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A teraz k veci:
ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. prednieslo 
požiadavku, aby OZ ČLEN uznalo, že sú väč-
šinová odborová organizácia, teda, že by sa 
OZ ČLEN vzdalo účasti na kolektívnom vy-
jednávaní a podporilo by bez podmienok 
druhú odborovú organizáciu.

OZ ČLEN rovnako prednieslo svoje po-
žiadavky, ktorými by bolo možné podmie-
niť prípadný súhlas.
1  Byť signatárom Kolektívnej zmluvy.
2  Vo vyjednávacej komisii bude aspoň je-

den zástupca OZ ČLEN .
3  Vzájomná výmena návrhov, priorít do ko-

lektívneho vyjednávania.
4  Podpísanie memoranda o spolupráci. 
5  Dohoda na rozdelení pracovného voľna 

na odborovú činnosť.

Bohužiaľ zástupcovia ZO ECHOZ nepristú-
pili, na ani jednu požiadavku, ktorými člen-
ský výbor OZ ČLEN podmienil prípadný svoj 
súhlas s návrhom ZO ECHOZ.

Je nepochopiteľné, že aj napriek tomu, že 
predstavitelia ZO ECHOZ  argumentovali, že 
vznikom OZ ČLEN sme oslabili ich pozíciu vo-
či zamestnávateľovi a OZ ČLEN ponúkol spo-
ločný postup a tak vrátiť silu aj ZO ECHOZ, tú-
to našu ponuku odmietli.

Rovnako sme nevedeli pochopiť odpoveď, 
na požiadavku výmeny jednotlivých návrhov, 
že bude stačiť, že si ho prečítame na vnútro-
podnikovom intranete.

Zo strany druhej odborovej organizácie 
bolo odmietnuté aj podpísanie memoranda 
o spolupráci, kde by sme sa zaviazali, k vzá-
jomnému neútočeniu, výmeny informácií, 

pravidelnému zasadnutiu odborových výbo-
rov, ako aj spoločnému postupu 

pri rôznych interných predpisoch a ich pre-
rokovaní, alebo odsúhlasení.

Takže nás pravdepodobne bude čakať roz-
hodcovský proces o určenie odborovej orga-
nizácie , ktorá je oprávnená podpísať kolek-
tívnu zmluvu, kde bude rozhodovať jediná 
veličina a to počet členov tej, ktorej odboro-
vej organizácie. 

Odkaz pre zamestnávateľa , aj pre ZO ECHOZ 
je, že aj napriek neprehľadnému systému roz-
hodovania a politickým záujmom v tejto ob-
lasti, sme oveľa lepšie pripravení na podvody, 
ktoré zamestnávateľ v spolupráci so ZO ECHOZ 
v roku 2018 urobil a tak protiprávne ovplyv-
nil výsledok rozhodnutia rozhodcu.

Pokračovanie – s. 2

KOLEKTÍVNE 
VYJEDNÁVANIE 2021

1.12.2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov odborových výborov odborových organizácií 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania a možného, alebo 

nemožného spoločného postupu voči zamestnávateľovi. Sme toho názoru, že aj v súčasnosti aj 
v budúcnosti by sme mali postupovať v procese kolektívneho vyjednávania spoločne v prospech 

zamestnancov. Iba tak môžeme presadiť tie najlepšie požiadavky pre zamestnancov.
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Spomienka na to, 
čo zamestnanci mali 
a za 8 rokov stratili. 

VYJEDNÁVANIE
SPOMIENKY

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2021
Dokončenie – s. 1

Odborové združenie od začiatku verejne 
vyhlasuje a zaväzuje sa, že v budúcnosti ne-
bude vylučovať žiadnu odborovú organizáciu 
v spoločnom postupe pri vyjednávaní Kolek-
tívnej zmluvy.

Návrh OZ ČLEN do kolektívneho vyjednáva-
nia bude zamestnávateľovi predložený v záko-
nom stanovenej lehote do 31.1.2021

Vážení zamestnanci, budeme radi, ak sa za-
pojíte do nášho prieskumu o najdôležitejších 
prioritách pre Vás samotných zamestnancov.

Prieskum je zverejnený na vnútropodniko-
vom intranete.

Váš záujem, bude pre nás vodítkom na zo-
stavenie návrhu kolektívnej zmluvy a priorít, 
z ktorých neustúpime

Preto si Vás našich členov, ako aj nerozhod-
nutých zamestnancov dovoľujeme vyzvať na 
našu podporu a zapojenie do kolektívneho 
vyjednávania.

Celý tím OZ ČLEN 
Vám ďakuje za podporu.
PS: Posledný “ambiciózny “ návrh odboro-
vých dôverníkov ZO ECHOZ výrobných ro-
diek je navýšenie základných miezd o 50€ , 
nedokladovanie kafetérie počas protipande-
mických opatrení a  nárok na stravu počas 
nadčasovej práce, ak si zamestnanec vyčerpal 
mesačný nárok a toto  za neprepúšťanie za-
mestnancov, taká všeobecná formulka. 

Vyjednávanie novej kolektívnej zmluvy sa riadi Zákonom 
o kolektívnom vyjednávaní, podľa ktorého na začiatku je 
dohoda a na konci štrajk.

Zamestnávateľovi by mal byť predložený jeden spoločný 
návrh najneskôr dva mesiace  pred koncom platnosti KZ, 
na ktorom sa dohodnú obe odborové organizácie.

Ak sa odborové organizácie nedohodnú na spoločnom 
návrhu, zamestnávateľ podpisuje kolektívnu zmluvu s 
odborovou organizáciou, ktorá má najväčší počet členov.

Ak sa odborové organizácie nedohodnú na počte členov,ide 
o spor o určenie odborovej organizácie, ktorá je oprávnená 
podpísať kolektívnu zmluvu , alebo nepodpísať a vyhlásiť 
štrajk.

Spor rozhodne rozhodca poverený z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny.
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PROCES KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA 
SA RIADI TÝMITO BODMI:

  Kratší pracovný týždeň
Kým v roku 2012 mali zamestnanci 
v nepretržitom režime 35,5 hodino-
vý pracovný týždeň, v sučasnosti je 
37,5 hodinový, minimálny nárok zo Zá-
konníka práce.

  Dovolenkový príspevok
Kým v roku 2012 mali všetci zamest-
nanci nediferencovaný dovolenkový 
príspevok vo výške 2,2% za 12 mesia-
covvyplácaný v mesiaci jún , v súčas-
nosti je zavedená diferencovaná nená-
rokovateľná štvrťročná odmena.

  VOVO
Kým v roku 2012  mali zamestnanci 
vyplácanú VOVO bez diferenciácie, 
dnes o výške VOVO rozhodujú mana-
žéri na základe  subjektívneho hod-
notenia zamestnancov.

  Mzdové zvýhodnenie za sťažený 
výkon práce
Kým v roku 2012 bolo toto zvýhodne-
nie vo výške 64€ pre vonkajších ope-
rátorov a vedúcich zmien, v súčasnos-
ti dostávajú zamestnanci prevádzko-
vý príplatok vo výške 30€

  Príspevok na poistenie  200€
Kým v roku 2012 mali zamestnanci prí-
spevok na ľubovolné životné poistenie 
vo výške 200€, dnes máme ťažko náro-
kovateľné skupinové jednorázové úra-
zové poistenie všetkých zamestnancov 
v celkovej výške 26,50€ + 13€.

  Sociálna výpomoc nárokovateľná
Kým v roku 2012 bola sociálna výpo-
moc pri dlhodobej praceneschopnos-
ti nárokovateľná, v súčasnosti je nená-
rokovateľná.

  Náhrada mzdy pri pracovnom úra-
ze
Kým v roku 2012 bola náhrada mzdy 
pri dlhodobej práceneschopnosti spô-
sobenej pracovným úrazom 24 mesia-
cov v priemernej mzde zamestnaca, 
v súčasnosti je náhrada hradená len 
v zmysle Zákonníka práce , teda v prie-
mernej mzde len 12 mesiacov.

  Ďalší voliteľný sociálny príspe-
vok.
Kým v roku 2012 bol tento príspevok 
vo výške 1,2  % do mzdy, alebo 1,5% na 
DDS, v súčasnosti je tento príspevok 
vyplácaný na úkor voliteľného sociál-
neho príspevku.

  Ďalšie odstupné pri skončení 
pracovného pomeru 
zo zdravotných dôvodov
Kým v roku 2012 bolo maximálne od-
stupné vo výške 13 mesiacov, dnes je 
toto maximálne odstupné vo výške len 
11 mesiacov. Navyše oproti roku 2012, 
nárok na toto odstupné stratili zamest-
nanci, ktorí dovŕšili vek nároku na 
predčasný starobný dôchodok.

  Voliteľný sociálny príspevok
Voliteľný sociálny príspevok v roku 
2012 bol vyplácaný v plnej výške bez 
dokladovania, v súčasnosti je potreb-
né nárok dokladovať a časti zamest-
nancom nárok prepadne. Navyše sa 
VSP 8 rokov nevalorizoval, čím jeho 
reálna hodnota klesla o súčet in� ácie 
za osem rokov.

   Produktivita zamestnancov 
– kompetencie
Kým v roku 2012 na získanie plnej výš-
ky základnej mzdy stačila jedna kom-
petencia, v súčasnosti sú zamestnanci 
produktívnejší  a je potrebné na plnú 
výšku základnej mzdy ovládať všetky 
kompetencie na prevádzkach.

   Viac zamestnancov
Kým v roku 2012 bol na prevádzkach 
väčší počet zamestnancov, v roku 2013 
sa uskutočnila drasticka organizačná 
zmena , ktorá mala za následok zní-
ženie počtu zamestnacov na prevádz-
kach zhruba o štvrtinu.

  Valorizácia ďalších sociálnych 
náhrad
Od roku 2012 neprebehla žiadna va-
lorizácia, ktorejkoľvek ďalšej sociálnej  
náhrady, čím každej reálna hodnota 
klesla o  mieru in� ácie za 8 rokov. 

Predseda OZ ČLEN



Čo sme navrhovali v roku 2018:

5

Zarábaj viac, ako učeň
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ROK 2018 POROVNANIE

Pripomeňme si, ako prebiehalo 
kolektívne vyjednávanie v roku 2018.

OZ ČLEN pripravilo svoj komplexný návrh a oslovili sme pred-
sedu ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. na stretnutie ohľadom spoloč-
ného návrhu do vyjednávania. 

V zásade predseda ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. s ničím ne-
súhlasil a jedinou jeho požiadavkou bolo, aby OZ ČLEN uznal 
väčšinovú ZO ECHOZ, ako oprávnenú vyjednávať.

Aj napriek tomu sme navrhli stretnutie odborových výbo-
rov a hľadanie spoločných prienikov v návrhoch oboch odbo-
rových organizácií.

Stretnutie sa uskutočnilo 30.1.2018 a bolo len bezvýznam-
ným krokom , keďže ešte začiatkom januára požiadala druhá 
odborová organizácia MPSVaR o určenie rozhodcu, teda dopre-
du predpokladal nedohodu.

Čo sme nepredpokladali bolo, že ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. 
predloží rozhodcovi aj staré prihlášky bývalých členov, výsled-
kom čoho bolo veľa dvojitých členstiev zamestnancov. Druhým 
nezanedbateľným krokom, ktorý ovplyvnil rozhodcovský proces 
bolo zrazenie členských príspevkov zamestnancom zamestnáva-
teľom práve v mesiaci január pre ZO ECHOZ, aj napriek tomu, že 
neboli jej členmi, čo rozhodca zhodnotil, že sú jej členmi.

Dnes je OZ ČLEN pripravené na tieto úskoky zamestnávateľa 
a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., aj keď si myslíme, že proces 
rozhodovania je neprehľadný a má politický aspekt. Veríme, 
že proces rozhodovania bude férový.

  Časti 1 a 2 KZ 
upraviť s prihliadnutím na existenciu 
dvoch odborových organizácií.

  3.7 Pracovný čas
Ustanovený pracovný čas navrhujeme 
skrátiť na dĺžku platnú do 31.12.2012

  3.7.4 Prestávka v práci a primeraný 
čas na jedlo a odpočinok 
Nový bod v KZ, ktorý definuje  prime-
raný čas na jedlo a odpočinok v dĺžke 
30 min, ktorý bude zarátaný do pracov-
ného času.

  3.7.6 Súbežný výkon práce
Nový bod v KZ, ktorý by mal riešiť časo-
vý úsek 15 min súbehu zmien

  3.15.1 Odstupné
V prípade skončenia pracovného pome-
ru z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej 
spôsobilosti vykonávať doterajšiu prá-
cu  vrátiť do KZ podmienky platné do 
31.12.2012

  3.15.2.2 Ďalšie odchodné 
Za pracovný pomer, ktorý trval 25 a viac 
rokov - 5 násobok, 35 a viac rokov – 6 náso-
bok priemerného mesačného zárobku

  4.2.4 Zvýšenie základnej mzdy
Zvýšenie základných miezd zamestnan-
cov v HAY 8 - 17 o 200 EUR s účinnosťou 
spätne od 1.1.2018

  4.3 Vianočná mzda
Základná suma vianočnej odmeny sa rov-
ná násobku priemernej základnej mzdy 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

  4.4.11 Mzdové zvýhodnenie za prá-
cu nadčas
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas  
zvýšiť na 100 % priemerného zárobku 
zamestnanca.

  4.4.12 Príplatok za odpracované 
roky
Nový bod v KZ  Príplatok 10€/mesačne 
pre zamestnanca, za každý odpracova-
ný rok u zamestnávateľa.

  4.4.5,6,7,8 Mzdové zvýhodnenie za 
prácu v jednotlivých pracovných re-
žimoch Zvýšenie o 30%
  4.4.9 Mzdová kompenzácia za sťaže-
ný výkon práce
Návrat na znenie platné do 31.12. 2013 
a zvýšenie príplatku o 30%.

  4.5.2.1 VOVO 
Úprava tabuľky minimálnych a maximál-
nych priznaní

  4.5.8  Štvrťročná odmena
Navýšiť objem � nančných  prostriedkov 
na 3 %  z dvanásť násobku priemerných 
základných miezd... a odmenu vyplácať 
s prihliadnutím aj na výkon AÚ.

  4.5.9 Odmena za hospodársky výsle-
dok spoločnosti 
Nový bod v KZ, za každých 30 mil.€/EBI-
TDA skupiny SLOVNAFT, a.s.2017/kaž-
dému  zamestnancovi skupiny vyplatiť 
100 € k 1.4.2018

  5.1.2 Použitie sociálneho fondu
Poskytovať príspevok na dopravu do 

zamestnania formou blue karty v hod-
note 300 EUR/ rok.

  5.8 Voliteľný sociálny príspevok
Zvýšiť voliteľný sociálny príspevok 
na 2 400 EUR ročne, a vyplácať ho me-
sačne vo výške 200 EUR , zrušiť preuka-
zovanie. 

Rokovať o celom vnútropodnikovom pred-
pise Kariérny rast zamestnancov.

-  zvýšenie celkového objemu mzdových 
ohodnotení  v jednotlivých pracovných 
pozíciách o 300 € spätne k 1.1.2018

-  na získanie maximálneho mzdového 
ohodnotenia  v jednotlivých pracovných 
pozíciách žiadať od zamestnanca maxi-
málne znalosť 3 režimov v rámci jed-
notlivých pracovných pozícií

-  prehodnotiť zaradenie jednotlivých vý-
robných jednotiek a prevádzok do vyšších  
kategórií, pričom navrhujeme zachovať 
výlučne 3 kategórie, do ktorých budú za-
radení , aj všetci zamestnanci logistiky, 
terminálov a dispečeri

-  prehodnotiť jednotlivé pracovné po-
zície a ich zaradenie v rámci kariérne-
ho rebríka, ako aj HAY úrovne pracov-
ných pozícií.

-  do kariérneho rastu zamestnancov zara-
diť, aj ranné funkcie na výrobných jed-
notkách po denných majstrov.

Príloha č. 10 KZ 
– Kariérny rast zamestnancov

N ie je pre odborára nič lahodnej-
šie, ako čítať kolektívnu zmluvu toť 
v susednom Rakúsku. v porovna-

teľnom podniku s tým slovenským.
Tak poďme pekne od začiatku, dnes uč-

ňovské bene� ty.
Neviem, ako je to možné, ale rakúska 

� rma na rozdielod tej slovenskej si dlho-
dobo udržuje systém učňovského vzdelá-
vania , ktorý im produkuje pripravených 
hotových odborníkov pre prípad generač-
nej výmeny a robia to dlhodobo, motivač-
ne a záväzne.

Dáme čísla nech vyrazíme dych za-
mestnancom na Slovensku:
1. Mesačný príspevok učeň 1. ročníka 821€, 

2.ročníka 1094€, 3 ročníka 1368€. 4 roč-
níka 1687€.

2. Zamestnávateľ hradí ubytovanie, dopravu 
na prax a jednorázovú odmenu 150€ pri 
získaní grantu.

3. Za úspešnú skúšku odmena až do 
200€.

4. Dovolenkový a vianočný príspevok 
pre učňa vo výške mesačného príspev-
ku.

5. Roky štúdiá na učilišti sa započíta-
vajú do rokov praxe pri určovaní 
tarifnej mzdy pri nástupe do zamest-
nania.

6. Nástupný brutto ročný plat prvý rok 
37 000 €.

Oprávnene si dávate otázku, ako je možné, že 60 km  od slovenskej ra� nérie Slovnaft a.s. teda v regióne EÚ si konkurenčný 
zamestnávateľ cení študentov odborného učilišťa oveľa viac, ako slovenský zamestnávateľ dlhoročných skúsených odborní-
kov operátorov na výrobných prevádzkach.

Na rozdiel od slovenského zamestnávateľa ten rakúsky nezaspal na vavrínoch a nemá problém s generačnou výmenou 
operátorov. 

POROVNANIE S OMVPOROVNANIE S OMV

  Tarifné základné mzdy pre vonkajších 
operátorov presahujú 3000€, pre vnú-
torných operátorov 4000€ a vedúcich 
zmien 5000€.

  Zamestnanci v nepretržitej prevádzke ma-
jú stanovený kratší 36 hodinový pracov-
ný týždeň.

  Príplatok za prácu v nedeľu je 100%.

  Príplatok za nadčasovú prácu 50%, ak sa 
nadčasom predlžuje nočná zmena 100%, 
navyše zamestnávateľ prepláca aj hodiny 
z a na cestu na nadčasovú prácu.

  Príplatok za roky praxe.Predovšetkým na 
západ od nás sú zavedené iné tabuľkové 
systémy, v ktorých je už zarátaný prípla-
tok za roky praxe takým spôsobom, že sa 
každé dva roky navyšuje tomu, ktorému 

konkrétnemu zamestnancovi základná 
mzda podľa toho v ktorej tarifnej triede 
je zaradený od 50€ až po 500€ za mesiac. 
Roky praxe sa rátajú, aj od ostatných za-
mestnávateľoch v odvetví respektíve v sku-
pine.

  Príplatok za prácu vo sviatok 100%.

  Príspevok na dovolenku /13 plat/a vianoč-
ná mzda /14 plat/je vo výške základnej 
mzdy každého zamestnanca , bez dife-
rencovania a subjektívneho hodnotenia 
menežérov.

  Jubilejné odmeny za 25 rokov  jedna zá-
kladná mzda, za 35 rokov 2 základné mzdy 
a za 40 rokov 3 základné mzdy.

  Zmenový príspevok za každú hodinu 
1.35 € / za mesiac  cca 209 €/.

Keďže cieľom OZ ČLEN je dobiehanie vyspelej Európy v otázkach miezd 
a bene� tov pre zamestnancov  Slovnaft, a.s., prinášame Vám stručný 

prehľad mzdových podmienok a bene� tov v susednej 60 km vzdialenej 
ra� nérii. Prehľad je len orientačný a mierený na zamestnancov vo výrobe.

Okrem týchto bodov majú zamestnanci 
ďalšie výhody a benefity ohľadom 
r ô z nyc h  d ávo k ,  o d c h o d n é h o, 
odstupného, ďalších prekážok v práci, 
príprava na štúdium atď. 

Zvyšovanie základných miezd 
rok 2018 3,1%  
rok 2019 3,4% , min 100€ 
rok 2020 2,6%, min 70€

Treba si uvedomiť, že každoročné zvyšo-
vanie miezd, ako aj všetky príplatky a od-
meny v ra� nérii vo Schwechate sa odvíjajú  
z trikrát vyššej mzdy, ako zamestnancovi 
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Vyššie mzdy znamenajú vyšší dôcho-
dok slovnaftárov.

Vyššie mzdy znamenajú viac zdrojov 
vo všetkých sociálnych, zdravotných a dô-
chodkových systémoch.

Vyššie mzdy znamenajú vyššiu život-
nú úroveň všetkých slovnaftárov a ich ro-
dín.

Odborové združenie ČLEN nevyužíva žiad-
ne výhody od zamestnávateľa, je � nanco-
vané výlučne z Vašich členských príspev-
kov  a preto jediný záväzok máme voči Vám 
zamestnancom spoločnosti Slovnaft. 

Tím OZ ČLEN.

  Príplatok za nočnú prácu je 3,60 za ho-
dinu.

  Nástupná najnižšia základná mzda v naj-
nižšej triede je 2054 €.

  Dovolenka do 25 rokov praxe 27 dní , 
nad 25 praxe rokov 33 dní.

  Príplatky za dozor, zaúčanie a zastupova-
nie vyšších pozícií sú samozrejmosťou.



VYSTÚP Z RADU

STAŇ SA ČLENSKÝM 
DÔVERNÍKOM A VYSTÚP Z RADU

VYJEDNÁVAJ S ČLENOM

Vážený kolega,
ak si aktívny, ak rád kritizuješ, ak 
rád ponúkaš riešenia, ak si spravod-
livý, ak chceš niečo zmeniť v spoloč-
nosti, ak chceš posilniť občiansku 
demokraciu, ak chceš zmeniť od-
borovú činnosť na Slovensku,  staň 
sa členským dôverníkom.

Tvojou náplňou práce bude:
• diskutusie s kolegami o všetkých 
problémoch a požiadavkách v práci
• zúčastniť sa 1x do mesiaca odbo-
rového výboru
• prinášať svoje návrhy, riešenia 
a poznatky
• predávať čerstvé informácie 
zamestnancom 
• starať sa o informačné tabuľe 
na pracoviskách

• rozhodovať o dôležitých rozhod-
nutiach
• schvaľovať konečný návrh pri 
kolektívnom vyjednávaní
• organizovať  akcie odborového 
združenia 

AK MÁŠ ÚPRIMNÚ SNAHU PO-
MÔCŤ ZMENIŤ DLHOTRVAJÚ-
CI ODBOROVÝ SYSTÉM ZAVO-
LAJ, POŠLI E-MAIL, ALEBO SA 
OSOBNE ZASTAV POROZPRÁVAŤ. 
BUDEME RADI, AK SA PRIDÁŠ 
K NAŠIM DÔVERNÍKOM A POMÔ-
ŽEŠ FORMOVAŤ OZ ČLEN. 

Kontakt na nás:
Vlčie hrdlo 50, budova internátu, 
kancelária 1.26 na prízemí
tel: 0908740414, 0905630735
Mesenger  OZ ČLEN, Ján Sýkora

Vážení zamestnanci, Odboro-
vé združenie ČLEN v súvislos-
ti s blížiacim sa kolektívnym 
vyjednávaním zverejnilo na 
stránke OZ ČLEN na Intrenete 
prieskum, ktorého sa môže zú-
častniť každý zamestnanec spo-
ločnosti a vyjadriť, ktoré priori-
ty sú pre neho dôležité.

Otázka: Čo sú tvoje priority?
Označ tri možnosti.

1. Zvýšenie základnej mzdy
2. Kratší pracovný týždeň
3. Príplatok za odpracované 
roky 
4. Nižší počet kompetencií 
v rámci kariérneho rebríka 
pri zachovaní ZM
5. Vianočná mzda vo 
výške priemernej mzdy 
v SLOVNAFT, a.s.
6. Zvýšenie príplatku za prácu 
v jednotlivých režimoch 

7. Valorizácia voliteľného soci-
álneho príspevku 
8. Mzdové zvýhodnenie za sťa-
žený výkon práce
9. Prehodnotenie kategórií pre-
vádzok v kariérnom rebríku.
10. Zvýšenie odchodného 
11. Započítanie celej prestávky 
na jedlo a odpočinok do pra-
covného času 
12. Zvýšenie príplatku za prá-
cu nadčas 
13. Náhrada priemernej mzdy 
pri pracovnom úraze na dva 
roky
14.  Plnen ie odchod ného 
zo zdravotných dôvodov ke-
dykoľvek
15. Vyššie štvrťročné odmeny
16. Vyššie jubilejné odmeny
17. Viac dní dovolenky

Vy udávate priority, ktoré 
spolu  dosiahneme.

Tím OZ ČLEN

DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VO VEOLIA GROUP

O dborové združenie ČLEN podpísa-
lo so zástupcami spoločnosti PPC 
Investments, a.s. /Paroplyn Brati-

slava/ patriacej od roku 2018 do portfólia 
VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu 
zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligar-
chov lukratívnej spoločnosti, na ktorej roz-
právkovo zbohatli.

Na začiatok by som chcel oceniť korektný 
prístup predstaviteľov zamestnávateľa na ro-
kovaniach, ktoré neboli jednoduché aj čo sa 
týka obsahu , aj procesu vzhľadom na pro-
tiepidemiologické opatrenia.

Táto kolektívna zmluva je len začiatkom 
cesty vyrovnávania mzdových a pracov-
ných podmienok zamestnancov v tejto spo-
ločnosti s podmienkami zamestnancov vo 
vyspelej EÚ.

Úlohou nášho odborového združenia bo-
lo hlavne vypočuť zamestnacov a násled-
ne nezávislé zastupovanie zamestnancov 
v tomto procese a maximálne presadenie 
ich požiadaviek, preto by som rád poďa-
koval všetkým našim funkcionárom aj ra-
dovým členom, za aktívny prístup a pripo-
mienkovanie všetkých požiadaviek, alebo 
ústupkov voči zamestnávateľovi.

Aj napriek tomu, že v mnohých oblastiach 
sme sa snažili, ako predstavitelia odborov 
presvedčiť samotných zamestnancov o potre-
be ambicióznejších cieľov, výsledkom bol 
myslím rozumný prijateľný kompromis aj 
pre zamestnávateľa.

Do budúcna sme zamestnancom da-
l i  pr ísľub, že sme odhodlaní presa-
diť akúkoľvek oprávnenú požiadavku 

voči zamestnávateľovi. Jedinou našou pod-
mienkou je ich podpora všetkých krokov 
OZ ČLEN v procese kolektívneho vyjedná-
vania.

Okrem nastavenia vzájomných vzťahov 
a poskytovania informácií z oboch strán, 
ako aj zachovania benefitov zo smernice 
predstavenstva, získali zamestnanci vďaka 
zastupovaniu Odborovým združením ČLEN 
ďalšie výhody a v čase hospodárskej krízy 
aj zabezpečený rast základnej mzdy, ktorá 
sa bude v uvedenej spoločnosti pohybovať v 
prípade operátorov od cca 1500 €.

Aj napriek dosiahnutým ústupkom od 
zamestnávateľa sa domnievame,aj vzhľa-
dom na hospodárske výsledky spoločnos-
ti, že je obrovský priestor na ďalšie opráv-
nené požiadavky zamestnancov v ďalších 
rokoch.

Paradoxne, bolo to práve Odborové zdru-
ženie ČLEN, ktoré navrhovalo ambicióznej-
šie požiadavky, ako samotní zamestnanci 
spoločnosti, ale keďže práve zamestnanci sú 
našimi pánmi, museli sme sa s niektorými 
ústupkami zamestnávateľovi stotožniť.

voči zamestnávateľovi. Jedinou našou pod-

Do budúcna bude oveľa viac potrebné za-
čať pracovať zo samotnými zamestnanca-
mi a to myslím na celom Slovensku, tak 
aby si uvedomili vlastnú hodnotu pre za-
mestnávateľa a skutočnosť, že ich cena prá-
ce je trikrát nižšia, ako kolegov v porovna-
teľných spoločnostiach vo vyspelej Európe.

Takže súčasťou tejto prvej 
Kolektívnej zmluvy je:

  37.5 hodinový týždeň pre ranných zamest-
nancov
  36 hodinový týždeň pre zmenových zamest-
nancov
  5 zmenový 12 hodinový pracovný režim
  zjednotenie rôznych foriem neštandartných 
mzdových foriem do základnej mzdy
  4% rast základnej mzdy od 1.1.2020
  5% rast základnej mzdy od 1.1.2021
  spätný doplatok takto upravenej a zvýšenej 
základnej mzdy od 1.1.2020
  štvrťročná pohyblivá zložka vo výške 20 až 
40% základnej mzdy za tri mesiace / ďalšie 
4 základné mzdy za rok cca 
  primeraný čas na jedlo a odpočinok započí-
taný celý do pracovného času
  ďalšie prekážky v práci nad rámec Zákonní-
ka práce
  odstupné nad rámec ZP
  odchodné viacnásobne zvýšené nad rámec 
ZP podľa odpracovaných rokov,
  za sviatok a deň energetiky príplatok 100%, 
24 a 31.12 150%
  príplatok za nadčasovú prácu od 25% 
do 100%
  energetický príspevok vo výške 300€,
  vyššia tvorba sociálneho fondu rovnako aj 
vyššie čerpanie sociálneho fondu v zmys-
le zákona
  príspevok na dopravu do zamestnania
  sociálna výpomoc v mimoriadnych situáci-
ách
  sociálna pomoc zamestnávateľa pri úmrtí za-
mestnanca až do výšky 10 000€ v prípade 
pracovného úrazu,
  valorizovaný príspevok do DDP.

Záverom by som chcel poďakovať za obrovskú 
podporu pri vyjednávaní všetkým zamestnancom 
spoločnosti,funkcionárom nášho združenia.
Len zamestnanci s podporou naozaj nezávislej 
odborovej organizácii vedia dosiahnuť všetky 
svoje očakávané požiadavky.Toto im garantuje 
Ústava SR a základné ľudskê práva.

Ale najlepšie výsledok vyjednávania vystihujú 
slová zamestnancov spoločnosti     pod dnešnom 
telefonáte:
” SME NADMIERU SPOKOJNÍ “

OZ ČLEN – naozaj nezávislé 
odborové združenie

OZ ČLEN – naozaj nezávislé 
odborové združenie
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§ 3a
(1) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní ko-
lektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace 
u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len 
spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa odborové organizá-
cie nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je zamestnávateľ oprávnený uzatvoriť kolektívnu 
zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo s ostat-
nými odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnávateľa je väčší ako počet čle-
nov najväčšej odborovej organizácie.
(2) Ak u zamestnávateľov pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, môžu príslušné 
vyššie odborové orgány vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pri uzatváraní kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa 
medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa vyššie odborové orgány nedohodnú na postupe podľa pr-
vej vety, je organizácia zamestnávateľov oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stup-
ňa s príslušným vyšším odborovým orgánom odborových organizácií s najväčším počtom čle-
nov u týchto zamestnávateľov alebo s príslušnými vyššími odborovými orgánmi ostatných od-
borových organizácií, ktorých súčet členov u týchto zamestnávateľov je väčší ako počet členov 
odborových organizácií s najväčším počtom členov u týchto zamestnávateľov.

(3) Ak sa zúčastnené strany nedohodnú podľa odseku 1 alebo 2, ide o spor o určenie odborovej 
organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy.

(4) Spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy rieši roz-
hodca zapísaný v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa tohto zákona. Ak sa zmluvné strany na oso-
be rozhodcu nedohodnú, na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán ho určí ministerstvo.
(5) Rozhodca vydá doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú organizáciu alebo príslušné 
odborové organizácie na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy.  

Ktorá odborová organizácia bude vyjednávať kolektívnu zmluvu 
sa riadi Zákonom o kolektívnom vyjednávaní č.2/1991 Zb.
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P rávo na štrajk patrí medzi základné 
práva a slobody občanov. Toto právo 
občanom garantujú nielen základné 

legislatívne normy Slovenskej republiky ale 
aj medzinárodné dokumenty, ktorými je Slo-
venská republika viazaná.

Kolektívne spory vznikajú z dôvodu stre-
tu záujmov zamestnávateľa a odborového or-
gánu . Podľa zákona o kolektívnom vyjed-
návaní môžu vzniknúť dva druhy kolektív-
nych sporov: spor o uzavretie kolektívnej 
zmluvy, spor o plnenie záväzkov z kolek-
tívnej zmluvy.

Spory medzi zamestnávateľom a zástup-
cami zamestnancov riešia sprostredkovate-
lia a rozhodcovia.
Sprostredkovateľ
Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy riešia 
zmluvné strany najskôr pred sprostredkova-
teľom. Ak sa spor nevyrieši úspešne, zmluv-
né strany môžu po vzájomnej dohode požia-
dať o rozhodnutie v spore rozhodcu alebo:
odborová organizácia môže vyhlásiť štrajk 
(§ 17 zákon o kolektívnom vyjednáva-
ní), zamestnávateľ môže vyhlásiťvýluku 
(§ 27 zákona o kolektívnom vyjednávaní).
Rozhodca
Po neúspešnom riešení sporu pred sprostred-
kovateľom majú zmluvné strany možnosť po-
žiadať o vyriešenie sporu rozhodcu, na tom-
to riešení sa však musia dohodnúť.  
Štrajk
Ak sa po neúspešnom riešení sporu pred 
sprostredkovateľom sporné strany nedo-
hodnú na pokračovaní riešenia sporu pred 

rozhodcom, nemôže sa toto konanie pred 
rozhodcom začať. Spor možno riešiť len ces-
tou štrajku alebo výluky.

Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné 
prerušenie práce zamestnancami. Za účast-
níka štrajku sa po celú dobu jeho trvania po-
važuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; 
zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa 
za jeho účastníka považuje odo dňa pripo-
jenia sa k štrajku. Štrajk v spore o uzavretie 
kolektívnej zmluvy vyhlasuje a o jeho zača-
tí rozhoduje príslušný odborový orgán, ak 
s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamest-
nancov zamestnávateľa zúčastnených na hla-
sovaní o štrajku, ktorých sa má táto kolek-
tívna zmluva týkať, za predpokladu, že na 
hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovičná 
väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých 
zamestnancov. Zamestnancovi nesmie brá-
niť zúčastniť sa na štrajku ani sa nesmie do-
nucovať k účasti na štrajku.

Právo na štrajk priznáva aj Listina základ-
ných práv a slobôd ( Ústavný zákon č. 23/1991 
Zb.) v čl. 27. a možno ho de� novať v najšir-
šom slova zmysle ako zákonom priznanú 
možnosť zamestnanca organizovane preru-
šiť výkon práce. Ďalej možno štrajk de� novať 
ako prostriedok pracovného boja.

Zákon síce priznáva zamestnancovi právo 
na štrajk, ale jeho vyhlásenie ani organizo-
vanie mu neprislúcha, naopak organizovať 
a vyhlasovať štrajk výlučne prislúcha odbo-
rovému orgánu/odborovej organizácií (de� -
nícia obsiahnutá v § 230 zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce).

Príslušná odborová organizácia je povinná 
písomne poskytnúť zamestnávateľovi infor-
mácie týkajúce sa štrajku, ako aj informácie 
ktoré sú jej známea ktoré by mohli pomôcť 
zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na 
zabezpečenie nevyhnutných činností a ne-
vyhnutných služieb počas štrajku, a to v le-
hote najneskôr dva pracovné dni pred za-
čatím štrajku.

Zástupcovia príslušnej odborovej orga-
nizácie sú povinní umožňovať primeraný 
a bezpečný prístup na pracovisko zamest-
návateľa. V tomto smere je potrebné vidieť 
aj zákaz  brániť zamestnancom, ktorí chcú 
pracovať, v prístupe na toto pracovisko ako 
aj odchodu z neho. Ďalej príslušná odborová 
organizácia je povinná poskytnúť zamestná-
vateľovi nevyhnutnú súčinnosť po celú do-
bu trvania štrajku.
Právne postavenie účastníka štrajku
Účastníkom štrajku sa rozumie zamestnanec, 
ktorý s ním súhlasil a to po celú dobu jeho 
trvania, v prípade že sa zamestnanec pripojí 
neskôr k štrajku považuje sa za jeho účastní-
ka odo dňa pripojenia sa k štrajku.

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť 
neprítomnosť zamestnanca v práci, počas 
jeho účasti na štrajku. Zamestnancovi, kto-
rý sa zúčastnil na štrajku neprislúcha mzda, 
ani náhrada mzdy. Účasť zamestnanca na 
štrajku po právoplatnosti rozhodnutia sú-
du, ktorým bol štrajk vyhlásený za nezá-
konný sa považuje za neospravedlnenú ne-
prítomnosť v práci.
Nezákonnosť štrajku
Dôvody neplatnosti štrajku sú vymedzené 
v § 20 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolek-
tívnom vyjednávaní, ide o taxatívny výpo-
čet dôvodov. 

Pracovné spory – štrajky



Naše najnovšie aktivity 
a informácie nájdeš na :
FB pro� l: Odborové združenie ČLEN
FB skupina: ČLEN
FB stránka: Odborové združenie ČLEN
Web: www.ozclen.sk
Vlčie hrdlo 50, budova internátu, 
kancelária 1.26 na prízemí
tel: 0908740414

A hoj kolega, chcem sa Ti touto výzvou 
prihovoriť a presvedčiť, aby si sa pri-
dal k nám a po mohol nám spolu s te-

bou zmeniť doterajší systém odborovej práce  
v SLOVNAFT, a.s., ktorý bol po dlhé roky de-
formovaný. Pomôžeš tak demokracii a ob-
čianskej spoločnosti na Slovensku.

Našou najväčšou prednosťou a cnosťou je ne-
závislosť a to bez výhrady, dnes aj v budúc-
nosti na kadejakých výhodách od zamest-
návateľa, či už na odborovú činnosť, ale-
bo utajenom neprimeranom plate a ďalších  
ne� nančných bene� toch pre funkcionárov, 
ktoré určite vždy derformovali rozhodova-
nie odborových funkcionárov v procese ko-
lektívneho vyjednávania.

Právo odborovo sa organizovať je aj tvo-
jím základným ľudským právom zakotve-
ným v Ústave SR, ktoré historicky nebolo ľah-
ké vybojovať a prinieslo aj veľa obetí. Vzdať 
sa tohto práva je vzdaním sa aj svojich po-
trieb, túžob a očakávaní lepšieho života te-
ba a tvojej rodiny.

Strach a nevedomosť zamestnancov je naj-
väčším priateľom zamestnávateľa.

V OZ ČLEN strach nemáme a vieme, ako 
dosiahnuť lepšie mzdové a pracovné pod-
mienky pre teba teraz aj  v budúcnosti. Že 
si našim členom vieme len my. 

Ostať stáť bokom je síce pohodlné, ale nija-
ko Ti nepomôže k lepšej životnej úrovni. 

Preto máme obrovský záujem stať sa 
aj tvojím osobným rozhodnutím , väč-
šou odborovou organizáciou v spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. a tak získať právo podľa zá-
kona na kolektívne vyjednávanie po prvý 
raz v histórii.

Každá nová prihláška nám dáva silu 
a zmysel pre ktorý sme vznikli, úplne ne-
závisle na zamestnávateľovi vyjednávať tvo-
je požiadavky do poslednej bodky. 

Bez  teba a tvojej podpory to samotní ak-
tivisti OZ ČLEN nedokážu, preto potrebuje-
me tvoju nielen skrytú podporu. 

LEN SPOLU VŠETCI BUDEME  SILNEJŠÍ, 
PRETO STAŇ SA ČLENOM.

PRIDAJ SA K NÁM

Ak si odborovo organizovaný máš právo:
•  na informácie hospodárskej situácii a plnenia kolektívnej zmluvy, 
•  na kontrolu v oblasti BOZP, kolektívnej zmluvy  a iných procesov
•  na spolurozhodovanie, ktoré znamená, tvoj súhlas zamestnávateľovi
•  na prerokovanie a pripomienkovanie riadiacich aktov
•  na vyjednávanie tvojich požiadaviek 

Konanie pred sprostredkovateľom.

Hlasovanie o štrajku , ktorého sa mu-
sí zúčastniť nadpolovičná väčšina 
zo všetkých zamestnancov zamest-
návateľa.

Súhlas nadpolovičnej väčšiny zamest-
nancov zúčastnených na hlasovaní 
o štrajku.

Aké podmienky 
musia byť splnené 
na vyhlásenie štrajku?

Ktorá odborová organizá-
cia rozhoduje o podpísaní 
kolektívnej zmluvy, alebo 
o vyhlásení štrajku?

1.
2.
3.

Rozhodujú obe odborové organizá-
cie, ak postupujú v zhode.
 
Alebo, ak k zhode nedôjde platí: Roz-
hoduje odborová organizácia, ktorá 
má viac členov, o čom rozhodne roz-
hodca delegovaný Ministerstvom prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny.

1.
2.

PRAJEME VŠETKÝM 
ZAMESTNANCOM 

ŠŤASTNÉ PREŽITIE 
VIANOČNÝCH SVIATKOV 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK


