KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

Vyhlásenie
Predstavenstva KOZ SR
k zdražovaniu a jeho dopadom na občanov Slovenska
Konfederácia odborových zväzov SR už v septembri 2010 vyhlásila, že vládny balík
úsporných opatrení nerieši najväčšie dôsledky hospodárskej a finančnej krízy, ktorými sa stali
vysoká nezamestnanosť, prepad ekonomiky, ako aj zhoršenie sociálnej situácie najmä
nízkopríjmových skupín zamestnancov a najslabších sociálnych skupín obyvateľstva
Slovenska. KOZ SR odhadla, že tzv. úsporný balík zvýši výdavky slovenskej rodiny o 400
EUR ročne.
Na protestnom zhromaždení pred Národnou radou SR v októbri minulého roka KOZ
SR vyzvala vládu SR, aby hľadala také riešenia a úsporné opatrenia, ktoré budú rozložené
nielen na občanov, ale predovšetkým na kapitál. Odpoveďou bolo schválenie štátneho
rozpočtu, ktorým vládna koalícia odštartovala útok na životnú úroveň obyvateľov Slovenskej
republiky.
V januári 2011 občania Slovenska na vlastnej koži pocítili zdražovanie, ktoré je
najväčším za posledné roky. Na zdražovaní sa podieľa zvýšenie dane z pridanej hodnoty,
zvýšenie spotrebných daní, ale aj zrušenie tzv. červenej nafty a ďalšie „opatrenia“. Pre občana
sa tým zvýšili ceny energií, potravín a ostatných služieb, súvisiacich najmä s bývaním.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že okrem zdražovania postihujú zamestnancov aj
prijaté novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení. Poistné sa totiž od
januára tohto roku platí aj z odstupného, odmien, pracovnej pohotovosti, z prostriedkov
Sociálneho fondu i ďalších. Vláda má tak na svedomí zníženie príjmov zamestnancov
a podieľa sa na výraznom znížení kúpyschopnosti obyvateľstva!
Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby začala plniť svoje sľuby dané občanom vo
voľbách a napĺňala programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazala zabezpečiť
zamestnancom a občanom Slovenska dôstojný život! Vyzývame aj poslancov Národnej rady
SR, aby prestali prijímať zákony, ktoré zhoršujú životnú úroveň občanov Slovenskej
republiky! Rozdávať múku a cestoviny nie je riešením, ale urážkou ľudskej dôstojnosti,
urážkou občanov Slovenskej republiky!

V Bratislave, dňa 23. februára 2011

Predstavenstvo KOZ SR

