
Informácie pre členov SOZ ZaSS po rokovaní Rady predsedov odborových 

zväzov KOZ SR. 

Rada predsedov OZ KOZ SR na svojom dnešnom on line rokovaní diskutovala o návrhu vlády 

SR v rámci kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022 a následne roky 2023-

2024. V júni KOZ SR predložila návrh Dodatku č.1 k obidvom KZVS na rok 2022 s požiadavkou 

10% valorizácie v tomto roku. Reakcia vlády SR bola taká, že vzápätí predložila iný návrh 

s rozšírením na ďalšie roky. Uskutočnili sa dve kolá vyjednávaní, na ktorých sa stanoviská 

obidvoch strán viackrát modifikovali.  

Dávame vám ostatný návrh vlády na vedomie : 

1. Vláda SR zotrváva na poskytnutí jednorazovej odmeny 500 € (v čistom príjme 348 €) 
prostredníctvom dodatku ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na tento rok, ktorú 
vnímajú ako sociálnu kompenzáciu pre zamestnancov z dôvodu rastu cien (k vyplateniu 

jednorazovej odmeny KOZ SR bude požadovať čo najmenšiu mieru obmedzení pri jej 
vyplácaní).  

 

2. Od 1. 1. 2023 valorizácia platových taríf o 7 % v štátnej službe aj vo verejnej službe; 

 

3. Od 1. 9.2023 valorizácia platových taríf o 10 % v štátnej službe aj vo verejnej službe; 
 

Valorizácie platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl 

a výskumných a vývojových zamestnancov: vyplatenie jednorazovej odmeny 500 € v roku 2022, 

                                                                             od  1. 1. 2023 valorizácia platových taríf o 10 %; 

                                                                             od 1. 9.  2023 valorizácia platových taríf o 12 %; 

Platnosť KZVS na roky 2023 - 2024 do 31.8. 2024, pri zachovaní všetkých doteraz podpísaných 

benefitov. Napr. kratšia pracovná doba, dlhšia výmera dovolenky, vyššie odstupné aj odchodné nad 

rámec ZP, vyššia tvorba sociálneho fondu atď. 

Tak ako uvádzam vyššie, ponuka v týchto intenciách platí do 15.7. 2022, takže sme pod tlakom zo 

strany vlády a bude dôležité ako zareaguje na naše súhlasné stanovisko. Ak nebudú výhrady v najbližšej 

dobe by sme mali obdržať z Úradu vlády SR písomné návrhy Dodatkov č. 1 k obidvom KZVS a Návrhy 

KZVS na roky 2023-2024. 

Z textov KZVS pre rok 2022 vyplýva valorizácia tabuliek od 1.7. 2022 o +3%, ktorá nie je v žiadnom 

prípade dotknutá uvedenými rokovaniami.  

Bratislava 11.7. 2022                                                                                   

                                                                                                                                 Mgr. A. Szalay 

                                                                                                                              predseda SOZ ZaSS 


