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                                                                          Poďakovanie 

 

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 

po treťom kole vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2022 s vládou SR a zamestnávateľmi 

sme sa obrátili mailom na všetky základné organizácie, na ktoré sa uvedené KZVS vzťahujú 

s cieľom získať spätnú informáciu a postoj členskej základne k návrhu predloženom 2. 

decembra 2021 sociálnym partnerom.  

Chcem týmto poďakovať všetkým, ktorí v stanovenom termíne zareagovali, zvolali podľa 

možností členské schôdze, prípadne to prediskutovali on line, alebo osobne, minimálne však 

o tom hovorili s kolegyňami a kolegami na pracoviskách. V krátkej dobe 2 - 5 dní vrátane 

víkendu nám bolo doručených viac ako osemdesiat stanovísk. Zhoda bola takmer vo všetkých 

v tom, že návrh štátu je dehonestujúci, nedostatočný a ukazuje ako si politici cenia služby 

týchto zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Druhou pripomienkou bola 

skutočnosť potreby finančného krytia navrhovaných odmien v prípade súhlasného 

stanoviska k podpisovaniu KZVS. Realitou dnešných dní je fakt, že na v súčasnosti vyplácanú 

odmenu zamestnancom vo výške 100 €, nedostali zamestnávatelia v mnohých prípadoch 

financie na ich krytie i cez skutočnosť existencie ich podpisov v KZVS na tento rok. Treba 

dúfať, že zamestnávatelia urobia všetko pre splnenie tohto záväzku v prospech svojich 

zamestnancov. Ale späť k reakciám základných organizácií. Mnohí uviedli i nejasnosti 

nárokov na odmenu vo výške 350 €, v niektorých prípadoch nárok nevzniká i preto bude 

potrebné oboznámiť sa s pripravovaným usmernením z Úradu vlády SR. 

K samotnému vyhodnoteniu stanovísk základných odborových organizácií pôsobiacich 

v zariadeniach sociálnych služieb, v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, 

v stredných zdravotníckych školách a v organizáciách, kde sa pri odmeňovaní postupuje 

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a podľa zákona o štátnej službe sme získali mandát 

k podpísaniu oboch KZVS na rok 2022. S tým úzko súvisí aj podpísanie Dodatkov ku KZVS na 

rok 2021. Ako som už uviedol elektronicky nám bolo doručených skoro 60 stanovísk 

s odporúčaním podpísania KZVS, proti bolo 7 ZO a v 6 prípadoch nebolo stanovisko 

jednoznačne napísané. Na základe týchto podkladov som mohol v on line porade 

vyjednávačov KZVS za KOZ SR deklarovať rozhodnutie podpísať KZVS na rok 2022. 



Pripomienky, ktoré ste nám mnohí zaslali boli odprezentované s tým konštatovaním, že 

prevláda nespokojnosť v radoch zamestnancov ale, „je lepšie zobrať tie návrhy“ pri 

zachovaní benefitov  podpísaných v KZVS na rok 2021, akoby mali zamestnanci prísť 

o doteraz akceptované a uplatňované články KZVS. Niektoré pripomienky a stanovisko nášho 

zväzu som sa snažil prezentovať v správach RTVS, (streda 8.12.2021 od 19,00 h.) v šote p. 

redaktorky Rity Bočákovej.  

Tiež sme dávali do pozornosti a konzultovali naše stanoviská a návrhy v rámci Konfederácie 

odborových zväzov s cieľom dosiahnutia čo najprecíznejšieho usmernenia k vyplácaniu 

odmeny zamestnancom v prvom polroku 2022. V prvom mesiaci roka by mali dostať vo 

svojich výplatách odmeny zamestnanci RÚVZ, ÚVZ SR, MZ SR, keďže sú napojení na štátny 

rozpočet. Zamestnanci v ZSS, Centrách pre deti a rodiny, Domovoch dôchodcoch, DSS pre 

deti a dospelých, a ďalších počas prvého polroka, z dôvodu ich napojenia na rozpočty miest, 

obcí, vyšších územných celkov a ich príjmov z podielových daní. 

Chcem ešte uviesť, že on line porada vyjednávačov KZVS sa niesla v kritike nedostatočného 

návrhu pre rok 2022, ale z dvanástich odborových zväzov sa vyjadrilo osem, že má mandát 

k podpísaniu oboch KZVS pre rok 2022. Takže v najbližších dňoch sa bude precizovať text 

a po jeho konečnom spracovaní príde k podpisovaniu KZVS, vzhľadom ku covid pandémii sa 

akt podpisovania uskutoční na etapy tak, aby signatári neprišli do osobného kontaktu. Ak 

budeme mať texty KZVS na rok 2022 k dispozícii zverejníme ich na našej webovej stránke 

a tiež v IB.  

Považoval som za potrebné oboznámiť členskú základňu s postupom rokovaní i prijatých 

odporúčaní nakoľko zo strany niektorých zväzov, ktoré odmietli pripojiť svoj podpis pod KZVS 

sme ostatní zástupcovia zväzov napádaní najmä na sociálnych sieťach. Rozhodnutie členskej 

základne sa prijalo po demokratickej a otvorenej komunikácii a to je podľa mňa rozhodujúce. 

Máme vždy v popredí nášho rozhodovania dosiahnuť výsledky, ktoré pomôžu pracujúcim 

ľuďom zmierňovať dopady inflácie, pokiaľ je možné zvyšovať, alebo aspoň garantovať 

životnú úroveň pracujúcich a ich rodín. 

Prajem všetkým pevné zdravie, pohodu v kruhu svojich najbližších, pochopenie a podporu 

spolupracovníkov pre prácu v odboroch i v mnohých prípadoch nie ľahké rozhodovanie pri 

rokovaniach. Príjemné prežitie Vianoc, čo najpokojnejšie služby bez komplikácií. 
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