
SLOVENSKY ODBOROVÝ ZVÄZ ZAMESTNANCOV OBRANY 
VÝKONNÝ VÝBOR 

ul. Martina Rázusa č. 7, 911 27 T R E N Č Í N 

Pán 
Martin Glváč 
minister obrany Slovenskej republiky 
Bratislava 

Váš list značky/zo dňa: 

Vec: Upozornenie na vznik sociálneho napätia 

Naša značka/dátum: 
(uveďte v odpovediach) 

C.: 125/13 
26.11.2015 

Vybavuje: 

Vážený pán minister, v súlade s Kolektívnou zmluvou medzi Ministerstvom obrany SR 
a Slovenským odborovým zväzom zamestnancov obrany, prvá časť, ods. 8, podľa ktorého 
sme sa zaviazali bezodkladne a objektívne informovať ministerstvo o vzniku sociálneho 
napätia, o jeho príčinách a spolupracovať pri ich riešení, si Vás dovoľujeme informovať 
o vzniku sociálneho napätia, a to bezodkladne. 

Príčinou vzniku sociálneho napätia je rozhodnutie o poskytnutí odmien len zamestnancom, 
ktorí mali k 31. októbru 2015 priznaný hrubý plat (funkčný plat plus náhrada za pohotovosť) 
do výšky 599,50 eur vrátane. 

Zamestnanci, ktorí túto podmienku nespĺňajú a odmenu nedostanú, to pociťujú ako 
nespravodlivosť, . krivdu, diskrimináciu, podcenenie ich práce pri zabezpečovaní úloh 
v súvislosti s obranou Slovenskej republiky. 

A to o to viac, že z médií vedia, že v iných rezortoch boli alebo budú odmeny vyplatené 
oveľa širšiemu okruhu zamestnancov, v niektorých plošne. Oprávnene sa pýtajú, ako je to 
inde možné a v našom rezorte sa toto pozitívne opatrenie na aspoň čiastočné zvýšenie platov 
hlboko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve dotkne len časti zamestnancov. 

Vzhľadom na rozsah sociálneho napätia si Vás v mene Predsedníctva Výkonného výboru 
Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany po včerajšej telefonickej žiadosti 
o prehodnotenie rozhodnutia dovoľujem opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia 
o poskytnutí odmien zamestnancom touto cestou tak, aby bola ocenená práca všetkých 
zamestnancov. 

V súlade s Kolektívnou zmluvou sme pripravení spolupracovať na riešení príčin jeho 
vzniku, a to bezodkladne. 

S pozdravom 

Slovenský odborový zviz 
zfcmsitna'Acov obrany 
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