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ZAMESTNANCI SLOVNAFT A VEOLIA GROUP, JE NÁS VIAC

LIST PREDSEDU
Važení členovia, zamestnanci
a zamestnankyne.

O

d vzniku OZ ČLEN uplynuli už tri roky
a mnohí ste si predstavovali jednoduchú cestu, aj riešenia problémov.
Treba si však uvedomiť, že tento systém budovania zdeformovaného odborového priestoru
bol na Slovensku budovaný posledných 30 rokov, zámerne v prospech zamestnávateľov a to
zámernými legislatívnymi úpravami, ktoré sú
v niektorých paragrafoch protichodné, repektíve ťažko vymožiteľné. Z tohto dôvodu bude
treba vynaložiť ešte veľa práce a úsilia, ktoré
bude viesť k zmene Zákonníka práce, presnejšie paragrafov, ktoré upravujú vzájomné
vzťahy zamestnávateľa a odborových organizácií a rovnako vzťahy dvoch a viacerých
odborových organizácií.

1.

Prvý problém sa týka dohôd medzi zamestnávateľom a odbormi o výhodách
pre odbory, ako sú zmluvné platy, možnosť
navýšiť pracovné voľno s náhradou mzdy na
odborovú činnosť a následne takéto nevyčerpané voľno aj odborom preplatiť, čo je podľa mňa už za hranicou aj ratifikovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.
OZ ČLEN tieto paragrafy v Zákonníku práce

nebude nikdy využívať a tak sa nechať korumpovať zamestnávateľom.

2.

Druhým závažným problémom sú paragrafy, ktoré upravujú vzťahy medzi dvomi odborovými organizáciami , a vďaka ktorým je legislatívne temer nemožné uplatniť
zákonné práva nelojálnej odborovej organizácie voči zamestnávateľovi, ktorý alibisticky hrá hru na slepú myš spolu so spriatelenou odborovou organizáciou. Jediné riešenie je ísť súdnou cestou, čo sme aj uskutočnili,
len je to beh na dlhé trate v slovenskom súdnictve, preto treba mať dostatočnú dávku trpezlivosti.

3.

Tretím tiež vážnym problémom je takmer
žiadna ochrana zástupcov zamestnancov.
Áno na papieri, alebo de jure ju máme zakomponovanú v legislatíve , ale de facto reálne sa
musí brániť takto prepustený zástupca na súde a v slovenských podmienkach je to obdobie
vyše troch rokov, aj keď náhrada takto stratenej mzdy je stanovená na maximálne obdobie
troch rokov. Dôkazom tak, ako aj v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a prepusteného predsedu ,
je aj prepustený predseda ZO KOVO v KIA pán
Miroslav Chládek a mnohí ďaľší.
Dávate si otázku, ako je to možné, že tak

Ján Sýkora
silná organizácia navyše s predsedom
OZ KOVO, ktorý mal v tom čase veľmi blízko
k vládnej strane a aj k zahraničným partnerským zväzom, nezabránila, takémuto konaniu zamestnávateľa?
A tu sa dostávame k asi najväčšiemu problému v našej spoločnosti a to k záujmovým
skupinám v odborovom priestore na Slovensku a ich naviazanie na oligarchiu, tak, ako
to vidíme vo všetkých oblastiach života. Nezabúdajme, že odbory disponujú obrovským
v podstate sprivatizovaným majetkom z čias
prerodu našej spoločnsoti.
Pokračovanie – s. 2

PREDSEDA

NÁVRH

OZ ČLEN - návrh KZ SLOVNAFT, a.s.
na rok 2021/22

P
Ján Sýkora

LIST PREDSEDU
Dokončenie – s. 1
Tiež sme sa domnievali a očakávali pomoc od
medializovaných moderných odborov. Namiesto
toho paradoxne právni zástupcovia týchto odborových organizácií zastupujú aj zamestnávateľov v procesoch proti prepusteným odborárom rovnako u nás a rovnako v KIA a dnes sa
chystajú navyše deformovať samotný Zákonník
práce proti nezávislým odborom na Slovensku,
novelou zákona, ktorý už prešiel prvým čítaním
v parlamente a de facto bude znamenať podriadenosť odborových organizácii svojvôle zamestnávateľov na Slovensku.
K môjmu pracovnoprávnemu
sporu aktuálne:
Prvostupňvý súd konštatoval na pojednávaní
2.7..2020, okamžité skončenie pracovného pomeru s predsedom OZ ČLEN za neplatné. Žalovaná strana by v odvolacom konaní musela vyvrátiť všetky dôvody rozhodnutia prvostupňovej inštancie. Samozrejme, že sa zamestnávateľ
odvolal a čaká sa “už len” na rozhodnutie na
Krajskom súde Bratislava, ktorý by mal potvrdiť, alebo zmeniť rozhodnutie prvostupňového
súdu.Osobne ma mrzí konanie iného odborára,
ktorý svedčil v prospech zamestnávateľa, aj napriek tomu, že mohol namietať svoju zaujatosť,
zvlášť, keď sa ho na to sudkyňa pýtala.
Som toho názoru , že by mali naše odborové
organizácie spolupracovať v prospech a v záujme zamestnancov spoločnosti.
Aj napriek rôznym nepodstatným nezhodám
ponúkam spoluprácu, či vo vzájomných vzťahoch, alebo pri blížiacom sa vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy. Dúfam, že podanú ruku, ktorú od vzniku OZ ČLEN ponúkame, odborová organizácia ZO ECHOZ prijme. Lebo len
spoločne budeme vedieť vyjednať čo najlepšie
podmienky pre zamestnancov.
OZ ČLEN aj dnes , aj v minulosti prezentovalo, že nebude nikdy vylučovať druhú odborovú organizáciu, či z procesov vo vnútri rafinérie, alebo pri kolektívnom vyjednávaní a to
dodržíme.
TAKŽE BUĎME NAD
VECOU A POĎME SPOLOČNE
V PROSPECH ZAMESTNANCOV
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redstavujeme Vám sumár našich návrhov do vyjednávania novej kolektívnej zmluvy v roku 2021. V zásade sme
vychádzali z nášho dlhodobého cieľa približovaniu sa mzdovým nárokom kolegov susednej rafinérii vzdialenej 60 km od rafinérie Slovnaft, keďže sme sa posledných 8 rokov naopak, skôr vzďaľovali. Rovnako sme sa
snažili zapracovať do nášho návrhu aj benefity a príplatky, ktoré sme mali a za posledných osem rokov postupne stratili.
Aj keď nie je dnes ešte jasné ktorá odborová organizácia bude vyjednávať mzdové
podmienky pre zamestnancov na nasledujúce obdobie, sme toho názoru, že by sa mali odborové organizácie v tejto snahe vybojovať pre zamestnancov čo najlepšie mzdové
podmienky spojiť a tak ukázať silu pred zamestnávateľom.

Lebo bez podpory zamestnancov žiadna
odborová organizácia nevyjedná to čo zamestnanci očakávajú.
OZ ČLEN sa Vás snaží od svojho vzniku presvedčiť, že aj bez rôznych benefitov a výhodných dohôd pre odborovú organizáciu sa dá
robiť pre zamestnancov maximum. Odborová
organizácia je len sprostredkovateľom a nástrojom dosiahnutia Vašich požiadaviek. Systém lojálnych odborových organizácií sa samozrejme bude brániť a len trpezlivosťou a vytrvalosťou ho vieme položiť na lopatky.
Vyššie mzdy znamenajú aj vyššie dôchodky, ktoré budete dostávať v čase, kedy Vám už
žiadny politik tieto dôchodky nezvýši.
Jediná veličina, ktorá nám dáva silu a oprávnenie vyjednávať sú Vaše podpísané prihlášky za nášho člena.

Návrh KZ 2021/22 OZ ČLEN:
Časti 1 a 2 KZ, príloha č.7 navrhujeme upraviť s prihliadnutím na
existenciu dvoch odborových organizácií.
3.7.1 - Pracovný čas
Navrhujeme týždenný pracovný
čas navrhujeme skrátiť zo súčasných 37,5 hodín na 35,5 hodín
pre zamestnancov v nepretržitom režime.
3.7.5 -Prestávka v práci a primeraný čas na jedlo a odpočinok
Navrhujeme nový bod v KZ, ktorý definuje primeraný čas na jedlo a odpočinok v dĺžke 30 min,
ktorý bude zarátaný do pracovného času.
3.7.6 -Súbežný výkon práce
Navrhujeme nový bod v KZ, ktorý
by mal riešiť časový úsek 15 min
súbehu zmien formou konta súbehu výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien.
3.15.1 -Odstupné
V prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej
straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu navrhujeme zvýšiť odstupné nad rámec ZP v kategórii zamestnancov
10-15 odpracovaných rokov na
5, 15 – 20 na 6 a 20 a viac na 7 priemerných mesačných zárobkov.
3.15.2.2 a 3.15.3 -Ďalšie odchodné a odchodné dohodou pre dlhodobo nepriaznivý stav zamestnanca
Navrhujeme zjednotiť priznané
násobky nad rámec ZP v oboch
bodoch kolektívnej zmluvy.
Navrhujeme doplniť za pracovný pomer, ktorý trval nad 25 až do
35 rokov - 5 násobok, 35 a viac rokov – 6 násobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
4.2. 3 -Zv ýšenie základnej
mzdy
a) Navrhujeme zvýšenie základnej nástupnej mzdy zamestnancov zaradených do projektu Kariérny rast zamestnancov na 1010 EUR s účinnosťou
spätne od 1.1.2021. Zvýšenie

základných miezd každého
zamestnanca zaradeného do
projektu Kariérneho rastu sa
navýši o 100 EUR spätne od
1.1.2021. Navrhujeme ďalej zvýšenie mzdového ohodnotenia
každej kompetencie v kariérnom rebríku projektu Kariérny rast zamestnancov o 30€ na
každú kompetenciu.
b) Zamestnancom, ktorí nie sú
zaradení do projektu Kariérny rast zamestnancov navrhujeme zvýšenie základných
miezd o 10%.
4.3.5, príloha .č4 KZ -Mzdové zvýhodnenie za prácu v jednotlivých
pracovných režimoch navrhujeme zvýšiť o 30%, rovnako navrhujeme zvýšiť príplatky za nočnú,
poobednú prácu a prácu v sobotu a nedeľu.
4.3.9 -Mzdová kompenzácia za
sťažený výkon práce
Navrhujeme návrat na znenie
platné do 31.12. 2013 a zvýšenie
príplatku o 30%. /cca 90€ namiesto prevádzkového príplatku 30€/
4.3.11 -Mzdové zvýhodnenie za
prácu nadčas
Mzdové zvýhodnenie za prácu
nadčas navrhujeme zvýšiť zo
súčasného 45/55% na 55/65 %
priemerného zárobku zamestnanca.
4.3.13 -Príplatok za odpracované roky
Nový bod v KZ navrhujeme príplatok 10€/mesačne pre zamestnanca, za každý odpracovaný rok
u zamestnávateľa.
4.4.2.1 -VOVO
Navrhujeme stanoviť presné podmienky minimálnych a maximálnych priznaní odmeny podľa hodnotenia zamestnanca.
4.4.8 -Štvrťročná odmena
Navrhujeme navýšiť objem finančných prostriedkov zo súčasných 2,2% na 3 % z dvanásť
násobku objemu priemerných
základných miezd dotknutých
zamestnancov.

4.4.9 -Vianočná mzda
Navrhujeme, aby základná suma
vianočnej odmeny sa rovnala násobku priemernej základnej mzdy
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
4.4.10 -Odmena za hospodársky výsledok spoločnosti
Nový bod v KZ, navrhujeme za
každých 30 mil.€/EBITDA skupiny SLOVNAFT, a.s. za rok 2020 /
každému zamestnancovi skupiny
vyplatiť 100 € k 1.4.2021.
5.2.1 – Stravovanie zamestnancov
Navrhujeme možnosť výberu medzi finančným príspevkom, alebo zabezpečením stravovania zamestnávateľom, pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke.
5.7 -Voliteľný sociálny príspevok
Navrhujeme zvýšiť voliteľný sociálny príspevok na 2 400 EUR ročne, a vyplácať ho mesačne vo výške 200 EUR , zrušiť preukazovanie formou kafetérie.
Príloha č. 10 KZ – Kariérny rast
zamestnancov. Navrhujeme rokovať o celom vnútropodnikovom
predpise Kariérny rast zamestnancov, pričom navrhujeme:
- zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v rade
kariérneho rebríka o 30€/ kompetencia.
- na získanie maximálneho mzdového ohodnotenia v jednotlivých
pracovných pozíciách žiadať od
zamestnanca maximálne znalosť
3 kompetencií v rámci jednotlivých pracovných pozícií.
- prehodnotiť zaradenie jednotlivých výrobných jednotiek a prevádzok do vyšších kategórií, pričom navrhujeme zachovať výlučne 3 kategórie, do ktorých
budú zaradení , aj všetci zamestnanci logistiky, terminálov a dispečeri.
- prehodnotiť jednotlivé pracovné
pozície a ich zaradenie v rámci
kariérneho rebríka, ako aj HAY
úrovne pracovných pozícií.

Tím OZ ČLEN

OZ ČLEN - návrh KZ SLOVNAFT
TRANS, a.s na rok 2021/22

R

ovnako, ako v materskej spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s.
Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy
ich životná úroveň na Slovesnsku nezvýši. OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle

slovenskej a medzinárodnej legislatívy
na dosiahnutie Vašich oprávnených požiadaviek.
OZ ČLEN nevyužíva žiadne benefity
a výhody od zamestnávateľa a preto nemáme voči zamestnávateľovi žiadne záväzky. Jediným záväzok máme voči zamestnancom našim členom , presadiť čo
najviac z ich mzdových požiadaviek. Ale
to dokážeme, len a len s Vašou podporou.

Sumár návrhu KZ 2021 OZ ČLEN pre SLOVNAFT TRANS, a.s.:
Časti 1 a 2 KZ, príloha č.3 -navrhujeme upraviť s prihliadnutím
na existenciu dvoch odborových
organizácií.
3.6.1 -Pracovný čas
Navrhujeme zaradiť zamestnancov v pracovnej pozícii vodič cisterny do trojzmenného
pracovného režimu. Navrhujeme týždenný pracovný čas skrátiť na 36 hodín pre zamestnancov
v trojzmennom pracovnom režime režime.
3.13.1 -Odstupné
V prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu navrhujeme zvýšiť odstupné
nad rámec ZP v kategórii zamestnancov 10-15 odpracovaných rokov na 5, 15 – 20 na 6 a 20 a viac
na 7 priemerných mesačných
zárobkov.
3.13.2.2 a 3.13.3 -Ďalšie odchodné a odchodné dohodou
pre dlhodobo nepriaznivý stav
zamestnanca
Navrhujeme zjednotiť priznané
násobky v oboch bodoch kolektívnej zmluvy. Navrhujeme nad
rámec ZP, za pracovný pomer,
ktorý trval 25 až 35 rokov - 5 násobok, 35 a viac rokov – 6 násobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
4.2.3 - Zvýšenie základnej
mzdy
a) Zamestnancom, ktorí nie sú
zaradení do projektu Kariérny rast zamestnancov navrhujeme zvýšenie základných
miezd o 10%.
b) Navrhujeme zvýšenie základnej

nástupnej mzdy zamestnancov zaradených do projektu
Kariérny rast zamestnancov
- vodiči na 1090 EUR , -dispečeri na 1240 EUR s účinnosťou spätne od 1.1.2021. Zvýšenie základných miezd každého
zamestnanca zaradeného do
projektu Kariérneho rastu zamestnancov sa navýši o 100€
spätne od 1.1.2021. Navrhujeme ďalej zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v projekte Kariérny
rast o 30 €.
4.3.4, príloha .č 7 KZ -Mzdové
zvýhodnenie za prácu v zmenovom režime navrhujeme stanoviť pri 36 hodinovom pracovnom
týždni a trojzmennom režime
na 260€.
4.3.9 - Mzdové zvýhodnenie
za prácu nadčas
Mzdové zvýhodnenie za prácu
nadčas navrhujeme zvýšiť na
55 % priemerného zárobku zamestnanca.
4.3.11 - Príplatok za odpracované roky
Nový bod v KZ navrhujeme príplatok 10€/mesačne pre zamestnanca, za každý odpracovaný rok
u zamestnávateľa.
4.3.12 - Príplatok za prácu
čerpadlom /vykládka, nakládka/
Nový bod v KZ navrhujeme príplatok za prácu s čerpadlom autocisterny pre vodičov cisterien
vo výške 2 EUR za každú nakládku a vykládku.
4.3.13 - Príplatok za odjazdené kilometre
Nov ý bod v K Z nav rhujeme

príplatok za odjazdené kilometre nad 150 km/zmena vo výške
0,10 EUR za každý začatý km nad
hranicu 150 km za jednu zmenu.
4.4.2.1 - VOVO
Navrhujeme stanoviť presné podmienky minimálnych a maximálnych priznaní odmeny podľa
hodnotenia zamestnanca.
4.4.7 - Štvrťročná odmena
Navrhujeme navýšiť objem finančných prostriedkov na 3 %
z dvanásť násobku objemu priemerných základných miezd dotknutých zamestnancov.
4.4.8 - Vianočná mzda
Navrhujeme, aby základná suma vianočnej odmeny sa rovná
násobku priemernej základnej
mzdy v spoločnosti SLOVNAFT
TRANS, a.s.
4.4.9 - Odmena za hospodársky výsledok spoločnosti
Nový bod v KZ, navrhujeme za
každých 30 mil.€/EBITDA skupiny SLOVNAFT, a.s. za rok 2020 /
každému zamestnancovi skupiny
vyplatiť 100 € k 1.4.2021.
5.6 - Voliteľný sociálny príspevok
Navrhujeme zvýšiť voliteľný sociálny príspevok na 2 400 EUR
ročne, a vyplácať ho mesačne vo
výške 200 EUR , zrušiť preukazovanie formou kafetérie.
Príloha č. 8 KZ – Kariérny rast
zamestnancov
Navrhujeme rokovať o celom
vnútropodnikovom predpise Kariérny rast zamestnancov, pričom
navrhujeme: - zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v projekte Kariérny rast
o 30 €. spätne k 1.1.2021.

Tím OZ ČLEN

PRIDAJ SA K NÁM
Ahoj kolega, chcem sa Ti touto výzvou prihovoriť a presvedčiť, aby si sa pridal k nám a po mohol nám spolu s tebou zmeniť doterajší systém
odborovej práce v SLOVNAFT, a.s., ktorý bol po
dlhé roky deformovaný.
Našou najväčšou prednosťou a cnosťou je
nezávislosť a to bez výhrady, dnes aj v budúcnosti na kadejakých výhodách od zamestnávateľa, či už na odborovú činnosť, alebo utajenom
neprimeranom plate a ďalších nefinančných benefitoch pre funkcionárov, ktoré určite vždy derformovali rozhodovanie odborových funkcionárov v procese kolektívneho vyjednávania.
Právo odborovo sa organizovať je aj tvojím
základným ľudským právom zakotveným
v Ústave SR, ktoré historicky nebolo ľahké vybojovať a prinieslo aj veľa obetí. Vzdať sa tohto práva je vzdaním sa aj svojich potrieb, túžob a očakávaní lepšieho života teba a tvojej rodiny.
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
Každá nová prihláška nám dáva silu a zmysel
pre ktorý sme vznikli, úplne nezávisle na zamestnávateľovi vyjednávať tvoje požiadavky
do poslednej bodky.
Bez teba a tvojej podpory to samotní aktivisti
OZ ČLEN dokážu len s veľkýmí ťažkosťami, preto
potrebujeme tvoju nielen skrytú podporu.
LEN SPOLU VŠETCI BUDEME SILNEJŠÍ,
PRETO STAŇ SA ČLENOM
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PREDSTAVUJEME

Ľubomír Šóka
− podpredseda
OZ ČLEN, členský
dôverník - výroba
a distribúcia
elelktriny a tepla
momentálne
v dôchodku.
Aký som doma?: Mojou naozajstnou vášňou
je hudba . Snažím sa aktívne hrať na rôznych
hudobných nástrojoch a v minulosti som pracoval
ako zvukovy technik v STV a nebyt potreby aj
zarábania peňazí pre rodinu som tam doteraz.
Ďaľšou mojou umeleckou vášňou je kreslenie. Keď
mám čas, tak rád blúdim po lesoch a s kamarámi
polovníkmi sa snažíme pomáhať prírode. Zásadne
zver nestrielam, považujem to za zbytoočné násilie,
zrejme preto som už vyše 30 rokov vegetarián
z presvedčenia. Naučil som sa obrábat pôdu
a všetko si dokážem dopestovať. Takto úspešne
nahrádzam konzumáciu zvierat a som navyše aj
sebestačný a nezávislý. Toto je tiez moje krédo,
pretože iba nezávislý jedinec môže byť skutočne
slobodným.
Aký som v práci?: Aký som v práci, by vedeli
hovoriť iní, ale vždy som sa snažil byť prirodzenou
autoritou a ked som od iných niečo požadoval,
snažil som sa túto činnost ovládať tak, aby som
vedel poradiť a byť v obore špecialistom. To
dokazuje aj to, že som sa dopracoval ku §24, čo je
vlastne najvyšší stupeň pre výkon mojej pracovnej
funkcie. aj keď nie je potrebný a málokto z mojich
spolupracovníkov je jeho držiteľom. Paradoxne
špecialisti mojej úrovne nie sú veľmi oblúbení,
pretože väčšinou nie sú iba slepými vykonávateľmi
príkazov a nariadení a to niektori dnešní dosadení
manažéri bez prirodzenej autority nevedia prežuť.
Toľko omielaná otvorená komunikácia a zdielanie
spätnej väzby, je tu častokrát zamieňaná za
súhlasné prikyvovanie nadriadeným, prípadne
mlčanie bez prezentovania vlastného, nedajbože
konfrontačného názoru. Tento spôsob „pracovného
prostredia“ je mi z duše odporný a kedže sa
s nim neviem zmieriť, následky takéhoto mojho
„postoja“ som si niesol po celú moju pracovnú
kariéru. Následky samozrejme negatívne. Už podľa
predošlých definícií mojich povahových čŕt je
jasné, že sa s tým nič nedá robiť na veľkú škodu
pseudoautorít. Moju nastúpenú cestu za hľadaním
a presadzovaním spravodlivosti a pravdy, žiadne
polená pod nohami nemôžu zastaviť, mám to
jednoducho v DNA :-)
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OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

V

minulom roku prejavili záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN vodiči SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Rovnako veľký
záujem o členstvo prejavili operátori v paroplynovom cykle skupiny VEOLIA v Bratislave,
spoločnosti PPC Investments, a.s..
Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ďaľších spoločnostiach pôsobiacich na celom Slovensku, ktorí rovnako prejavili záujem o členstvo v našom odborovom
združení. Podrobnosti prinesieme po úspešnom vstupe do týchto spoločností.
V uplynulom období sme preto realizovali všetky právne postupy voči zamestnávateľom tak, aby OZ ČLEN v týchto spoločnostiach mohlo začať vykonávať plnohodnotne
odborovú činnosť, sociálny dialóg a podielať
sa na kolektíávnom vyjednávaní v prospech
zamestnancov všetkých spoločností.
V spoločnosti PPC Investments, a.s. je kolektívne vyjednávanie ukončené a výsledkom je podpísaná kolektívna zmluva. Aj napriek karanténnym opatreniam sa nám podarilo úspešne vyrokovať prvú kolektívnu

zmluvu, s ktorou sú predovšetkým spokojní samotní zamestnanci, pretože sme ich
dokázali vtiahnuť do procesu vyjednávania a sami rozhodovali v čom ustúpiť a na
čom zotrvať. Konečné slová, že sú nadmieru spokojmí len potvrdzujú, že toto sú tie
okamihy, prečo robíme odborovú činnosť.
Dôvera zamestnancov je pre nás tou najväčšou odmenou, akú môže odborové združenie očakávať. Zároveň sa zaväzujeme, že
vždy budeme v maximálnej miere vyjednávať všetky požiadavky našich členov a vyvinieme maximálne úsilie na dosiahnutie
európskej životnej úrovne slovenských zamestnancov.
Pre zamestnávateľov jeden malý odkaz.
OZ ČLEN nebude požadovať žiadne výhody,
dohody o výhodách ani žiadne iné benefity
pre odborové združenie. Celá činnosť odborového združenia ČLEN je financovaná len
z členských príspevkov našich členov.
Na záver “VEĽKÉ ĎAKUJEME” všetkým
zamestnancom, ktorí nám dali do rúk svoju dôveru NESKLAMEME.
Predseda

KONFERENCIA OZ ČLEN
Na konferencii OZ ČLEN sme prijali
tieto hlavné uznesenia:
1. Zmena stanov. Keďže sme sa rozrástli o ďalšie spoločnosti, bolo potrebné urobiť zmeny v oblasti rozhodovania členského výboru.
2. Novým podpredsedom OZ ČLEN sa stal
pán Ľubomír Šóka. Zmena sa udiala z dôvodu, že Marek Pinkava ukončil pracovný
pomer so zamestnávateľom dohodou zo
zdravotných dôvodov.
3. Novým Tajomníkom OZ ČLEN sa stal pán
Marián Matlák.
4. Komisie /BOZP, pre komunikáciu, stravovacia, revízna /
Zvolili sme členov poradných komisií
OZ ČLEN, tak aby sme ešte zintenzívnili ich činnosť.
5. Na rok 2020 sme vyhlásili doplňovacie
voľby členských dôverníkov. Každý kto
má záujem sa podieľať na odborovej činnosti sa môže stať našim členským dôverníkom a veľmi radi ho privítame medzi nami. Ku konci tohto roka nás už čaká

vyjednávanie kolektívnej zmluvy, preto aj
z tohto dôvodu budeme potrebovať čo najviac aktivistov.
6. Konferencia schválila podanie antidiskriminačnej žaloby na spoločnosť
SLOVNAFT, a.s.
Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. naďalej podľa nášho názoru diskriminuje naše odborové združenie voči spriatelenej
ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s bola podaná
žaloba.
7. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia
a dodanie nových preukazov pre všetkých
členov OZ ČLEN. Preukazy, okrem toho,
že budú umožňovať komunikáciu s členmi, budú mať aj množstvo ďalších možností výhod a benefitov pre všetkých našich členov.
Tím OZ ČLEN

ČINNOSŤ OZ ČLEN
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. naďalej neumožňuje funkcionárom OZ ČLEN vykonávať bežnú odborovú
činnosť na pracoviskách vo výrobe a túto diskrimináciu vyrieši len už podaná diskriminačná žaloba.
Preto si Vás dovoľujem informovať o činnosti za uplynulé obdobie:

SLOVNAFT, a.s.
podaná antidiskriminačná žaloba na súd
distribúcia nových preukazov
dokončení proces ohľadom poberania 2%podielu dane
riešený problém ohľadom nového spôsobu
zabezpečovania pitného režimu na vonkajších pracoviskách zamestnávateľa
podané rôzne žiadosti na zamestnávateľa
ohľadom informácií k plneniu kolektívnej
zmluvy a ďalších rozborov
smerovaná žiadosť na zamestnávateľa ohľadom koeficientu stanovenia celkových stavov na prevádzkach k minimálnemu stavu
a rovnako dopytovanie v akom štádiu je projekt havarijnej odozvy a na ktorých prevádzkach pokračuje
v riešení meranie hluku na teplárni a zaradenie zamestnancov do skupiny rizika
podaný podnet na Inšpektorát práce ohľadom Prílohy č.6 kolektívnej zmluvy a jej nesúlad so zákonom
podaný podnet na Inšpektorát práce ohľadom podpisovania rôznych dodatkov kolektívnej zmluvy len jednou odborovou organizáciou
vyriešenie situácie s naším podpredsedom
Ľubošom Šókom,, s ktorým sa chcela spoločnosť zbaviť účelovou organizačnou zmenou.
Výsledkom je odchod dohodou.
výhra v spore predsedu OZ ČLEN o neplatnosť výpovede na prvostupňovom súde, zamestnávateľ sa odvolal na krajský súd
príprava a vydanie Členského odborára,
príprava návrhov do kolektívneho vyjednávania
rokovania s druhou odborovou organizáciou
o procese kolektívneho vyjednávania

SLOVNAFT TRANS a.s.
podané rôzne žiadosti o informácie,
rozbory
podaný podnet na Inšpektorát práce
ohľadom podpisovania rôznych dodatkov ku kolektívnej zmluve len s jednou
odborovou organizáciou
príprava návrhov do kolektívneho vyjednávania
dňa 2.10.2020 sa uskutočnilo prvé spoločné neformálne rokovanie medzi vedením SLOVNAFT TRANS a.s. a predsedom OZ ČLEN k vzniknutým problémom
v decembri nám zamestnávateľ oznámil narýchlo pripravenú organizačnú zmenu v spoločnosti SLOVNAFT
TRANS a.s., ktorá sa samozrejme dotkla našich funkcionárov, takže pripravujeme právny postup

PPC Investments, a.s.
VEOLIA
úspešne ukončený proces kolektívneho vyjednávania a podpísaná kolektívna zmluva a čerpanie sociálneho fondu
V uplynulom období nám situáciu
komplikovali karanténne opatrenia, ale
aj napriek tomu pracujeme na všetkých
aktuálnych problémoch, aj keď je to
niekedy boj s veternými mlynmi, teda
úradmi, som presvedčený, že trpezlivosť ruže prinesie.

Ešte raz zopakujem Odborové združenie ČLEN je financované len z príspevkov členov
združenia, nemáme zamestnávateľom platených odborových funkcionárova administratívnych zamestnancov. Nevyužívame ďalšie finančné príspevky od zamestnávateľa vo forme využívania služobných áut, benzínových kariet a finančných prostriedkov na administráciu, ani v budúcnosti nebudeme.
Pracujeme výlučne v záujme zamestnancov.
Predseda OZ ČLEN.
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OČKOVANIE

OZ ČLEN
K OČKOVANIU
Na úvod len zdôrazníme, že nie je
našou úlohou presviedčať
zamestnancov či sa majú dať
zaočkovať, alebo nie, keďže očkovanie je dobrovoľné a je každého
slobodným rozhodnutím tak
urobiť, alebo nie.

MZDOVÉ COVID 19 OPATRENIA
Na ozrejmenie aktuálnej situácie ohľadom prijatých mzdových a sociálnych opatrení vyplývajúcich zo Zákonníka práce uvediem fakty:

1.

OZ ČLEN vyzvalo zamestnávateľa mailovou komunikáciou na koordináci a spoločný postup pri riešeniach na vzniknutú mimoriadnu situáciu.
Výsledkom bol konferenčný hovor, kde sme
boli informovaní o prvotných opatreniach
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s a boli nám zodpovedané všetky naše otázky aj naše návrhy,čo kvitujeme.
Zamestnávateľ bez vedomia OZ ČLEN
podpísal dohodu so ZO ECHOZ o výške náhrady mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa na 70% podľa §142, ods.4 Zákonníka práce.
Zamestnávateľ tak, ako obyčajne nerešpektoval § 232 Zákonníka práce a nepožiadal
o súhlas aj druhú odborovú organizáciu
OZ ČLEN.
Z nášho pohľadu išlo o zbytočne unáhlený krok, keďže v tej dobe vláda už pripravovala opatrenia pre zamestnancov

2.
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a zamestnávateľov na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej situácie.
Výsledok je paradoxne 80% pre zamestnancov, kde odbory vôbec neexistujú, alebo sa správajú zodpovedne.
Zamestnávateľ a ZO ECHOZ znovu bez
vedomia OZ ČLEN podpísali dodatok
ku kolektívnej zmluve, ktorý je podľa nás
v príkrom rozpore so Zákonom o kolektívnom vyjednávaní, keďže malo prísť k sporu
o oprávnenosť odborovej organizácie takýto dodatok podpísať.
V dodatku sa odkladá navyšovanie platov
pre ranných pracovníkov a manažérov aj vyplatenie VOVO a štvrťročných odmien.
Aj keď to nie je až také bolestivé pre zamestnancov spoločnosti je na mieste , či máme takéto podľa nás konanie v rozpore so zákonom
, donekonečna tolerovať, preto zvažujeme
právny postup voči zamestnávateľovi.
Zamestnávateľ začal nariaďovať zamestnancom čerpanie dovoleniek, bez prerokovania so zamestnancom s prihliadnutím
aj na záujem daného zamestnanca a predpokladáme bez predchádzajúceho súhlasu

3.

4.

zástupcov zamestnancov plánu dovoleniek.
Pri tom platilo nariadenie
o čerpaní prekážky na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy 70%.
Aj keď sa toto opatrenie dá realizovať v súčinnosti so zamestnancami, na mnohých prevádzkach si toto nariadenie manažéri začali vysvetľovať po svojom a zamestnancom
začali nariaďovať dovolenky bez ich vedomia
a bez prerokovania s nimi.
Otvoreným listom sme vyzvali predsedu ZO ECHOZ na spoločný postup, rokovania a prijímania rôznych dodatkov, aby
sa vylúčilo legislatívne neštandartné konanie zamestnávateľa voči druhej odborovej
organizácii.

5.

Záverom by som rád poukázal na zisky spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré sa v uplynulých rokoch pohybovali v stovkách miliónov a preto sa domnievame, že spoločnosť
SLOVNAFT, a.s. vôbec nemusela pristúpiť
v zrýchlenom konaní k opatreniam v mzdovej oblasti voči svojim zamestnancom.
Predseda

Fakty:
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je podnikom
kritickej infraštruktúry a preto je zaradená na zozname s prednostným očkovaním
zamestnancov.
70% hospitalizovaných je kategórie 60 + rokov, preto by mali byť uprednostnené tieto skupiny zamestnancov.
Očkovať by sa mal dať po porade so svojím lekárom ten, čo prekonal vírus, alebo ten čo máva alergické reakcie, prípadne iné alergie.
Vo svete sa očkuje a sú schválené, alebo
tesne pred schválením aj iné typy vakcín.
/napr. CoronaVac, Sinopharm, Sputnik 5,
AstraZeneca/
Z odborného článku:
Na základe použitej platformy možno

povedať, že 4 vakcíny sú založené na báze
vírusového vektora, 4 vakcíny na báze inaktivácie vírusu, 2 vakcíny na báze molekuly RNA a 2 vakcíny na báze proteínu vírusu
a 1 na báze vírusu podobných častíc (VLPvirus like particle). Všetky kandidátne vakcíny sú určené na intramuskulárne podanie,
pričom predpokladaný požadovaný počet dávok je v prípade väčšiny vakcín dizajnovaný
na dve podania a v prípade dvoch vakcín má
byť postačujúca jednorazová dávka.
https://www.sukl.sk/.../vyvoj-vakcin-na-prevenciu...
Otázky na ktoré
nepoznáme odpovede zatiaľ:
1. Bude spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyžadovať, alebo podmieňovať očkovanie zamestnancov?
2. Bude možnosť výberu pre zamestnancov,
aj z vakcín aj iného typu ?

3. Budú prednostne očkovaní záujemcovia
nad 50 - 60 rokov?
4. Nie je chybou zaočkovať celú kritickú infraštruktúru štátu jedným typom vakcíny?
Na záver budem citovať slová Dušana Zupku, humanitárneho poradcu OSN a Svetovej
banky ku krízovému manažmentu očkovania
v TA3 7.1.2021 11:45 v relácii Štúdio TA3:
"A tiež bude treba dbať na to, aby sme nezaočkovali celé skupiny krízových pracovníkov, napríklad všetkých zdravotníkov, alebo všetky sestričky. Čo ak tá vakcína bude
mať negatívne účinky a nám vypadne polovica polovica sestier, alebo lekárov. Čiže s veľkou pozornosťou treba po častiach očkovať
týchto zamestnancov, nie naraz."
Predseda

NOVÉ ČLENSKÉ PREUKAZY OZ ČLEN

PART TIME ALEBO ZMENA PRACOVNEJ ZMLUVY

OZ ČLEN v minulom roku distribuovalo medzi svojich členov nové členské preukazy.
Preukazy a ich funkcie uľahčia OZ ČLEN v prvom rade komunikáciu so svojimi členmi,
ale budú zároveň ponúkať aj ďalšie možnosti
zliav a benefitov v oblasti zdravotného poistenia, povinného zmluvného poistenia, alebo nákupovania v obchodoch.
Podľa prezentácie zástupcov spoločnosti,
ktorá nám ich zdarma poskytla, ak sa členovia rozhodnú využívať všetky funkcie členského preukazu môžu získať cez rôzne zľavy veľmi zaujímavý osobný profit. Jediné, čo
treba urobiť je registrácia preukazu na stránke členskevyhody.sk
Všetky podrobnosti využívania nových
členských preukazov sú súčasťou odovzdávky

ko obyčajne sme sa dozvedeli z druhej ruky, že zamestnávateľ dohadoval v rámci covid opatrení ďalšie znižovanie mzdových nárokov zamestnancov a to skracovaním pracovných úväzkov na 80% až do výšky 50%.

preukazov, rovnako je súčasť balíčka preukazov aj moderný časopis z oblasti technológie a darčekové šeky na nákup oblekov.
Informácie taktiež nájdete na našej intranetovej, facebookovej a webovej stránke ozclen.sk
Dúfame, že aj touto formou budeme o krok
bližšie smerom k Vám,našim členom, tak
aby ste mali všetky informácie o našej činnosti a aby sme my od Vás mali okamžitú
spätnú väzbu.
Ak niekto, ešte preukaz nedostal, keďže
nemáme prístup na všetky pracoviská, treba sa obrátiť na svojho členského dôverníka,
respektíve zavolať predsedovi 0908740414
a dohodnúť prevzatie preukazu.
Predseda

A

Tak, ako predchádzajúce opatrenia, tak aj tento nápad je znovu
šitý horúcou ihlou.
Na skrátenie pracovného úväzku, pravdepodobne ranných zamestnancov na homeoffice a zmeny pracovnej náplne je potrebný
predovšetkým súhlas toho, ktorého zamestnanca a podpis dodatku k pracovnej zmluve. Zamestnanci by si mali uvedomiť, že majú
platné pracovné zmluvy a nemusia podpisovať rôzne dodatky, ak
je to pre nich nevýhodné.
Dnešné možnosti Zákonníka práce, aj narýchlo podpísaných dodatkov KZ, dáva zamestnávateľovi dostatok flexibilných možností,
ako šetriť na úkor zamestnancov osobné náklady.

Ďalšou otázkou vyvstáva, aké finančné objemy zamestnávateľ
ušetrí týmito opatreniami, keďže celkové osobné náklady tvoria len
cca 3% z celkových nákladov spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
A pri prihliadnutí na zisky po daňovej optimalizácii v minulých
rokoch, ktoré presahovali 100 miliónov vyvstáva otázka, či spoločnosť, akou SLOVNAFT, a.s. je, potrebuje takýmto spôsobom šetriť
na svojich zamestnancoch, alebo len využíva toto psychicky náročné obdobie pre zamestnancov.
OZ ČLEN vyzvalo predsedu ZO ECHOZ k dialógu k všetkým mzdovým opatreniam či už prijatým, alebo pripravovaným.
OZ ČLEN podalo na Inšpektorát práce podania ohľadom preskúmania postupu zamestnávateľa a podpísaných dodatkov ku kolektívnej zmluve len s jednou odborovou porganizáciou a pravdepodobne takýto postup bude nútené napadnúť žalobou.
Predseda
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MZDY A BENEFITY

OZ ČLEN
PODPORUJE RAST
MINIMÁLNEJ MZDY

MZDY ODBOROVÝCH
FUNKCIONÁROV A BENEFITY
Na začiatok pár otázok pre zamestnancov:

ÚTOKY PROTI
OZ ČLEN POKRAČUJÚ
A

k si niekto myslí v tejto dnešnej demokracii, kedy máme na papieri napísané niečo o základných ľudských
právach, tak mu priblížim realitu, ktorá
má ďaleko od ideálov, za ktoré sme pred
30 rokmi štrngali.
Takže si to zhrňme:
Rozhodnete sa založiť naozaj nezávislú odborovú organizáciu, teda bez krytia zväzov
KOZy a akože tváriacim sa opozičným “moderným” AIOS a to doslova v zmysle Ústavy,
tak, ako káže, NEZÁVISLO od zamestnávateľov, oligarchov a politikov.
Stane sa toto:Použijem príklad Odborového združenia ČLEN v spoločnosti
SLOVNAFT, a.s..

1.

Predseda Ján Sýkora vyhodený po 30 rokoch zamestnania ,po dvoch mesiacoch
od vzniku nezávislých odborov / Odborovou
činnosťou vyrušoval zamestnancov pri práci
a tým závažným spôsobom ohrozil bezpečnosť prevádzkovania /

2.

Podpredseda Marek Pinkava odišiel nútene dohodou zo zdravotných dôvodov,
keďže v priebehu pol roka pripravili naňho vykonštruované porušenia pracovnej disciplíny, ktoré by sme hravo na súde vyvrátili, ale
nie každý funkcionár chce postúpiť tortúru
nekonečného slovenského pracovnoprávneho sporu.
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3.

Tajomník Emil Jankovič sa vzdal funkcie
z dôvodov, ktoré nechcel radšej uviesť,
čo vieme pochopiť, keďže viacerým funkcionárom je naznačovaný negatívny scenár ich
pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ak
budú naďalej funkcionármi
OZ ČLEN.
Takže veľká vďaka patrí všetkým našim
funkcionárom , či súčasným, alebo aj minulým za to, že sa odhodlali vyjsť z radu a pomôcť zmeniť odborový systém na Slovensku,
aj za cenu osobnej obety.

4.

Minulý rok dovolený nový podpredseda
Ľubomír Šóka odišiel najnovšie rovnako dohodou s donútenia, keďže dlho očakávaná organizačná zmena, na ktorej mimochodom sám , ako manažér a odborník pracoval,
sa zvrtla a so žiadneho negatívneho dopadu
na pracovné miesta na práve jeho pracovné
miesto. Rovnako by sme vedeli túto účelovú
organizačnú zmenu na súde napadnúť, ale
keďže má náš podpredseda už preddôchodkový vek rozhodol sa celkom správne odísť
zo zamestnania a zamestnávateľa, ktorému
venoval celý svoj kariérny, pracovný a odborný život.
Paradoxné pre OZ ČLEN je, že týmto krokom zamestnávateľ posilňuje práve OZ ČLEN
a pán Šóka sa začne naplno venovať odborovej činnosti.

5.

Na konci roka nám zamestnávateľ oznámil
znovu narýchlo zosnovanú účelovú organizačnú zmenu, ktorá sa negatívne dotýkala

znovu celkom “náhodne” dvoch našich aktívnych funkcionárov v spoločnosti SLOVNAFT
TRANS, a.s. Zatiaľ držíme remízu na barikáde a počkáme si na ďaľší vývoj.
Na zamyslenie , či takéto konanie zamestnávateľa už nie je priamo v rozpore s vlastným
Etickým kódexom a preto pripravujeme podanie na Etickú radu skupiny MOL a nielen za
OZ ČLEN, ale aj za jednotlivých zamestnancov,
na ktorých sa manžéri dopúšťajú flagrantného
porušenia etických princípov spoločnosti.
Predseda

!

Všetkým neprajníkom
odkazujeme:

OZ ČLEN SA STÁVA
SILNEJŠÍM

1.

Viete akú vzájomnú
dohodu o činnosti,
ktorá je súčasťou Kolektívnej zmluvy, má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a
je verejne dostupná?

2.

Viete akým systémom
sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?

D

3.

?

Poznáte výšku platu
a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?

4.

Poznáte výšku finančných príspevkov od
zametsnávateľa na činnosť
Vašej odborovej organizácie?

omnievam sa, že ak je niekto volený
mal by byť aj kontrolovaný svojimi
voličmi, transparentne, neutajene
čelom k svojim voličom.
Odborové organizácie zastupujú všetkých
zamestnancov a majetok, ktorý " zdedili" transformáciou, je v podstate majetkom všetkých
zamestnancov na Slovensku, respektíve
v tom, ktorom podniku. Napríklad staré odbory v niektorých spoločnostiach disponujú
s majetkom v miliónoch EUR.
Aj napriek týmto skutočnostiam potrebujú
mať uzatvorené rôzne utajené dohody o činnosti odborovej organizácie vrátane platov
uvoľnených funkcionárov a iných benefitov.
Otázka znie: Ako je to možné? Jednoducho
tak, že to Zákonník práce pripúšťa a umožňuje dohody o benefitoch a výhodách pre odborové organizácie rôzneho druhu a to v rámci procesu kolektívneho vyjednávania a na
úkor požiadaviek zamestnancov. Tento systém vyhovuje rovnako závislým odborovým
organizáciám a aj zamestnávateľom, ktorí si
takýmto spôsobom zabezpečujú lojálnosť odborových funkcionárov. A domnievam sa, že
nikomu v tripartite tento žalostný stav v odborovom priestore neprekáža.
Ak sa nezmení Zákonník práce v tomto
smere a odborové organizácie sa nestanú

nezávislými na zamestnávateľoch, tak tento
systém bude naďalej vytvárať nízku mzdovú úroveň naprieč celým Slovenskom tak,
ako do teraz.
Informácia, že Slovensko sa podielom minimálnej mzdy na priemerných mzdách dostáva k čoraz vyšším priečkam v EÚ je zarážajúca, práve preto, že za rast priemerných
miezd nesú zodpovednosť práve odbory a nie
politici.
Dajte si sami otázku či odborové organizácie budú vyjednávať Vaše požiadavky tak , aby
sme dobiehali úroveň vyspelej Európy, ak sú
im ponúknuté rôzne benefity a utajené platy
a to v súlade so zákonom, alebo budú plniť len
jeden cieľ a to udržiavanie sociálneho zmieru.
To že medzinárodné dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktoré Slovensko ratifikovalo to nepripúšťajú to je asi všetkým zúčastneným úplne jedno.
Takže ak budú nároky odborových organizácií v Zákonníku práce taxatívne určené
a nebudú môcť byť uzatvárané žiadne dohody
so zamestnávateľom o výhodách a rôznych finančných plneniach pre odbory pri vyjednávaní miezd zamestnancov, potom snáď začneme vyspelú Európu aj dobiehať, lebo teraz to
vyzerá, že bežíme opačným smerom.
Predseda

Odborové združenie ČLEN podporilo osobnou
účasťou, ako jedno z mála nezávislých „opozičných“odborových združení v minulom roku pochod organizovaný OZ KOVO za zvýšenie
minimálnej mzdy.
Rast minimálnej mzdy, aj keď sa bytostne netýka zamestnancov v spoločnosti Slovnaft , by
mal byť agendou každej odborovej organizácie
naprieč spektrom odborového priestoru na Slovensku. V jednote je sila a len a len spoločným
úsilím všetkých odborových organizácií, či systémových, alebo mimosystémových, vieme dosiahnuť pre zamestnancov očakávané výsledky.
Malá kritika na adresu ostatných odborových
organizácií organizovaných pod KOZou, prečo
nepodporujú aspoň delegačne účasťou svojich
funkcionárov svoje aktivity navzájom?
Pozitíva rastu minimálnej mzdy:
1. Eliminuje šedú ekonomiku a to vyplácanie
časti mzdy na ruku, práve tým 13% zamestnancov, ktorých sa dotýka. Zároveň im zvyšuje rast dôchodkov, keďže odvodmi z vyššej
mzdy sa im automaticky zvyšuje aj výsledok
výpočtu dôchodku v budúcnosti.
2. Automaticky sa zvyšujú aj všetky príplatky
ostatných zamestnancov pracujúcich cez víkendy a v noci. A samozrejme to vytvára tlak
aj na príplatky v ekonomicky silných podnikoch, kde boli dohodnuté nad rámec zákona
a dnes sa rýchlym tempom približujú práve
k nárokom so Zákonníka práce. /Slovnaft/.
V súčasnosti tento model odpojený od minimálnej mzdy.
3. Vyšší príjem zamestnancov má pozitívny vplyv
na domácu spotrebu a ekonomiku každého štátu.
4. Vyššie mzdy generujú vyššie odvody do
všetkých sociálnych a zdravotných systémov
a tým prispievajú ku skvalitňovaniu týchto služieb pre všetkých občanov spoločnosti OZ ČLEN bude podporovať každú verejnú
nátlakovú aktivitu, organizovanú inými odborovými organizáciami, ak bude mať pozitívny výsledok na životnú úroveň zamestnancov Slovenska.
Predseda
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REDUKCIA

Osobný názor:
PRÁVNE OKIENKO
Otázka: Aké podmienky a odstupné pri skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov, respektíve nadbytočnosti musí zamestnávateľ splniť voči zamestnancovi?
Odpoveď:
a) Dotknutý zamestnanec súhlasí a podpíše dohodu o ukončení pracovného pomeru s niekoľko mesačným odstupným podľa Zákonníka práce + Kolektívnej zmluvy, respektíve
podľa ponuky zamestnávateľa, a k termínu
organizačnej zmeny skončí pracovný pomer.
/§63 a 76ZP+KZ/
b) Dotknutý zamestnanec nesúhlasí s takýmto
postupom zamestnávateľa a nepodpíše dohodu o ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom.
Potom mu dňom doručenia výpovede začne plynúť až 3 mesačná výpovedná doba /podľa doby zamestnania u zamestnávateľa/, po ktorej mu patrí
až 4mesačné odstupné podľa doby zamestnania
u zamestnávateľa , pričom ak je naplánovaná organizačná zmena účinná skôr, ako uplynie výpovedná doba, by mal zamestnávateľ uplatniť pre
tohto zamestnaca prekážku na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy, keďže preňho nebude
mať prácu. /§62,63 a 76ZP/.
Pripomínam , že zamestnancovi, ktorý je práceneschopný, nemôže dať zamestnávateľ výpoveď, alebo v prípade práceneschopnosti počas
výpovede, končí pracovný pomer posledným
dňom pnky. /§64ZP/.
Po uplynutí výpovednej doby takýto zamestnanec, môže do dvoch mesiacov požiadať súd, rozhodnúť o neplatnosť výpovede, ak je presvedčený, že výpoveď je nezákonná. /§77ZP/.
Zároveň musí žiadať listom zamestnávateľa
hneď po uplynutí výpovednej doby aj svoj záujem naďalej pracovať, v zmysle Zákonníka práce /§79ZP/.
Zamestnávateľ si musí splniť v prípade dotknutého zamestnanca aj ponukovú povinnosť inej
vhodnej práce a počas nasledujúcich dvoch mesiacov nesmie vytvoriť pracovné miesto s rovnakou náplňou práce, aké bolo zrušené.
Rovnako v prípade žaloby o neplatnosť výpovede bude súd skúmať oprávnenosť všetkých dôvodov pre uskutočnenie organízačnej zmeny, ako
aj prísne splnenie zákonného postupu pri takto
prepustenom zamestnancovi.
Predseda
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N

árody vždy majú históriu, nespočíva
na nich nič statické. pokiaľ žijú, tak
sú procesom, produktom dejín. História rozpráva o dráme národa, pripomína
útoky, vojny, víťazstvá, hrdinov, bojovníkov,
svätých a štátnikov, prostredníctvom ktorých
sa národ ako celok a aj jednotlivci vidia povolaní na spoločné ideály. Človek nemôže participovať na historickom a kultúrnom dedičstve inak ako prostredníctvom ľudského
spoločenstva a národa. Na dedičstve, ktoré
človeka formuje, ovplyvňuje a spoluurčuje
jeho osud. Preto príslušnosť k národu, ktorému človek vďačí za vlastnú kultúrnu identitu, patrí k základným ľudským právam.
Práva národov sa nepovažuje za nič iné, ako
za ľudské práva, ktoré sa dodržiavajú na tejto
úrovni spoločenstva. Každý národ je v podstate osobnosť čo sa svojou jedinečnosťou odlišuje a tým aj ohraničuje od všetkých ostatných národov. Iba pre to, lebo národy sa navzájom ohraničujú a odlišujú, môžu sa spájať
a aj navzájom rešpektovať svoju autonómiu.
A tak národy nemajú iba práva, ale aj povinnosti. Národy spája vzájomné uznanie práva
na slobodu a kultúrny rozvoj. Uvedomenie si
sily tohto spojenectva v mieri nie je znak slabosti, ale atribút dokonalosti a vlastnej suverenity. Právo na existenciu sa preto nachádza na prvom mieste práv národa. A preto
nikto - ani štát, ani iný národ alebo medzinárodná organizácia nie je oprávnený zastávať
názor, že nejaký národ nie je hodný existencie. Toto právo na existenciu pre každý národ zahŕňa aj právo na vlastný jazyk a kultúru, prostredníctvom ktorých sa ľud vyjadruje a ktoré podporujú to, čo chcem nazvať
duševnou suverenitou, vlastnou každému
národu. Rovnako má právo utvárať si život
podľa vlastných obyčajov a budovať si vlastnú
budúcnosť a starať sa o primerané vzdelanie
mladších generácií. Práve prostredníctvom
uznania práv národa sa zohľadňuje túžba po
identifikácií a prežití. Nad etnicko - kultúrnym významom národa sa napokon vypína
vlasť, ktorú treba chápať nie ako súbor povinností, ale ako súbor práv na jej ochranu
a obranu a to aj za cenu majetku a vlastného
života. Vlasť je preto veľkou kolektívnou povinnosťou a pohnútka plniť tieto povinnosti
musí vychádzať zvnútra. Malo by zmysel rozvíjať to ďalej, no existuje nebezpečenstvo, že
politika systematicky uskutočňovaná viacero
desaťročí, môže vygumovať národy. Pokusy
nahradiť národ trhom bez hraníc, umožnil
globalizačnej pasci zaklapnúť a prostredníctvom politiky rozbiť vieru v schopnosť utvárať sa. Čoraz viac sa dnes chápe, že zrušenie

hraníc ničí ľudské spoločenstvo, národ, vlasť.
nemálo reprezentantov ľudu, ktorí majú moc
v rukách, dnes siaha na integritu a suverenitu
vlastného národa. Ten, kto prijme posolstvo
o právach národa, sa musí snažiť o duševnú
čistotu a rozvoj celostnej sociológie a náuky
o štáte, pre ktorého nie sú cudzie také výrazy ako verejné blaho a spravodlivosť, subsidiarita a solidarita, spoločenstvo a partnerstvo, hierarchia a autorita, vedenie a oddanosť. Iba duševná čistota o podstate národa
môže viesť k politike konzekventného nasledovania jeho práv, ktorá sa potom veľmi prakticky presadí proti tým pseudohumanistom,
čo si určili za cieľ rozplynutie národa v zmiešanej multikultúrnej masovej spoločnosti. Je
možné, že si stratu slobody spojenú s roztratením národa a tiež stratu jeho práv a ani si
to nikto neuvedomí.
V kontexte týchto riadkov by som chcel
upriamiť pozornosť čitateľa na riziká, ktoré sú
stále aktuálne, dnes možno viac ako inokedy.
Jedine spoločný postup, ako v otázkach
širšieho rozsahu, tak aj každý jednotlivec by
si mal uvedomiť, že odhodlanie a boj, ktorý
na malom poli s veľkým rozsahom vedie aj
naša odborová organizácia má zmysel. Dnešný
svet orientovaný globalizačne a trhovo uznáva
jedine zisky, rovnako ako každý zamestnávateľ.
Preto je viac než potrebné, pochopiť dané
súvislosti a podporiť zjednotenie myšlienok
a cieľov OZ Člen aj svojim vlastným pričinením
a nie iba zvedavým pohľadom kdesi spoza rohu.
Heslá z doby nedávnej, ktoré už mnohokrát
presviedčali o jednote a svornosti, neboli nikdy
prázdnymi frázami. Poučme sa z minulosti
a vytvorme spoločne lepšiu budúcnosť.
SPOLU BUDEME SILNEJŠÍ!
Miroslav Šuňal

ORGANIZAČNÁ ZMENA
- REDUKCIA ZAMESTNANCOV

K

oncom roka nás zamestnávateľ informoval o pripravovanej organizačnej zmene na útvare EaVT. pri
ktorej bude od 1.2.2021 zrušených 12 pracovných pozícií v zmenovom režime a ďalších 6 vytvorených v rannom režime.
18.11.2020 prebehlo online informačné
stretnutie s OZ ČLEN k tejto téme, kde sme
zamestnávateľa upozornili na to, že tak renomovaná spoločnosť, ako Slovnaft je, by
mal venovať dostatočnú pozornosť k pripomienkam odborovej organizácie vo vzťahu
k BOZP, keďže názor zamestnávateľa bol, že
organizačnú zmenu nemusia prerokovať,
stačí nás informovať. V podmienkach spoločnosti SLOVNAFT, a.s si dovolím namietať, keďže podmienky, v ktorých zamestnanci na výrobných prevádzkach pracujú
sú z pohľadu iných firiem diametrálne odlišné z pohľadu BOZP.
Každý nesystémový zásah do organizácie práce s cieľom šetriť mzdové náklady
na zamestnancoch samozrejme zvyšuje
nároky na ostatných zamestnancov. Preto urobiť organizačnú zmenu len preto, lebo sa zamestnávateľ takto rozhodol, je pre
nás neakceptovateľné a bude potrebné zvážiť všetky možné riziká z takto pripravovanej veľkej redukcii zamestnancov na danom útvare.
Zamestnávateľa sme upozornili na všetky riziká, ktoré súvisia s neočakávanými
neštandartnými stavmi na prevádzkach,

ktoré sa nijako nedajú predpokladať. Rovnako sme argumentovali, že už súčasný
stav, kedy zamestnanci pracujú väčšinou
počas roka na minimálnych stavoch potrebných na bezpečné odstavenia prevádzok v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., je nepostačujúci z pohľadu celkových stavov zamestnancov. Zamestnávateľ napriek tomu
argumentoval, že bude niesť zodpovednosť
za tento z nášho pohľadu neuvážený krok
opačným smerom.
Pre OZ ČLEN je prvoradá bezpečnosť zamestnancov a ak sa redukcia zamestnancov uskutoční, ostáva dúfať, že k žiadnemu zlyhaniu ľudského faktoru z dôvodu
väčšej psychickej záťaže nepríde. V prípade spoločnosti Slovnaft to môže mať ďalekosiahle dôsledky.
V zmysle informačného stretnutia k organizačnej zmene na útvare EaVT dňa
18.11.2020 sme požiadali zamestnávateľa
o zaslanie nasledujúcich materiálov potrebných k plnohodnotnému prerokovaniu tejto
organizačnej zmeny a pripomienkovaniu výhrad a podmienok zo strany OZ ČLEN.
1. Výsledný protokol z posledného merania
psychickej záťaže na dotknutých pracovných pozíciách.
2. Analýzu, interný audit, na základe, ktorého sa daná organizačná zmena plánuje uskutočniť.
3. Informáciu o počtoch jednotlivých pracovných pozícií /vedúci zmeny, vnútorný

operátor, vonkajší operátor/, ktoré budú
zrušené, respektíve preložené.
4. Organizačnú štruktúru na útvare EaVT
po plánovanej organizačnej zmene.
5. Výsledok projektu útvaru HSE - Havarijná odozva vo vzťahu k minimálnym
stavom na danom útvare a schopnosťou
útvaru plniť všetky úlohy pri neštandartných stavoch z pohľadu BOZP v spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
Následne, po preštudovaní materiálov,
sme navrhli stretnutie k prerokovaniu tejto
organizačnej zmeny. Žiaľ do dnešného dňa
nám zamestnávateľ nepredložil všetky vyžiadané relevantné doklady na základe, ktorých pristúpil k organizačnej zmene.
Nemusím pripomínať, že práve odborové
organizácie by mali byť strážcami zamestnanosti a hlavne dodržiavania všetkých
zákonov a vyhlášok v oblasti BOZP na pracovisku.
Zamestnancom, na ktorých je vyvíjaný neoprávnený nátlak a ktorí nesúhlasia
s týmto postupom zamestnávateľa a odmietnu podpísať dohodu so zamestnávateľom o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov, alebo dohodu o zmene precovnej zmluvy , OZ ČLEN poskytne
právne zastúpenie v prípade žalôb proti
zamestnávateľovi a podaní na Etickú radu
skupiny MOL.
Predseda
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OZ ČLEN a 2%
Vašich daní

STAŇ SA ČLENSKÝM DÔVERNÍKOM
A VYSTÚP Z RADU
Vážený kolega,
ak si aktívny, ak rád kritizuješ, ak rád ponúkaš
riešenia, ak si spravodlivý, ak chceš niečo
zmeniť v spoločnosti, ak chceš zmeniť
odborovú činnosť na Slovensku, staň sa
členským dôverníkom.

SPOMÍNAME NA KOLEGU
V týchto dňoch nás
z a s i ahl a s mut n á
správa, že nás vo
veku 63 rokov po
dlhej chorobe,
navždy opustil náš
kolega a dlhodobý
funkcionár OZ ČLEN

Vladislav Furiš

Tvojou náplňou práce bude:
diskutusie s kolegami o všetkých
problémoch a požiadavkách v práci
zúčastniť sa 1x do mesiaca
odborového výboru
prinášať svoje návrhy,
riešenia a poznatky
predávať čerstvé informácie
zamestnancom
starať sa o informačné
tabuľe na pracoviskách
rozhodovať o dôležitých
rozhodnutiach
schvaľovať konečný návrh pri
kolektívnom vyjednávaní
organizovať akcie
odborového združenia

Vlado pracoval , ako rušňovodič na železnici,
vždy sa aktívne zaujímal o dianie v spoločnosti
a svojím osobným prístupom inšpiroval
mnohých z nás.

AK MÁŠ ÚPRIMNÚ SNAHU POMÔCŤ
ZMENIŤ DLHOTRVAJÚCI ODBOROVÝ
SYSTÉM ZAVOLAJ, POŠLI E-MAIL, ALEBO
SA OSOBNE ZASTAV POROZPRÁVAŤ.

Preto ostanú v nás , čo sme ho poznali hlboké
spomienky, ako na správneho a rovného chlapa.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine
a najbližším.

BUDEME RADI, AK SA PRIDÁŠ K NAŠIM
DÔVERNÍKOM A POMÔŽEŠ FORMOVAŤ
OZ ČLEN.

2021

Prajeme vám veľa šťastia v novom roku!

Kontakt na nás:
Vlčie hrdlo 50, budova internátu, kancelária 1.26 na prízemí
Tel: 0908740414, 0905630735
Mesenger: OZ ČLEN, Ján Sýkora
WEB: www.ozclen.sk
Mail: jansykora@ozclen.sk, ozclen@ozlen, odboryclen@gmail.com

2%
ĎAKUJEME
OZ ČLEN je aj v roku 2021 poberateľom 2% podielu
zaplatenej dane a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie vyhlásenia na poukázanie Vášho
podielu 2% zaplatenej dane Odborovému združeniu ČLEN.
OZ ČLEN, ako nezávislé odborové združenie začalo pôsobiť plne nezávisle na zamestnávateľovi od
svojho vzniku, až do teraz. Celú činnosť vieme realizovať bez výhod od zamestnávateľa, len z vašich
členských príspevkov , tak aby Vaše záujmy boli pre
nás poslaním, bez možnosti vydierania a ovplyvňovania procesu kolektívneho vyjednávania zamestnávateľom cez výhody pre odbory.
Všetky ﬁnančné prostriedky využívame efektívne,
tak, aby sme mohli poskytovať výhody pre Vás a zároveň Vás nezávisle na zamestnávateľovi zastupovať v procese kolektívneho vyjednávania a ostatných právnych otázkach, podaniach na Inšpektorát práce a súdnych procesoch v oblasti pracovného
práva, tak aby sme spolu dosiahli náš cieľ – Európske mzdy a lepšie pracovné podmienky.
Rovnako sme zaviedli rôzne sociálne príspevky
a výpomoci pre Vás, našich členov.
Aby sme mohli plnohodnotne plniť to, čo sme
Vám sľúbili, si Vás dovoľujeme požiadať o malý príspevok vo forme 2% podielu Vašej dane, ktorý nijako nezvýši vaše daňové zaťaženie.
1. Vyhlásenie budeme aj distribuovať na pracoviská
a je k dispozícii na vnútropodnikovom intranete,
ako aj na našej stránke ozclen.sk na stiahnutie.
2. Vo vyhlásení stačí vyplniť Vaše základné údaje,
čiastku dane doplníme, až po 31.3.2021, po doručení potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa.
3. OZ ČLEN vyhlásenia, aj s potvrdeniami o zaplatenej dane doručí do podateľne daňového úradu,
respektíve môže to urobiť aj každý zamestnanec
sám, ak sa rozhodne.
4. Nezabudnite do 15.2.2021 v žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnúť políčko o poukázaní svojich 2%
podielu dane a rovnako zaškrtnúť žiadosť o potvrdenie o zaplatení dane na tento účel.
Váš tím OZ ČLEN

