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„Bojujeme za všetkých, len potlesk nestačí!“
Odborári protestovali proti znižovaniu životnej úrovne obyvateľov Slovenska
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) spoločne s členskými
odborovými zväzmi zorganizovala v stredu 27.10.2021 protestné
zhromaždenie na Námestí slobody v Bratislave, pred Úradom vlády SR
na vyjadrenie podpory vyjednávačov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022. Prítomní, vrátane zástupcov
nášho odborového zväzu verejne poukázali a deklarovali nesúhlas s
rastúcim znižovaním životnej úrovne a sociálnych štandardov
slovenských zamestnancov, občanov vrátane dôchodcov, následným
zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb.
KOZ SR požaduje:
✓ navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov
pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %
✓ zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku
2021
✓ zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku
zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov
zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom
poistení.
Prezident KOZ SR Marián Magdoško vo svojom vystúpení zvýraznil hlavné dôvody protestného zhromaždenia :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

legislatívne zmeny v Zákonníku práce, oslabenie postavenia odborov na podnikovej úrovni, zrušenie extenzie
(rozširovanie) kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
rast cien energií, ktorý sa v roku 2022 predpokladá jeden ako najvyšší, rast cien tovarov
zmenený tzv. automat na stanovenie minimálnej mzdy, pokiaľ nedôjde k dohode sociálnych partnerov, zo
60 % na 57 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo znamená jej zníženie na rok 2022 z 680 € na 646 €
od roku 2022 zmrazenie mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu
zníženie rastu minimálnych mzdových nárokov medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce.

Odborári sa s vládou na zvýšení platov, ani ostatných benefitov nedohodli. Po druhom kole kolektívneho vyjednávania
o tom informovala viceprezidentka KOZ SR, Monika Uhlerová.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.kozsr.sk/2021/10/27/vysledok-kolektivneho-vyjednavania-na-zvyseni-platovzamestnancov-pracujucich-pre-stat-sme-sa-ani-dnes-nedohodli/
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