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Spracoval:
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Dôvodová správa

Predkladaný materiál „Návrh kampane k Zákonníku práce...“ je reakciou
pripravovanú „veľkú“ novelu Zákonníka práce.

na

Obsahom uvedenej kampane je mobilizácia členskej základne s cieľom zabrániť:
 spochybňovaniu podoby a zmyslu Zákonníka práce,
 zneužívaniu „statusu“ zamestnanca,
 okliešťovaniu odborárskych práv.

Predkladaný rozpočet na zabezpečenie kampane bude hradený z účelovo viazaného
členského príspevku 0,3% rozpočtu KOZ SR. Niektoré náklady budú hradené z projektov
ZUWINBAT a CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU (ďalej len „CSD“).
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1. Zámery zamestnávateľov a vlády vo „veľkej novele“ Zákonníka
práce.
Návrhy zmien Zákonníka práce sú jednoznačne zamerané na zníženie dosiahnutých
sociálnych štandardov a istôt zamestnancov a to konkrétne v týchto bodoch:














zjednodušenie prijímania a prepúšťania zamestnancov,
zrušeniu súbehu výpovednej lehoty a odstupného,
skrátenie výpovednej lehoty a odstupňovanie jej dĺžky,
nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času na celý kalendárny rok,
uvoľnenie obmedzení týkajúcich sa nadčasovej práce,
dohody o flexikonte pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa,
zníženie právomoci odborových organizácií (vyrovnanie právomocí so
zamestnaneckými radami),
zrušenie výhod pre odborových funkcionárov,
redukcia zákonných podmienok činnosti zamestnancov, náhrada úpravou v kolektívnej
zmluve,
rozšírenie foriem zamestnania (prijímanie živnostníkov, práca cez agentúry,
brigádnická práca),
obmedzovanie statusu „zamestnanca“,
rušenie minimálnych mzdových štandardov (§120 ZP),
vypustenie kontroly BOZP (§146 a 149 ZP).

Ďalšie zmeny, ktoré budú mať „negatívny“ sociálny a ekonomický dopad na životnú
úroveň:
 zvýšenie administratívneho zaťaženia zamestnancov (presun povinnosti úhrady daní a
odvodov na zamestnancov),
 zavedenie regionálnej mzdy.

2. Návrh kampane.
Cieľom kampane KOZ SR je zabrániť zníženiu dosiahnutých sociálnych štandardov,
výraznému oslabeniu pracovnoprávneho postavenia zamestnancov a odbúravaniu odborových
práv. Všetky uvedené aktivity budú závisieť od vývoja pripomienkového konania
a rešpektovania stanovísk KOZ SR sociálnymi partnermi.
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Časový harmonogram: 01.11.2010 - 31.3. 2011
(Uvedený harmonogram vychádza z predpokladu prerokovávania novely vo vláde SR a
NR SR v prvom štvrťroku 2011.)
Naše požiadavky - predstavy KOZ SR o zmenách v Zákonníku práce:












vymedziť pojem „závislá práca“,
vypustiť inštitút dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
skrátenie ustanoveného týždenného pracovného času,
skrátenie rozsahu nariadenej a dohodnutej práce nadčas,
nové vymedzenie okruhu zamestnancov, s ktorými môže zamestnávateľ dohodnúť, že
v ich mzde bude zohľadnená prípadná práca nadčas v rozsahu 150 hodín ročne,
zosúladenie úpravy pracovného času zamestnanca hasičskej jednotky so zákonom
o Hasičskom a záchrannom zbore,
výhodnejšia právna úprava odstupného pri skončení pracovného pomeru,
zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie,
vymožiteľnosť práva vytvorením legislatívno-technickými podmienkami pre
urýchlenie a zefektívnenie činnosti súdov pri rozhodovaní pracovnoprávnych sporov,
dôsledná transpozícia (uplatňovanie) príslušných smerníc Európskej únie do pracovnej
legislatívy.

3. Návrh konkrétnych foriem kampane
TERMÍNY/ROKOVANIA V RÁMCI ODBOROVÝCH ŠTRUKTÚR

Doteraz uskutočnené:
- do 14.10.2010 pripomienkové konanie a rokovania – návrhy OZ
- zasadnutie Právnej komisie 20.10. 2010
- Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva KOZ SR k výstupu právnej komisie 21.10.
2010
- Rokovanie HSR - 25.10. 2010
Plánované:
- zasadnutie Rady predsedov OZ KOZ SR 8.11.2010
- do 15.11. sa uskutoční spoločné rokovanie zástupcov zamestnávateľov a KOZ SR
- zasadnutie predsedov Regionálnych rád KOZ SR 16.11. 2010
- regionálne konferencie
- rokovanie orgánov ZO, OZ
- bipartitné rokovania na úrovni OZ
- zasadnutie HSR 29.11.2010.
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INFORMAČNÉ PODUJATIA

Od 8.11. 2010 – systémová elektronická kampaň: – vždy „ každý utorok“ - zasielať
prostredníctvom e- pošty stanoviská/názory vopred určenému adresátovi (RÚZ, AZZZ SR,
MPSVR SR, predsedníčka vlády, prezident SR, médiám .....). Obsah e-kampane bude
aktualizovaný a zasielaný OZ, Regionálnym radám KOZ SR a poradným orgánom KOZ SR.
22.11.-25.11. 2010 - regionálne konferencie (v rámci projektu CSD) predsedov ZO:
22.11. 2010 – Košice, Prešov
23.11. 2010 - Žilina, Trenčín
24.11. 2010 - Banská Bystrica, Nitra
25.11. 2010 - Trnava, Bratislava
7.12. 2010 - diskusné fórum: „Odbory a pracovné právo“ (v rámci projektu ZUWINBAT)
za účasti zástupcov KOZ SR, OZ, Regionálnych rád, právnej komisie, poradných orgánov,
OGB, ČMKOS).
január 2010 - konferencia za účasti všetkých sociálnych partnerov a hostí z EOK, MOP
a EÚ (akcia v rámci projektu CSD).
NÁVRH MOŽNÝCH FORIEM NÁTLAKOVÝCH AKTIVÍT

8. 11. 2010 - štart petície k vyhláseniu referenda (výstup zo zasadnutia Rady predsedov OZ
KOZ)
22.11. – Košice , 23.11. - Žilina, 24.11. – Banská Bystrica, 25.11. – Trnava – po skončení
konferencie – verejná petičná akcia.
6. 12. 2010 - Mikulášsky balíček odborov
Okupácia sídla RÚZ, AZZZ SR, MPSVR SR, Úrad vlády SR vtipnými a emotívnymi
nápadmi v termíne od 13. do 17.12.2010 (zodpovední: OZ )
Novoročný balíček odborov:
– vyhlásenie referenda (bez uvedenia dátumu- referendum vyhlasuje prezident SR) Na
vyhlásenie referenda je potrebné 350 000 podpisov občanov SR.
- vyhlásenie generálneho štrajku.
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ODBORNÁ PODPORA

Zoznam Európskych smerníc a Dohovory MOP s aplikáciou pracovnej legislatívy SR.
Analýza návrhov vlády SR a zamestnávateľov v súvislosti s Dohovormi MOP, Európskymi
smernicami a Európskou sociálnou chartou – materiál po HSR 29.11.2010.
MEDIÁLNA PODPORA

Výstupy z rokovania HSR a z vyššie uvedených akcií odporúčame propagovať
prostredníctvom:
- tlačových konferencií – KOZ SR, NOZ, VOZ, OZ
- web stránka KOZ SR, OZ
- vytvorením facebook k téme Zákonník práce
- e- pošta- tok informácií KOZ SR - OZ – ZO + spätná väzba
- inzercia – okruh TASR
- facebooku, blogov – názory, stanoviská, vyhlásenia
- využitie - loga kampane „Váhy“ a info -letáku ( obojstranný, formát A4 -možnosť
aktualizácie druhej strany)

4. Predpokladané finančné náklady
Letáky- kreatívny návrh+ grafika+ tlač............................................................
Grafický návrh loga kampane „váhy................................................................
Prevádzkové náklady – regionálne zhromaždenia............................................
Petičná akcia.....................................................................................................
Spolu .................................................................................................................

850 €
100 €
2000 €
500 €
3450 €

Uvedené náklady pokrývajú iba aktivity spojené s informačnou kampaňou KOZ SR.
V prípade rozhodnutia o organizácii nátlakových akcií orgánmi KOZ SR, budú pre tieto
aktivity vypracované samostatné materiály vrátane finančného krytia.
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