráce s využitím „príkladov dobrej
praxe“ zo zahraničia,

✔ o skvalitnenie informovanosti žiakov, študentov, rodičov, výchovných
poradcov a širokej verejnosti o prístupnosti a kvalite stredných od-
borných škôl a uplatniteľnosti absolventov, a teda o ďalšiu podporu
projektu „Podporme remeslá“ (www.podpormeremesla.sk).

Spracovala: Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ

2 . O K R Ú H L Y  S T Ô L
V RÁMCI PROJEKTU BABS 

Integrovaný odborový zväz a Slovenský živnostenský zväz v súlade s Dohodou o spoločnej realizácii projektu: Odpovede na otázky pre so-
ciálnych partnerov na Slovensku, v Bulharsku a v ďalších kandidátskych prístupových krajinách z pohľadu svetovej hospodárskej krízy 
– BABS, ktorého partnermi sú ďalej SEQUA GmbH (Nemecko), Vzdelávací inštitút Saského hospodárstva, spoločenská s.r.o., Konfederácia za-
mestnávateľov a priemyselníkov Bulharska (KRIB), Konfederácia práce - Bulharsko (PODKREPA - asociovaná) a Remeselná komora Trier (Ne-
mecko) a MEMORANDUM–om o prehĺbení sociálneho dialógu medzi Slovenským živnostenským zväzom a Integrovaným odborovým zväzom
(podpísané dňa 31. 03. 2011 Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ a Stanislavom Čižmárikom, prezidentom SŽZ) plnia úlohy Projektu. 

IOZ a SŽZ pripravili a zorganizovali v Bratislave dňa 28. septembra 2011 v rámci projektu BABS 2. okrúhly stôl. 

VLÁDA IVETY RADIČOVEJ PADLAGlosa
Slovensko zažilo 11. októbra 2011 vnútropolitický otras. Možno. Vláda štvorkoalície, ktorej „velila“ Iveta Radičová bola „odstránená“ jedným 

z koaličných partnerov. Štvorlístok tentokrát nepriniesol vytúžené šťastie pre pravicu aby celé volebné obdobie „naprávala chyby svojich predchod-
cov“. Nuž, už nenapraví. Naopak „vybočenie na pravej ceste“ kočiarom sulíkovcov privodilo „nenapraviteľné“ a zaiste aj nedozerné škody pre neo -
l iberálny košiar, ktorý tak pred zimou ostáva otvorený pre „číhajúce medvede.“

Pre odbory sa otvoril priestor na konsolidáciu svojich síl a úpravu taktiky v boji za svoje priority. Stav, ktorý nastal na krátke obdobie, ale aj mar-
co vú volebnú „ruvačku“ treba využiť na získanie takých pozícií v spoločnosti, ktoré odborom historicky patria.

Gabo Dudinský
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V súlade s Dohodou o spolupráci podpísanou
medzi Integrovaným odborovým zväzom a Od-
borovým svazem pracovníků dopravy, silničního
hospodářství a autoopravářenství Čech a Mora -
vy (ďalej len „OS DOSIA“) zo dňa 21. apríla 2011
a v súlade s plánmi činnosti obidvoch odboro-
vých zväzov na rok 2011 sa uskutočnilo pracov -
né rokovanie predstaviteľov zväzov v dňoch 
10. – 11. októbra 2011 v Bratislave, v sídle IOZ.

Rokovania sa zúčastnili: za OS DOSIA - Jan
REJSKÝ, predseda a Josef NOVOTNÝ, predseda
sekcie cestného hospodárstva a automobilového
opravárenstva a za IOZ - Dušan BARČÍK, pred-
seda Marta BRODZIANSKÁ, podpredsedníčka
a Kamila HORÍNKOVÁ, asistentka predsedu 
a medzinárodné vzťahy.

 Obsahom rokovania boli informácie o spo-
ločensko-politickej situácii na Slovensku 
a v Če chách, aktuálne informácie o činnosti
oboch odborových zväzov, zhodnotenie dote-
rajšieho plnenia dohody o spolupráci medzi
IOZ a OS DOSIA, ako aj návrh realizácie do-
hody v roku 2012. 

V úvode privítal hostí na pôde IOZ predseda
IOZ, Dušan Barčík a oboznámil prítomných 
s program rokovania. 

Informácie o spoločensko-politickej situácii

na Slovensku predniesli predseda IOZ, Dušan
Bar čík a podpredsedníčka Marta Brodzianska.
Vo svojich vystúpeniach podali informácie s dô-
razom na: vnútorné roztrieštenie súčasnej pra-
vicovej vlády a vnútorné nezhody v rámci vlády
SR, problémy s ratifikáciou zmluvy o Eurovalu
na Slovensku, pripravovanú daňovú a odvodovú
reformu a s tým súvisiaci návrh zákona o úprave
príjmu zo závislej činnosti, ktorý obsahuje aj za-
vedenie inštitútu tzv. superhrubej mzdy a vyža-
duje novelizáciu viac ako 110 ďalších zákonov,
prijatie novely Zákonníka práce s účinnosťou od
1. septembra 2011 a jej dopady na zamestnan-
cov a zástupcov zamestnancov- odbory.

Predseda OS DOSIA Jan Rejský vo svojom vy-
stúpení poukázal na skutočnosti: že vládna koalí-
cia v ČR momentálne navonok pôsobí celkom
har monicky, reformy (v oblasti zdravotníctva, so-
ciál neho zabezpečenia a dôchodkov, daňová) kto -
ré sú prijímané, sú z pohľadu odborov neprija -
teľné pre občanov, v Čechách už 2 roky superhru -
bá mzda sa uplatňuje, ale vzhľadom na jej proble-
ma tické, ale aj významovo neefektívne využitie,
boli predložené návrhy na jej zrušenie, vláda na-
vrhla, aby bol prijatý všeobecný zákon o štrajku.

V časti o aktuálnych informáciách o činnosti
oboch odborových zväzov predstavitelia zväzov

si navzájom vymenili a prerokovali otázky týka-
júce sa činnosti obidvoch odborových zväzov 
v roku 2011, s dôrazom na kolektívne vyjedná-
vanie kolektívnych zmlúv, sociálne partnerstvo,
odborovú politiku, otázky členskej základne, práv-
 nej pomoci a iné.

Predseda IOZ informoval o činnosti a situá-
cii v odborovej centrále KOZ SR , plánovaných
akciách KOZ SR a OZ proti daňovo-odvodovej
reforme.

Predseda OS DOSIA Jan Rejský v súvislosti 
s činnosťou odborových centrál uviedol, že ich
OZ nie je členom ČMKOS a preto vyjednávajú 
a riešia požiadavky členov na bilaterálnej úrovni,
odborový zväz sa však aktívne zapája do maso-
vejších akcií, protestov organizovaných ČMKOS.

Pri hodnotení plnenia Dohody o spolupráci
medzi IOZ a OS DOSIA ČR v roku 2011 prí-
tomní konštatovali, že aj v tomto období Do-
hoda splnila svoj cieľ a úlohy sa plnia.

V týchto intenciách sa prítomní dohodli na
konkrétnych úlohách a realizácii spolupráce vy-
plývajúcej z Dohody v roku 2012. Na záver ro-
kovania predseda IOZ poďakoval všetkým prí-
tomným za účasť. Nasledujúce stretnutie pred-
staviteľov vedení sa bude konať v Čechách. 

Spracovala: Marta Brodzianska

PRACOVNÉ ROKOVANIA PREDSTAVITEĽOV IOZ A OS DOSIA

15. októbra občania po celom svete vyšli do
ulíc aby vyjadrili pobúrenie nad tým ako boli
ich práva podkopané spojenectvom medzi
politikmi a veľkými korporáciami. Protest
menšieho rozsahu bol aj v Bratislave. Takmer
všade niesli odborári transparenty s textom
„My tvoríme 99 %“. Bol to odkaz, že bohatí
tvoria iba 1% svetovej populácie. Tento sys-
tém bol takto vybudovaný, aby ešte viac obo-
hacoval bohatých zaznievalo vo všetkých sve-
tových centrách.

-red-

Svetový deň za dôstojnú prácu

Medzinárodná odborová konfederácia už po štvrtykrát vyhlásila
7. október Svetovým dňom za dôstojnú prácu. Odborári na všetkých
kontinentoch rôznymi formami požadovali, aby boli všade dodržia-
vané princípy dôstojnej práce, ktoré sa opierajú o základné dohovory
Medzinárodnej organizácie práce a jej dva ťažiskové dokumenty 
v tejto oblasti: „Deklaráciu o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú
globalizáciu“ a „Globálny pakt o pracovných miestach“ . Odbory pre-
sadzujú práva na slobodné zakladanie odborov, na slobodu slova, na
kolektívne vyjednávanie, rešpektovanie medzinárodne uznaných za-
mestnaneckých a odborových práv a možnosť odvolania sa v prípade
ich porušovania.

-red-

CELOSVETOVÝ DEŇ PROTESTOV
SVETOVÁ REVOLÚCIA 

ZA OZAJSTNÚ DEMOKRACIU

spektrum_05_2011_7ka:Sestava 1 24. 10. 2011 20:42 Stránka 7



Časopis pre členov a funkcionárov Integrovaného odborového zväzu. Vydáva IOZ SR. 
Adresa redakcie: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava, tel/fax: 02/55422764, e-mail: ioz@ioz.sk. Redaktor: Gabriel Dudinský. 
Redakčná rada: Dušan Barčík, Marta Brodzianska. Grafická úprava: Mojmír Zmija, Bratislava. Tlač: Kníhtlač Gerthofer, 
Struhárova 2, 900 51 Zohor. 

8 strana 

Dňa 17. 9. 2011 sa uskutočnila európska manifestácia – EUROMANIF
vo Wroclawi v Poľsku, ktorá bola pripravená v súvislosti s poľským pred-
sedníctvom EÚ a najmä v nadväznosti na zasadnutie ECOFINu – mi-
nistrov hospodárstva a financií a Európskej centrálnej banky, ktoré sa
konalo v dňoch 16.-17. septembra 2011 vo Wroclawi. Euromanifestácia
bola zameraná hlavne na boj proti nevhodným úsporným opatreniam
vlád, proti útokom na odborové práva a kolektívne vyjednávanie. Mani -
festácia začala o 13,30 hod. sprievodom z Olympijského štadióna na ná-
mestie Rynek vo Wroclawi, kde bol kultúrny program a o 16,00 hod. vy-
stúpili odboroví lídri hlavne z Poľska a ďalších štátov. Integrovaný odbo -
rový zväz vyslal svojich zástupcov na túto solidárnu manifestáciu. Účast-
níčkami boli Jana Kotirová, Božena Chmeliarová a Želmíra Kováčová. 

Spracovala: Jana Kotirová

Aj odborový zväz mal zástupcov na Euromanifestácií
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