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29.11.2018 štvrtok o 16:00 do 18:30 Vás pozývame na informačné stretnutie OZ ČLEN 
so zamestnancami v kongresovej sále nad osobnou vrátnicou /témy spustenie petície 
za možnosť výberu gastrolístkov pre nepretržité režimy v systéme stravovania 
v SLOVNAFT, a.s, informácieo súčasných aktivitách OZ ČLEN a radi poskytneme 
odpovede na Vaše otázky/, občerstvenie zabezpečíme.

LIST PREDSEDU OZ ČLEN 
ZAMESTNANCOM
Vážení zamestnanci, kolegovia, kolegyne

T  ýmto listom k Vám , by som chcel bi-
lancovať vznik, činnosť Odborového 
združenia ČLEN a informovať Vás čle-

nov, či ostatných zamestnancov o budúc-
nosti a nastávajúcich krokoch OZ ČLEN.
Sme v období, kedy máte uzatvorenú kolek-
tívnu zmluvu a mnohí z Vás si dávajú otáz-
ku, či nebolo treba urobiť pre lepší výsledok 
oveľa viac a či vôbec je opodstatnená exis-
tencia OZ ČLEN, keďže kolektívna zmluva je 
uzatvorená na tri roky. Takže poďme pek-
ne od začiatku.

V minulých rokoch, keď v spoločnos-
ti SLOVNAFT, a.s. existovala jedna od-
borová organizácia, ste po každoročnom 

kolektívnom vyjednávaní vyjadrovali ne-
spokojnosť s vyjednanými výsledkami, aj 
napriek tomu, že predstavitelia odborov 
boli spokojní z dosiahnutým výsledkom 
a bez známky sebare� exie neprijímali žiad-
ny kritický opačný názor či z vonku, alebo 
z vnútra odborovej organizácie. Bol som po-
sledné štyri roky členom OV ZO ECHOZ pri 
SLOVNAFT, a.s. a predseda ROD č.2 /KHK,-
FCC/. Som trochu idealista a dúfal som, že sa 
mi aspoň z časti podarí zmeniť smerovanie 
ZO ECHOZ v tom čase. Dôkazom čoho boli 
moje návrhy na zmenu štruktúry ZO ECHOZ, 
či na priamu voľbu funkcionárov, alebo 
vlastná kandidatúra na výkonného funkci-
onára. Aj účasť na mnohých zasadnutiach 
OV ZO ECHOZ ma presvedčili o tom, že tým-
to smerom je cesta nemožná. Funkcionári 
ZO ECHOZ namiesto ponúkanej spolupráce 

na zmene odborovej organizácie k lepšiemu, 
krok za krokom všetkých svojich oponentov 
izolovali a čoraz viac vznikajúcich problé-
mov bagatelizovali a prázdnymi sľubmi od-
súvali na „potom“. Toto bol dôvod prečo 
sme sa rozhodli založiť OZ ČLEN a posled-
nou kvapkou, bolo podpísanie KZ v roku 
2017, bez snahy čo i len počúvať odborné 
pripomienky od zamestnancov a pokúsiť 
sa zmeniť systém odmeňovania v procese 
kolektívneho vyjednávania.

Myslím si, že hlavná činnosť odborovej 
organizácie by mala spočívať v zásadnom 
zvyšovaní životnej úrovne zamestnancov, 
zvyšovaní sociálnych bene� tov a v ochra-
ne zamestnancov pred znižovaním stavov 
na prevádzkach a taktiež ochrany zamest-
nancov v otázkach BOZP. 

Pokračovanie – s. 2
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Dokončenie – s. 1

Stará odborová organizácia sa do-
stala v čase privatizácie spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. a transformovaní socia-

lizmu na kapitalizmus k obrovskému majetku, 
ktorý dnes predstavuje vyše 1 000000 € a na-
vyše je členom odborového zväzu, ktorý 
spravuje taktiež obrovský majetok v Jednot-
nom majetkovom fonde. A tu niekde možno 
vznikla deformácia a pohodlie odborových 
„bosov“ na Slovensku a ich nezáujem v radi-
kálnejšom zastupovaní zamestnancov voči 
zamestnávateľovi, keďže majú vytvorené 
nadštandartné vzťahy a veľmi výhodné pod-
mienky činnosti u zamestnávateľa. Výsled-
kom tohto stavu je nízka mzdová úroveň 
na Slovensku a skutočnosť, že v porovnateľných 
podnikoch v európskej únii je mzdová a sociá-
lna úroveň zamestnancov niekoľkokrát vyš-
šia. Dnes už zamestnancom nestačí lacnejší 
výlet, spoločenské akcie či rôzne sociálne prí-
spevky, ktoré sú len zrnkom toho čo dokáže 
vyjednať naozaj nezávislé odborové združe-
nie. Dnes chceme byť všetci rovnoprávnymi 
občanmi a zamestnancami Európskej únie 
s rovnakými mzdami, sociálnymi bene� tmi 
a dôchodkami. Predsa od Nežnej revolúcie 
prešlouž skoro 30 rokov a toto bola jedna 
z požiadaviek tej doby a máme právo sa jej 
oprávnene dožadovať.

A pre tento cieľ vzniklo nezávislé Odboro-
vé združenie ČLEN, aby sa v dohľadnom ho-
rizonte vyrovnali mzdové a sociálne bene-
� ty zamestnancov v ra� nériách s porovna-
teľnou ekonomickými ukazovateľmi v rámci 
EÚ. Postupne sme si museli prejsť všetkými 
strastiplnými nástrahami dnešného práv-
neho systému na Slovensku, ktorý umožňu-
je zamestnávateľovi nerešpektovať zákonné 
ustanovenia a spoliehať sa na nevymožiteľ-
nosť, respektíve dlhú vymožiteľnosť prá-
va na Slovensku a to v rozpore so všetkými 
hodnotami Európskej únie, aj vlastným etic-
kým kódexom. Ale dnes vieme, že sa nám to 
podarilo a  radíme sa k väčším odborovým 

organizáciám na Slovensku. Za našou činnos-
ťou je teda etablovanie sa v spoločnosti SLOV-
NAFT, a.s., aktivity v organizovaní protestov 
za naše aj Vaše práva, či skoro úspešná kan-
didatúra našich zástupcov do Dozornej rady 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Dnes už máme 
dojednanú spoluprácu aj právne zastúpenie 
nášho Odborového združenia ČLEN, práv-
nou kanceláriou, ktorá má skúsenosti zo za-
stupovania nezávislých odborových organi-
zácií, či zamestnancov pri takzvaných hro-
madných výpovediach. Za najdôležitejšiu 
činnosť, však považujem aktivity v procese 
kolektívneho vyjednávania. Náš návrh kolek-
tívnej zmluvy bol ambiciózny a dosiahnuteľ-
ný. V celom procese kolektívneho vyjedná-
vania sme konali transparentne a otvorene 
tak k Vám zamestnancom , ako aj k partne-
rom v procese kolektívneho vyjednávania 
ZO ECHOZ, a.s. a spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s.. Máme vztýčenú hlavu s vedomím, že 
sme urobili maximum pre dobrý výsledok 
a vytvárali tlak na vyjednávačov kolektív-
nej zmluvy. Ale treba si naliať čistého vína, 
aj do vlastných radov a každý zamestnanec 
si musí odniesť z tohto procesu ponaučenie, 
že ak bude chcieť v budúcnosti lepší výsle-
dok, nesmie byť ľahostajný k členstvu v tej 
, ktorej odborovej organizácii, lebo v práv-
nom systéme Slovenska má právo podpísať 
kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom od-
borová organizácia s väčším počtom členov 
a rozhodca aj napriek naším podozreniam 
z nekalých praktík vedenia spoločnosti, vy-
dal právoplatné rozhodnutie, podľa ktoré-
ho je takouto organizáciou v januári 2018 
ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s.. Každý zamest-
nanec pri sledovaní udalostí vyjednávacie-
ho procesu si mohol sám urobiť názor v ko-
ho záujme sa celý vyjednávací proces viedol. 
OZ ČLEN po celý čas ponúkalo podpo-
ru vo vyjednávaní odborovej organizácii 
ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., ale nám z nezná-
mych príčin na škodu zamestnancov bola na-
ša podpora opakovane odmietnutá a všetky 

kroky predsedu ZO ECHOZ pri Slovnaft a.s. 
viedli k vylúčeniu OZ ČLEN z vyjednávacie-
ho procesu. Vystáva otázka: “V koho záuj-
me všetky tieto kroky inicioval ?“ Odpoveď 
si môžete dať sami, ale v záujme zamestnan-
cov určite nie. Pri vyjednávaní, aj napriek 
názorovým a osobným nezhodám, by sme 
mali voči zamestnávateľovi spojiť sily, len 
tak vieme vyjednať ambiciónejšiu kolektív-
nu zmluvu a podstatne zvýšiť životnú úro-
veň pre zamestnancov.

Ale život nekončí a vzhľadom na fakt, že 
zamestnávateľ nerešpektoval a odignoroval 
návrhy zástupcov skoro 500 zamestnancov 
spoločnosti, čo je v európskej únii neštandart-
ný postup si OZ ČLEN vyhradzuje do blízkej 
budúcnosti uskutočniť tiež neštandartné kro-
ky voči zamestnávateľovi, ktoré budú viesť 
k otvoreniu a úprave tejto kolektívnej zmluvy 
ešte skôr ,ako autori predpokladali a podpí-
sali. Pre všetky tieto kroky, budeme potrebo-
vať podporu Vás všetkých zamestnancov, lebo 
predpokladať, že malá skupiny niečo dosiah-
ne je mylné. Len širokou podporou a vstupom 
za člena OZ ČLEN sa môže každý zamestna-
nec stať tým najdôležitejším článkom, ktorý 
zmení celú � lozo� u a smerovanie odborovej 
práce a výsledkov v spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s. a možno aj na Slovensku. 

Budeme realizovať ďalšie aktivity a kro-
ky, ktoré sa budú dotýkať uzavretej kolek-
tívnej zmluvy a podmienok, ktoré podľa nás 
sú dlhodobo v rozpore so zákonníkom práce 
a v neposlednom rade neodstránenej diskri-
minácie nášho odborového združenia. Tak-
tiež sme zmenili stanovy bližšie k demokra-
cii a požiadame o registráciu poberateľa 2% 
dane v roku 2019. Na celoslovenskej úrovni 
sa OZ ČLEN začlení do štruktúr a začne spo-
lupracovať s ostatnými nezávislými odboro-
vými organizáciami na Slovensku, tak aby 
sme vzájomnými silami zmenili smerovanie 
Slovenska, aj v tejto oblasti a priblížili ho eu-
rópskym sociálnym hodnotám. 

Ján Sýkora predseda OZ ČLEN

LIST PREDSEDU OZ ČLEN ZAMESTNANCOM
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VZNIK
Za vznikom Odborového združenia ČLEN 
bola, h lav ne odvaha a angažovanosť 
zakladajúcich členov prípravného výboru, 
ako aj všetkých funkcionárov a aktivistov 
zo všetkých prevádzok SLOVNAFT, a.s., 
ktorí prispeli k úspešnému štartu činnosti 
OZ ČLEN. Po splnení všetkých administratívnych 
a legislatívnych procesov sme sa pevne 
etablovali v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

AGITÁCIA
Len v prvých dvoch mesiacoch pôsobenia 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme poctivou 
agitačnou činnosťou dosiahli úctihodné 
číslo 300 v členstve za čo patrí veľká vďaka 
Vám všetkým, ktorí nás v tom čase vstupom 
za našich členov podporili. 

ŠTRUKTÚRA
Vytvorili sme vnútornú štruktúru OZ ČLEN, 
kedy ste mali možnosť zvoliť si svojich členských 
dôverníkov z pomedzi Vás, kolegov, ktorí sa 
nebáli vystúpiť z davu a pomohli vybudovať 
silné Odborové združenie ČLEN, za čo im patrí 
veľká úcta a vďaka za nás aj za Vás. Každý kto 
sa aktívne z Vás chce podielať na činnosti 
OZ ČLEN má dvere k nám otvorené. 

VZŤAHY
Vzhľadom na nekorektný postup zamestná-
vateľa, ktorý považujeme za prejav slabos-
ti pred strachom z OZ ČLEN, kedy pristúpil 
po 30 rokoch zamestnania k okamžitému 
skončeniu pracovného pomeru s predsedom 
OZ ČLEN a navyše odmietol dohodnúť pod-
mienky činnosti s OZ ČLEN, sme boli nútení 
začať komunikovať so štátnymi úradmi a ro-
biť nátlakové akcie. 

PROTEST 16.11.2017
Zorganizovali sme úspešný protest proti po-
rušovaniu našich ústavných práv. Ďakujeme 
všetkýmzúčastneným, ktorí sa nebáli zastra-
šovania zo strany zamestnávateľa.

VOĽBY DO DR
Absolvovali sme myslím, že úspešne voľby čle-
nov Dozornej rady, kedy našej do vtedy ne-
známej kandidátke Beate Vavrekovej chýbalo 
pár hlasov k zvoleniu za členku Dozornej ra-
dy SLOVNAFT, a.s.

VYJEDNÁVANIE KZ
Myslím, že sme obstáli aj vo vyjednávacom 
procese, kedy aj proti obrovskej prevahe za-
mestnávateľa a ZO ECHOZ sme dokázali vy-
tvoriť účinný tlak na vyjednávačov kolektív-
nej zmluvy. K tomuto procesu sme pristupo-
vali korektne voči zamestnávateľovi aj voči 
ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., čo sa ale nedá po-
vedať opačne, vzhľadom na nekorektné kro-
ky zamestnávateľa pri sčítavaní počtu členov 
rozhodcom, alebo najvyššieho predstaviteľa 
ZO ECHOZ pri komunikácii so štátnymi úradmi 

a s OZ ČLEN v tomto procese. Predložili sme 
ucelený koncepčný návrh KZ, iniciovali sme 
spoločné pracovné rokovania so ZO ECHOZ 
v snahe postupovať spoločne voči zamestná-
vateľovi, žiaľ boli sme odmietnutí práve pred-
sedom ZO ECHOZ.

PETÍCIA
Na podporu našich návrhov sme iniciovali 
úspešnú petíciu, ktorú vyjednávači tak za za-
mestnávateľa, ako aj za ZO ECHOZ odigno-
rovali.

PROTEST 28.3.2018
Zorganizovali sme úspešný protest na podpo-
ru kolektívneho vyjednávania a znovu mu-
síme poďakovať všetkým zúčastneným, kto-
rí nabrali odvahu, aj napriek vyhrážkam za-
mestnávateľa.

INŠPEKTORÁT PRÁCE
Vzhľadom na fakt, že zamestnávateľ podľa 
nášho názoru nedodržuje viaceré ustanove-
nia zákonov, či už vo vzťahu k OZ ČLEN, alebo 
v Kolektívnej zmluve voči vlastným zamestnan-
com, OZ ČLEN priebežne podáva na Inšpekto-
rát práce viacero podaní /§240 ZP, prestávky 
v práci, kĺzavé voľno a x-ové zmeny, kontrola 
BOZP, §232 ZP a ďalšie/. O výsledkoch šetrenia 
Vás budeme informovať.

ETICKÉ PODANIE
OZ ČLEN sa obrátilo na Etickú radu skupiny 
MOL s podaním na diskrimináciu OZ ČLEN 
vedením SLOVNAFT, a.s. 

KONTROLA BOZP
Vyvíjame viaceré aktivity na kontrolu v oblasti 
BOZP, požiarnej ochrany a pracovného prostre-
dia, kde nám zákony dávajú široké pole právo-
mocí a možností. Zúčastnili sme sa kontrolných 
dní riaditeľa výroby, zavádzame kontrolný deň 
BOZP predsedu OZ ČLEN, ako aj naše nezávis-
lé vyšetrovanie pracovných úrazov. 

AKTIVITY
Popri ostatných aktivitách sa snažíme angažo-
vať aj na zväzovej odborovej úrovni vstupom 
do zväzu nezávislých odborových organizácií 
na celoslovenskej úrovni. Pokúšame sa nadvia-
zať spoluprácu s rakúskymi a nemeckými od-
borovými kolegami. Začali sme spolupracovať 
s právnymi kanceláriami zaoberajúcimi sa tou-
to problematikou. V roku 2019 sa OZ ČLEN sta-
ne prijímateľom 2% podielu z daní, čo určite 
tiež pomôže k � nancovaniu OZ ČLEN, keďže 
sme začínali od nuly. -STANOVY Zmenili sme 
stanovy, tak, aby sme vniesli viac demokra-
tických princípov do našich základných do-
kumentov, aby každý z Vás vedel ovplyvniť 
dianie v OZ ČLEN . Zaviedli sme priamu voľ-
bu predsedu a podpredsedu čo je zásadný roz-
diel voči ZO ECHOZ , zvolili sme kontrolnú re-
víznu komisiu a de� novali sme zásady hospo-
dárenia. OZ ČLEN. 

INFO

Bilancujeme 
rok od vzniku

PREDSTAVUJEME
Ján Sýkora - predseda 
Odborového združenia ČLEN, 
členský dôverník prevádzka P4
Aký si v práci?: V práci treba byť vždy 
cieľavedomý, vytrvalý a poctivý. Každý by 
mal mať svoje životné a pracovné krédo, 
podľa ktorého by sa mal správať a žiť. Myslím 
si a podľa toho aj konám a za mojou prácou 
ostane v histórii Slovnaftu výrazná stopa 
po úprimnej snahe zmeniť odborovú činnosť 
v prospech zamestnancov, tak aby sme 
spolu vybudovali sociálne vyrovnanejšiu 
spoločnosť a tak zlepšili životnú úroveň 
každého z nás. 

Aký si v súkromí?: V živote sa riadim 
heslom „treba žiť na plný plyn“ do všetkého 
sa vrhám s celou energiou a zanietením. 
Rovnako mám rád aj slobodu a kúsok 
adrenalínu a toto si užívam na motorke 
na cestách. Som večný rebel, tak rocková 
hudba a návštevy rôznych koncertov tiež 
patria ku mne.  A v neposlednom rade 
sú to práce okolo domu, či v záhrade 
a starostlivosť o domácich miláčikov, keďže 
mám psa a štyri mačky a tieto oddané tvory 
si vyžadujú veľmi veľa pozornosti.

PREDSTAVUJEME



Prihlasujem sa za člena  Odborového združenia ČLEN a súhlasím so stanovami a ostatnými 
základnými dokumentmi Odborového združenia ČLEN.
Súhlasím, aby od najbližšieho výplatného termínu, až do písomného odvolania, zamestnávateľ 
zrážal a odosielal na účet Odborového združenia ČLEN 1 % z mojej čistej mzdy, vrátane náhrad 
mzdy a plnení nemocenského poistenia, maximálne do výšky 10 € v prospech hore uvedeného 
Odborového združenia ČLEN.
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním 
osobných údajov – vedenia evidencie členstva v odborovom združení, prevádzkovateľom 
informačného systému. Toto prehlásenie platí do ukončenia pracovného pomeru, resp.  
do písomného oznámenia ukončenia členstva v Odborovom združení ČLEN.
Žiadam, aby po skončení účelu, pre ktorý bol poskytnutý súhlas, boli moje údaje zlikvidované  
v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z.

Meno a priezvisko: ..........................................................................................
Dátum narodenia: ..................................
Osobné číslo: …........................................
Spoločnosť: ..............................................
Útvar/výrobná jednotka /dielňa: ............................................................
Prihlasujem sa za člena odo dňa: …....................................
V Bratislave, dňa: …..............................

..........................................
podpis prihláseného

Kontakt/e-mail , mobil/*:
*nepovinné

Odborové združenie ČLEN

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA



Dohoda o poukazovaní zrážky zo mzdy na účet v banke
uzatvorená v súlade s § 131 ods. 3 Zákonníka práce

a 
 

Zamestnancom: ............................................................... osobné číslo: .....................
(ďalej len „Zamestnanec“)

za nasledovných dohodnutých podmienok (ďalej len „dohoda“):

1.   Zamestnanec požiadal Zamestnávateľa a súhlasí s tým, aby Zamestnávateľ zrážal zo mzdy 
Zamestnanca: 
mesačne čiastku vo výške: 1 % z čistej mzdy dosiahnutej v mesiaci, za ktorý sa platia 
príspevky, maximálne vo výške 10€,a odvádzal ich na účet č.: 
číslo účtu (IBAN) SK05 0200 0000 0038 5290 7757 

Prvá zrážka bude zrazená zo mzdy za mesiac ___ rok ______ Zamestnávateľ bude 
poukazovať zrážku zo mzdy Zamestnanca na ním určený účet v banke na vlastné náklady 
a to v deň určený na výplatu mzdy.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda je uzavretá na dobu neurčitú. Zmeny a dodatky 
k tejto dohode sú platné len v písomnej forme dohodou Zamestnávateľa a Zamestnanca. 
Zmluvné strany sú oprávnené túto dohodu kedykoľvek vypovedať v jednomesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. Táto dohoda tiež zaniká skončením pracovného pomeru zamestnanca 
u zamestnávateľa.

3.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdržal 
Zamestnávateľ a jedno vyhotovenie obdržal Zamestnanec.

4.   Zamestnávateľ a Zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli  
a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú. 
 

V Bratislave dňa ....................................... 
 

 

.........................................................    ...........................................................
Zamestnávateľ Zamestnanec

medzi:

Zamestnávateľom: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
zastúpený Barbarou Zúbrikovou, Manažérkou útvaru  
Administratívne centrum ĽZ
(ďalej len „Zamestnávateľ“)
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Na oživenie pamäti všetkým zamestnancom 
vo výrobe pripomíname niektoré výhody 
)z minulých rokov, ktoré sa za asistencie 
ZO ECHOZ vytratili z kolektívnej zmluvy.

1.Kratší pracovný týždeň 35,5 hodín. 
Od roku 2013 platí Zákonník práce 

teda 37,5 hodín.

2.Dovolenkový príspevok 2,2% zo základ-
nej mzdy. Nárokovateľný nediferenco-

vaný príspevok vyplácaný vždy v májovej 
výplate, dnes transformovaný do štvrťroč-
ných nenárokovateľných odmien.

3.Ďalší voliteľný sociálny príspevok 1,5% zá-
kladnej mzdy. Vyplácaný osobitne buď 

do DDP, alebo do ZM dnes neexistuje.

4.O štvrtinu väčší počet operátorov na pra-
coviskách. Dnes o štvrtinu väčšie pra-

covné zaťaženie operátorov. 

5.Odstupné zo zdravotných dôvodov 180 dní
 pred dôchodkom. Po novom 720 dní 

pred dôchodkom, to znamená , že plnenie  
nad rámec zákona nedostane zamestnanec 
v predčasnom období pred dôchodkom, 
ale len pred týmto obdobím.

6.Náhrada priemernej mzdy pri pracovnom 
úraze 2 roky. Po novom len jeden rok 

a potom sociálne minimum.

7.Mzdová kompenzácia za sťažené prostre-
die sk.III 64€. Zamestnávateľ zrušil prípla-

tok defi novaný v Zákonníku práce a zaviedol 
prevádzkový príplatok a o osobný paušálny 
príplatok, ktorý je de facto zrušený. 

8.Príspevok na životné poistenie 200€. 
Zamestnávateľ zaviedol nepriehľadné 

skupinové poistenie 26 €.

9.Nediferencovaný nárok na všetky 
mzdové položky,okrem zvýšenia 

základnej mzdy. Dnes sú všetky mzdové po-
ložky, mimo vianočnej mzdy plne  diferenco-
vané.

10.Odstupné nad 20 rokov u zamestnáva-
teľa + 8 platov. Dnes nad 20r. + 2, 

nad 25r +3, nad 30r. +4, nad 35r. +5 a nad 40r. +6

11. Sociálny príspevok nie je za 8 rokov valo-
rizovaný.Reálna hodnota sociálneho prí-

spevku klesla o 200 € ročne

Len keď objektívne zrátame, iba body 2,3,7,8,11 
tak zamestnanec vo výrobe oproti roku 2012 
stráca cca 125€ / mesačne. Ak by sme mali 
kvantifi kovať predĺženie pracovného týždňa a 
ostatné položky strata bude oveľa väčšia. Možno 
sa Vám nejaví táto suma veľká, ale zamestnáva-
teľ takto ušetrí v prepočte skoro 5 000 000 €
ročne na osobných nákladoch. Pripomíname 
stále väčšie náklady pre dodávateľa stravy  
zo sociálneho fondu. V zásade platí, čím väčšie 
náklady hradené dodávateľovi stravy tým me-
nej ostane na ostatné príspevky pre zamest-
nancov. OZ ČLEN. 

INFO

Stratené benefi ty

Ú  stava SR zaručuje právo na štrajk 
za podmienok ustanovených zákonom. 
Právo na štrajk je upravené zákonom len 

v prípade sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy. Štrajk 
v ostatných prípadoch žiaden zákon neupravuje, ani 
nezakazuje. Podľa Ústavy SR každý môže konať, čo 
nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, 
aby konal niečo, čo zákon neukladá. V právnom po-
riadku SR nie je žiadny zákon, ktorý by zakazoval vý-
kon práva na štrajk s výnimkou vylúčenia z výkonu 
tohto práva v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním 
sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov a príslušníkov a zamestnan-
cov hasičských a záchranných zborov. Neexisten-
cia zákona, ktorý by stanovil podmienky výkonu 
tohto práva aj mimo kolektívneho vyjednávania 
nemôže viesť k spochybneniu existencie a realizá-
cie ústavného práva na štrajk. Štrajk je teda dovo-
lený aj nad rámec zákona o kolektívnom vyjedná-
vaní. Rovnaké stanovisko vyjadril aj Najvyšší súd SR 
vo svojich rozhodnutiach týkajúcich sa zákonnosti 
štrajku zamestnancov v súvislosti s odvolaním ria-
diteľa organizácie, pri protestoch proti niektorým 
pripravovaným krokom vlády v hospodárskej a so-
ciálnej oblasti, pri protestoch proti reštrukturalizá-
cii a transformácii zamestnávateľa.  

Zo skutočnosti, že ak vláda SR a sociálni part-
neri nepovažujú za potrebné prijať osobitný 

zákon, ktorý by výslovne upravoval iba otázky 
protestných, resp. politických štrajkov, uznáva 
legálnosť aj iných druhov štrajkov okrem štrajku 
v procese kolektívneho vyjednávania z dôvodu, 
že pri týchto štrajkoch ide o využívanie ústav-
ného práva na štrajk. 

Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani 
po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné 
strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže 
sa ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolek-
tívnej zmluvy vyhlásiť štrajk. Štrajk je kolektívnym 
právom, preto o jeho vyhlásení rozhodujú zamest-
nanci. Postup pri organizovaní štrajku je upravený 
v zákone o kolektívnom vyjednávaní. Zamestnáva-
teľ, organizácia zamestnávateľov alebo prokurátor 
môžu podať návrh na určenie nezákonnosti štrajku 
na krajský súd, v ktorého obvode má sídlo príslušný 
odborový orgán, proti ktorému tento návrh sme-
ruje. Návrh však nemá odkladný účinok. 

Účastníkom štrajku je zamestnanec, ktorý vy-
slovil súhlas so štrajkom. Zamestnancom, ktorí 
so štrajkom nesúhlasili, ani sa k nemu neskôr ne-
pridali, je zamestnávateľ povinný prideľovať prácu 
alebo im poskytovať náhradu mzdy za prekážku 
v práci na strane zamestnávateľa. 

Účasť na štrajku má negatívny vplyv na pracov-
noprávne nároky v tom, že počas účasti na štrajku 
neprislúcha zamestnancovi mzda ani náhrada mzdy. 

Ide však o ospravedlnenú prekážku v práci. Ak súd 
rozhodne, že štrajk bol nezákonný, účasť zamest-
nanca na štrajku je neospravedlnenou neprítom-
nosťou v práci. Nemocenské a podpora pri ošet-
rovaní člena rodiny patrí zamestnancovi, ak tento 
nárok vznikol pred vyhlásením štrajku. Ak vznikol 
počas štrajku, nemá štrajkujúci zamestnanec ná-
rok na uvedené dávky. 
Za škodu spôsobenú prerušením práce štrajkom 
účastník štrajku nezodpovedá. Ak však súd

rozhodol, že štrajk je nezákonný, odborová or-
ganizácia, ktorej orgán štrajk vyhlásil, zodpovedá 
zamestnávateľovi za škodu, ktorá mu takým štraj-
kom vznikla.  V súvislosti s otázkou zákonnosti 
štrajku je mnoho nejasných otázok. Je totiž po-
trebné rozlišovať štrajk konaný na základe zákona 
o kolektívnom vyjednávaní a uplatňovanie práva 
na štrajk ako jedného zo základných práv a slo-
bôd občanov. Právo na štrajk garantujú nielen zá-
kladné právne normy Slovenskej republiky ( Ústava 
SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov , 
Listina základných práv a slobôd –  ústavný zákon 
č. 23/1991 Zb .), ale aj medzinárodné dokumenty, 
ktorými je Slovenská republika viazaná (Medziná-
rodný pakt o hospodárskych, sociálnych  a kultúr-
nych právach –  vyhl. č.120/1976 Zb ., Európska so-
ciálna charta –  oznámenie Ministerstva zahranič-
ných vecí SR č. 329/1998 Z. z .). 

stava SR zaručuje právo na štrajk zákon, ktorý by výslovne upravoval iba otázky Ide však o ospravedlnenú prekážku v práci. Ak súd 

Právo na štrajk



PREDSTAVUJEME 
Mgr. Miroslav Šuňal – komisia 
pre komunikáciu, členský 
dôverník prevádzka P7
Aký som doma?: Vo svojom voľnom čase sa 
snažím aktívnym spôsobom zregenerovať 
sily návštevou posilňovne, hubárčením 
a prácou na chalupe. Popri tom sa však vždy 
rád stretnem s priateľmi na futbalových 
zápasoch milovaného Slovana Bratislava 
či Crvenej Zvezdy v Belehrade.

Aký som v práci?: Rovnaký, ako množstvo 
mojich kolegov, priateľov, známych aj 
neznámych. Každodenný kolobeh života 
vyžadujúci zodpovednosť za rodinu 
a spoločnosť v ktorej žijem.

PREDSTAVUJEME 
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INFO

Hromadná 
výpoveď 

zamestnancov, 

N ajúčinnejší zároveň najefektívnejší 
prostriedok na dosiahnutie požia-
daviek zamestnancov voči zamestná-

vateľovi je takzvaná hromadná výpoveď. Hro-
madná výpoveď je krajnou možnosťou na do-
siahnutie mzdových a sociálnych požiadaviek 
zamestnancov, vtedy, keď sú vyčerpané všetky 
možnosti kolektívneho vyjednávania, respek-
tíve, ak zamestnávateľ nerešpektuje vôľu a po-
žiadavky relevantnej skupiny zamestnancov, 
ktorí vedia formou hromadnej výpovedi urobiť 
tlak na zamestnávateľa a primäť ho k dohode. 
Toto je aj príklad obchodnej spoločnosti SLOV-
NAFT, a.s., ktorá v procese kolektívneho vyjed-
návania absolútne nerešpektovala záujmy a po-
žiadavky zamestnancov vo výrobe a ktorým ne-
ostáva iná zákonná možnosť, ako ísť cestou or-
ganizovanej hromadnej výpovede.

Na začiatok konštatujeme, že právny poriadok 
Slovenskej republiky nepozná pojem hromadná 
výpoveď zamestnancov. Takzvanou hromad-
nou výpoveďou zamestnancov môžeme pova-
žovať v zásade, výpovede zamestnancov, koor-
dinované odborovou organizáciou, alebo práv-
nou kanceláriou, či zamestnancami samotnými. 
Treba to urobiť v mušketierskom pokriku „ Je-
den za všetkých, všetci za jedného“ a čo v naj-
väčšom počte. Lebo účasť bude rozhodujúca 
pre úspešnosť, respektíve spustenie akcie s ná-
zvom “ hromadná výpoveď“

Zamestnanci, ktorí v minulosti nabrali odvahu 
a odhodlali sa ísť touto cestou, dosiahli dohodu 
so zamestnávateľom a splnenie svojich požia-
daviek. Medzi najznámejšie príklady patria le-
kári nemocníc, ktorí stáli „ proti“ samotnej vláde 

SR a zastavili týmto spôsobom dokonca aj pri-
vatizáciu nemocníc, môžeme spomenúť aj ses-
tričky z nemocnice v Humennom a aj nedávne 
hromadné výpovede operátorov z Jaslovských 
Bohuníc, ktorí žiadali navýšenie miezd o 30 % 
a v zásade sa im to aj podarilo a uzavreli v krát-
kom čase dohodu so zamestnávateľom a vý-
povede stiahli.

Treba si v prvom rade uvedomiť ekonomické 
možnosti zamestnávateľa, zhodnotiť ekono-
mické prostredie, v ktorom podniká a azda naj-
dôležitejšou informáciou je analýza pracovného 
trhu a možnosti zamestnávateľa v krátkom čase 
nahradiť výpadok skúsených operátorov z vý-
robného procesu a schopnosť nových operáto-
rov bezpečne prevádzkovať výrobné jednotky 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. 

Poviete si „bingo“, toto je v podmienkach naj-
väčšej rafi nérie na Slovensku nemožné a ideme 
do toho. Ale pre úspech takejto akcie je najdôle-
žitejšie prekonať, asi najtypickejšiu vlastnosť za-
mestnancov na Slovensku a to je strach, obava 
zo straty zamestnania, respektíve chýbajúcu 
schopnosť určenia hodnoty samého seba 
v prostredí pracovného trhu vyspelej Európy. 
Treba sa v určitom momente rozhodnúť či osta-
neme so sklonenými hlavami a podvolíme sa 
tým silným, dravým, bohatým, alebo sa doká-
žeme spojiť v jeden veľký zástup robotníkov 
a urobíme niečo v prospech seba samých. Ovo-
cie tohto rozhodnutia, budú vaše rodiny zbe-
rať v nasledujúcich aktívnych rokoch v zamest-
naní, ako aj v rokoch zaslúženého odpočinku 
na dôchodku možno ešte ďalších 25 rokov ži-
vota. 

ako legitímny prostriedok na dosiahnutie ich požiadaviek.



KOMISIE

KOMISIA PRE KOMUNIKÁCIU 
PRI OZ ČLEN:
Komisia pre komunikáciu má za prvoradú úlohu ko-
ordinovať aktivity v oblasti komunikácie voči zamest-
nancom, našim členom, vonkajšiemu prostrediu, ako 

aj voči zamestnávateľovi . Ďalšou dôležitou úlohou 
komisie je tvorba a úprava webovej stránky, ako aj 
tvorba časopisu OZ ČLEN. Môžeme zhrnúť, že hlav-
nou činnosťou komunikačnej komisie je marketing 
a reklama, rôzne nápady a myšlienky z tejto oblasti, 

ako aj vytváranie a hľadanie komunikačných kanálov 
so zamestnávateľom a s vonkajším prostredím.

Členovia: Mgr. Miroslav Šuňal, Emil Jankovič, 
Miroslav Holub, Darius Korosi

KOMISIA PRE BOZP PRI OZ ČLEN:
Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
je jedna z najdôležitejších organizačných jednotiek 
odborového združenia, ktorá má za cieľ kontrolo-
vať a byť strážcom všetkých oblastí dotýkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany , ako aj stavu pracovného prostredia. Dôle-
žitou úlohou je nezávislé vyšetrovanie pracovných 
úrazov zamestnancov a pripomienkovať respek-
tíve vyjadrovať súhlas, alebo nesúhlas s konečnou 

vyšetrovacou správou. Zástupcovia komisie majú 
právo zúčastňovať sa rôznych kontrolných rokovaní 
a bezpečnostných previerok konaných zamestná-
vateľom a zároveň nezávisle zisťovať nedostatky 
na pracovisku buď technologického, protipožiar-
neho, alebo  zdravotného charakteru a to rozho-
vormi a informáciami priamo od zamestnancov. 
Zákony Slovenskej republiky, ukladajú zamestná-
vateľovi odstrániť všetky takéto nedostatky, ktoré 
sú súčasťou vypracovaného protokolu z kontroly 

a v prípade závažných nedostatkov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť zamestnancov, má právo odborová 
organizácia žiadať odstavenie prevádzky na čas 
do odstránenia všetkých závažných nedostatkov. 
Taktiež dôležitou úlohou komisie pre BOZP je pri-
pomienkovať všetky pracovné predpisy a štatúty 
z oblasti BOZP a požiarnej ochrany.

Členovia: Bc. Beata Vavreková -IBP, Imrich Nagy, 
Vladislav Furiš, Imrich Bugár

WEB: www.ozclen.sk
FB: https://www.facebook.com/odborovezdruzenie.clen

Mail: ozčlen@ozčlen.sk , odboryclen@gmail.com
Tel: 0918740414

Redakčná rada: Ján Sýkora/jansykora@ozclen.sk/,Komisia pre komunikáciu OZ ČLEN


