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www.kozsr.sk

https://www.facebook.com/KOZSR

• KOZ SR zastupuje záujmy 2 miliónov zamestnancov vo verejnom 
a súkromnom sektore

• Vyjednávame lepšie pracovné podmienky a podporujeme všetky 
opatrenia na zlepšenie životnej úrovne občanov Slovenska

• Zamestnanosť, bezpečné pracovné podmienky, spravodlivé 
odmeňovanie a daňovo-odvodové zaťaženie pre dôstojnú starobu  

http://www.kozsr.sk/
https://www.facebook.com/KOZSR


Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(9. marec 2016)

• Návrh téz KOZ SR do Programového vyhlásenia vlády SR

• Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na
rok 2017

• Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na BOZP zo štátneho
rozpočtu na rok 2016

• Materiály referátu pre medzinárodnú spoluprácu



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(13. apríl 2016)

• Informácia o príprave kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre
štátnu a verejnú službu na rok 2017

• Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2017

• Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2015

• Informácia o príprave dokumentov VIII. zjazdu KOZ SR

• Materiály referátu pre medzinárodnú spoluprácu

Predstavenstvo KOZ SR (mimoriadne)

(18. apríl 2016)

• Protest OZPŠaV a partnerských reprezentatívnych organizácií v školstve (19.4.2016, 
Bratislava)



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(11. máj 2016)

• Návrh zmien a potvrdenie zástupcov zamestnancov vo výboroch pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR

• Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov – 1. máj 2016 v Žiline

• Návrh programu rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR 18. 5. 2016

• Materiály referátu pre medzinárodnú spoluprácu



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(10. jún 2016)

• Informácia o kolektívnom vyjednávaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2017

• Informácia o Vyhlásení nevýrobných odborových zväzov k novele zákona č. 553 k poslancom NR SR

• Informácia o „Návrhu revízie smernice EK o vysielaní pracovníkov“

• Návrh na vyjednávačov KOZ SR o výške minimálnej mzdy pre rok 2017

• Postup implementácie národného projektu Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky II v rokoch 2016 - 2017



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(14. september 2016)

• Návrh dokumentov VIII. zjazdu KOZ SR 

• Návrh Stanov KOZ SR

• Návrh  rokovacieho a volebného poriadku zjazdu KOZ SR

• Vyhodnotenie plnenia Programových téz KOZ SR od VII. do VIII. zjazdu KOZ SR

• Návrh Programu KOZ SR na roky 2016 - 2020

• Návrh ústredného hesla a rezolúcií VIII. zjazdu KOZ SR

• Návrh časového harmonogramu rokovania VIII. zjazdu KOZ SR

• Hospodárenie KOZ SR v období medzi VII. a VIII. zjazdom KOZ SR, správa o činnosti revízorov účtov od VII. zjazdu KOZ SR

• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za I. polrok 2016

• Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2017 – návrh na hlavného vyjednávača



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR (15. marec 2016)

Návrh téz odborov do programového vyhlásenia

• zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, 

ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy

• pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové 

nerovnosti 

• v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovať vo 

zvyšovaní minimálnej mzdy

• odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom a miezd v súkromnom sektore

KOZ SR požaduje v systéme tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v 

štádiu ich prípravy.

Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 

2017



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR 

(30. marec 2016)

• Požiadavky KOZ SR k Programovým prioritám vlády SR na roky 2016 – 2020



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR (18. máj 2016)

Návrh téz odborov do programového vyhlásenia

• zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, 

ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy

• pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové 

nerovnosti 

• v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovať vo 

zvyšovaní minimálnej mzdy

• odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom a miezd v súkromnom sektore

KOZ SR požaduje v systéme tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v 

štádiu ich prípravy.

Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 

2017



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR (21. september 2016)

• Návrh dokumentov pre VIII. zjazd KOZ SR 

• Návrh ústredného hesla a rezolúcií VIII. zjazdu KOZ SR

• Návrh časového harmonogramu rokovania VIII. zjazdu KOZ SR

• Hospodárenie KOZ SR v období medzi VII. a VIII. zjazdom KOZ SR, 
správa o činnosti revízorov účtov od VII. zjazdu KOZ SR

• Nominácie na jednotlivé funkcie KOZ SR pre ďalšie funkčné obdobie

• Návrh členov pracovných komisií VIII.  zjazdu KOZ SR

• Informácia o organizačnom zabezpečení VIII. zjazdu KOZ SR

• Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2017 –
schválenie hlavného vyjednávača



Rokovania orgánov KOZ SR

Snem KOZ SR (28. september 2016) 

• Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Snemu KOZ SR
a kontrola plnenia uznesení Snemu KOZ SR

• Voľba členov mandátovej komisie

• Správa mandátovej komisie

• Prezentácia činnosti KOZ SR

• Návrh dokumentov pre VIII. zjazd KOZ SR

• Návrh Stanov KOZ SR

• Návrh rokovacieho a volebného poriadku zjazdu KOZ SR

• Vyhodnotenie plnenia Programových téz KOZ SR od VII. do VIII. zjazdu KOZ SR,
uznesenia a rezolúcií VII. zjazdu KOZ SR

• Návrh Programu KOZ SR na roky 2016 - 2020

• Návrh ústredného hesla a rezolúcií VIII. zjazdu KOZ SR

• Návrh časového harmonogramu rokovania VIII. zjazdu KOZ SR

• Hospodárenie KOZ SR v období medzi VII. a VIII. zjazdom KOZ SR, správa o
činnosti revízorov účtov od VII. zjazdu KOZ SR

• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za I. polrok 2016

• Predstavenie kandidátov na volené funkcie (prezident, viceprezident)



Rokovania orgánov KOZ SR

31.5. – 1.6.2016 Pracovné stretnutie členov Regionálnej rady 
KOZ SR Nitrianskeho, Banskobystrického a Trnavského kraja, 
Hokovce 

22.6.2016 Rokovanie Regionálnej rady Bratislavského kraja 



Rokovania orgánov KOZ SR

9.5.2016 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 

• rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti rozširovania kolektívnych 

zmlúv vyššieho stupňa

Príprava VIII. zjazdu KOZ SR (10.-11.november 2016)

• pravidelné stretnutia odborného referátu KOZ SR k obsahovému zameraniu 

zjazdu



Hospodárska a sociálna rada SR

Neformálne zasadnutie HSR k návrhu Programového vyhlásenia vlády SR 

(13. apríl 2016) 

O.i. sa v ňom vláda zaväzuje:

• využiť všetky existujúce nástroje na ochranu a zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy

• zabezpečiť dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu ako jedného z 
rozhodujúcich nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a 
všetkých úrovniach odvetví a regiónov

• naďalej presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy

• v súlade s Ústavou SR podporiť uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri 
mzdových požiadavkách 

• zmeniť systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a prijme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa 
odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.



Hospodárska a sociálna rada SR

HSR - (27. jún 2016)

• Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2016

• Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015

• Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na 
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019

• Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho 
starnutia na roky 2014 – 2020 

• Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015

• Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti 
inšpekcie práce v roku 2015

• Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 
2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2015 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za 
služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

HSR - (15. august 2016)

• Zapojenie Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce

• Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike

• Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona o upomínacom konaní

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a 
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na 
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných 
školách v znení neskorších predpisov

• Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015

• Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických 
zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z.

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z.

• Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2017

• Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra 
trestov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 
zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



Hospodárska a sociálna rada SR

HSR - (19. september 2016)

• Plán predchádzania plytvaniu potravinami

• Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo 
väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a 
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony

• Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej 
porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o 
ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej 
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona 
č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



Rokovania s orgánmi štátnej správy

1.4.2016 Pracovné stretnutie s ministrom práce J. Richterom (J. Kollár)

13.4.2016 Rokovanie so štátnym tajomníkom MPSVaR B. Ondrušom k pripravovanej smernici o presadzovaní 
pravidiel EÚ týkajúcich sa vysielaných pracovníkov (J. Kollár)

Materiály pripomienkované v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

- obdobie: 24.2.2015 – 28.9.2016 – 315

Materiály prerokované v HSR SR

- 51



Rokovania s orgánmi štátnej správy

Kolektívne vyjednávanie o KZVS pre verejnú a štátnu službu na rok 2017

• Návrhy KZVS zaslané na Úrad vlády SR v máji 2016

• 1.kolo rokovania: 26.9.2016

• Požiadavka KOZ SR na 10% valorizáciu 

• Protinávrh vlády - navýšenie platov o 0,9%, čo je výška predpokladanej inflácie v roku 2017. 

Takto navrhnutá valorizácia je neprijateľná!

• Rokovanie sa prerušilo a pokračovať bude po zverejnení novej daňovej prognózy MF SR (zverejnenie 
pravdepodobne vo štvrtok tento týždeň).

• Zároveň ale prišlo k zhode v dvoch ustanoveniach KZVS, ktoré sa týkajú skrátenia pracovnej doby a 
predĺženia nároku na dovolenku. Úrad vlády SR deklaroval, že vo vyjednávaniach budú pristupovať ku 
všetkých zamestnancom verejnej správy (verejná služba a štátna služba) rovnako.



Odborové zväzy

7.-8.4.,14.4. a 21.4. 2016 – Školenia členov ZO SLOVES

(Košice, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava)

12.4.2016 Predstavenstvo Generálnej rady OZŽ, Bratislava

19.4.2016 Snem SLOVES

19.4.2016 Protest OZPŠaV a partnerských reprezentatívnych 

organizácií v školstve, Bratislava

20.4.2016 – Konferencia predsedov ZO ECHOZ, Svit

20.4.2016 Rady OZ pracovníkov SAV, Bratislava

26.4.2016 Generálna rada OZŽ, Bratislava

*akcií sa zúčastnil prezident KOZ SR alebo viceprezident KOZ SR



Odborové zväzy

28.4.2016 VII. zjazd Odborového zväzu pracovníkov baní,

geológie a naftového priemyslu v SR

4.-5.5.2016 IOZ: 42. ročník súťaže žiakov stredných odborných

škôl z predpisov BOZP



Odborové zväzy

2.6.2016 - Prezident KOZ SR Jozef Kollár navštívil ZO OZ KOVO

Volkswagen Slovensko

21.6.2016 – Konferencia OZ DLV venovaná predsedníctvu SR v

Rade Európskej únie a vplyvu digitalizácie a robotizácie na

zmeny trhu práce



Odborové zväzy

22.6.2016 

Celoslovenské pracovné 

stretnutie predsedov 

základných odborových 

organizácií Slovenského 

odborového zväzu 

zdravotníctva a 

sociálnych služieb a 

riaditeľov zariadení 

sociálnych služieb v 

Bratislave 



Odborové zväzy

23.-24.6.2016 Regionálne rady predsedov OZ KOVO Žilinského a Banskobystrického kraja               

v Liptovskom Jáne

17.8.2016 Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa spolu s predsedom Združenia odborárov energetiky

Slovenska Ľudovítom Hacajom stretol s predstaviteľmi francúzskej odborovej centrály CGT



Odborové zväzy

23.9.2016 Zjazd Odborového zväzu Drevo Lesy Voda v Liptovskom Jáne



Medzinárodné aktivity 

29.2. – 1.3.2016 Tripartitná konferencia 28 členských 

krajín EÚ: Dlhodobé trendy vo svete práce: Čo má vplyv 

na nerovnosti a skupiny so strednými príjmami?

• konferencie sa zúčastnili odborníci, vládni činitelia, 

zamestnávatelia, odborári a členovia rôznych medzinárodných 

organizácií (za KOZ SR viceprezident S. Manga)

8.3.2016 Medzinárodný deň žien 

• Európska odborová konfederácia vyzvala k prelomeniu tzv. 

sklenených múrov, ktoré spôsobujú segregáciu mužov a žien 

rôznych profesií na pracovisku, s cieľom dosiahnuť lepšiu rovnosť 

pohlaví na trhu práce



Medzinárodné aktivity 

10.3.2016 Rokovanie zástupcov rakúskej odborovej 

centrály ÖGB s prezidentom KOZ SR J. Kollárom

• ako a v ktorých oblastiach je možné prehĺbiť vzájomnú 

spoluprácu rakúskych a slovenských odborov 

11.3.2016 Slávnostné otvorenie 6. ročníka 

Akadémie sociálnej demokracie v Prahe



Medzinárodné aktivity 

16.3.2016  - Tripartitný sociálny summit v Bruseli
(



Medzinárodné aktivity 

17.3 2016 – Stretnutie s europoslancami Borisom Zalom 

a Vladimírom Maňkom za účelom podpisu „Sľubu“

• v ktorom sa zaväzujú rešpektovať a podporovať práva 

odborových organizácií pri ich práci v oblasti legislatívy 

a politiky EÚ  



Medzinárodné aktivity 

21.3.2016 Pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR J. Kollára 

a kolegov z EOK Veronikou Nilsson a Petrom Scherrerom so 

stálym predstaviteľom SR pri EÚ v Bruseli Petrom 

Javorčíkom

• téma: slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, vyhodnotenie sociálneho 

summitu v Bruseli

22.3.2016 Zasadnutie Výkonného výboru EOK v Bruseli

• prerušené z dôvodu bombových útokov (zúčastnil sa J. Kollár)



Medzinárodné aktivity 

5.-6.4.2016 – Konferencia „Konvergencia miezd medzi 

starými a novými členmi EÚ: úloha a ciele odborov v 

tomto procese“, ČMKOS, Praha

• Prezident KOZ SR J. Kollár vystúpil s prezentáciou o 

ekonomickom a mzdovom vývoji Slovenska

12.- 13.4.2016 – Jarná škola Európskej odborovej 

konfederácie, Haag

• téma: najdôležitejšie politické priority v súvislosti s prácou 

odborového hnutia



Medzinárodné aktivity 

22.-24.4.2016 – Stretnutie siete CEYTUN

(Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) 

v Budapešti 
• téma: úloha odborov v súčasnej spoločnosti v kontexte 

“tradície verzus trendy”



Medzinárodné aktivity 

28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci - medzinárodný spomienkový deň na 

zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku úrazu na pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania

• ku kampani EOK sa pripojila aj KOZ SR



Medzinárodné aktivity 

28.5. – 10.6.2016 105. zasadnutie Medzinárodnej 

organizácie práce v Ženeve

8.–9.6.2016 Výkonný výbor EOK v Bruseli



Medzinárodné aktivity 

16.6.2016 - Protest zástupcov odborárov z celej Európy proti „žltým kartám“ národných parlamentov, 

ktoré vystavili voči revízii európskej smernice o vysielaných pracovníkoch, Luxemburg



Medzinárodné aktivity 

11.7.2016 Mimoriadne rokovanie EOK v Londýne (BREXIT)

6.9.2016 Mimoriadny Výkonný výbor EOK v Bruseli

7.9.2016 Veľký manifestačný míting ČMKOS v Prahe 
zameraný na podporu kolektívneho vyjednávania v Českej 
republike 



Medzinárodné aktivity 

16.-17.9.2016 Konferencia organizovaná gréckym ministrom práce, sociálnej bezpečnosti 

a solidarity Georgeom Katrougalosom, Atény
• hlavná téma: kolektívne vyjednávanie v európskom sociálnom priestore a budúcnosť práce



Ostatné aktivity

27.4.2016 – Prednáška a stretnutie so študentami Vysokej školy 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

• prednáška prezidenta KOZ SR J. Kollára zameraná na problematiku 

mzdového vývoja na Slovensku v kontexte ekonomickej situácie SR, 

v porovnaní s priemerom EÚ



Ostatné aktivity

Prvý máj 2016 – Budatínsky park, Žilina



Ostatné aktivity

3.5.2016 – Stretnutie prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára a predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska, Mons. Stanislava Zvolenského

3.5.2016 - Stretnutie prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára a členov Predstavenstva 
KOZ SR Emila Machynu a Františka Zaparaníka s predsedom koaličnej strany Sieť 
Radoslavom Procházkom a poslancom NR SR za stranu Sieť Igorom Janckulíkom



Ostatné aktivity

5.5.2016 – Pietne spomienkové zhromaždenie za zamestnancov 

usmrtených pri práci a zamestnancov, ktorí utrpeli vážne zranenia 

na pracovisku, Bratislava, Sorea



Ostatné aktivity

10.5.2016 – Rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra 

SR Rudolfom Urbanovičom (J. Kollár)

10.5.2016 – Pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára 

s podpredsedom strany Most – Híd Ivanom Švejnom

16.5.2016 – Pracovné stretnutie s predstaviteľmi strany SAS (J. 

Kollár rokoval s J. Kiššovou a R. Sulíkom)

17.5.2016 – Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov 

(zúčastnil sa J. Kollár)

18.5.2016 Stretnutie s delegáciou Európskeho parlamentu – Výbor 

EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (J. Kollár)



Ostatné aktivity

18.5.2016 Slávnostné zasadnutie Snemu ZMOS 

19.5.2016 Stretnutie s delegáciou Európskeho parlamentu -

Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) 

24.5.2016 Panelová diskusia Stredoeurópskeho inštitútu pre 

výskum práce  (CELSI) o nerovnostiach v odmeňovaní na 

Slovensku v porovnaní s Veľkou Britániou, Talianskom, 

Holandskom a Nemeckom (J. Kollár)



Ostatné aktivity

25.- 26.5.2016 – Doškoľovanie odborových inšpektorov BOZP KOZ SR 

o aktuálnych otázkach BOZP (Liptovský Ján)



Ostatné aktivity

2.6.2016 – NR SR rokovala o novele zákona č. 553/2003 Z.z. o

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme. Novela zákona sa predkladala za účelom zvýšenia tarifných

platov učiteľov.

KOZ SR trvala na tom, že je potrebné vyriešiť problematiku

odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č.

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme, nakoľko platové tarify v platových stupniciach,

ktoré sú prílohami tohto zákona, sú hlboko pod zákonom stanovenou

minimálnou mzdou.

Z tohto dôvodu KOZ SR požadovala zvýšenie platových taríf vo všetkých

platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona o 6% od 1. 9.

2016.



Ostatné aktivity

14.6.2016 Konferencia "Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce" v Bratislave



Ostatné aktivity

14.6.2016 – Rokovanie Predsedníctva ECOSOC v Bratislave a konferencia na tému: 

Vplyv technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo



Ostatné aktivity

21.6.2016 Odborná diskusia a konzultácie EK na tému "Európsky pilier sociálnych práv” 



Ostatné aktivity

23.6.2016 Pracovné stretnutie Patricka Itscherta z EOK a Antonia Alfaiate z BusinessEurope

s viceprezidentom KOZ SR Slavomírom Mangom 

30.6.2016 – Pracovné stretnutie slovenského EHSV



Ostatné aktivity

Rokovania o minimálnej mzde pre rok 2017 

• Návrh KOZ SR 442 EUR

• Niekoľko kôl rokovaní so zástupcami zamestnávateľských 

zväzov

• Návrh vlády SR 435 EUR

• 4.10.2016 – Návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2017          

na rokovaní HSR

Rokovania pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového 

systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme (3.5. 2016, 20.9.2016)



Ostatné aktivity

6.7.- 8.7.2016 ETUI kurz v Bratislave kurz na tému „Medzigeneračné pracovné 

príležitosti a kolektívne vyjednávanie"



Ostatné aktivity

7.-8.7.2016 Riadiaci výbor NP CSD II.

25.7.2016  Stretnutie prezidenta KOZ 

SR Jozefa Kollára a člena 

Predstavenstva KOZ SR Emila Machynu

s predsedom Slovenskej národnej strany 

Andrejom Dankom

29.-31.7.2016 Letná škola mladých 

slovenských odborárov z KOZ SR            

a mladých odborárov Pro-Ge a ÖGB 

v Katarínke pri Dechticiach



Ostatné aktivity

9.9.2016 Medzinárodná konferencia 

„AKÚ EURÓPU CHCEME?“

• panelová diskusie „Rovnaké mzdy za 

rovnakú prácu v rámci EÚ – akú perspektívu 

má konvergencia príjmov v Európe?“ (Jozef 

Kollár – KOZ SR, Josef Středula - ČMKOS, 

Branislav Ondruš - MPSVaR SR) 

• panelová diskusia o „Európskom pilieri 

sociálnych práv“ (Jozef Kollár – KOZ SR, 

Erich Foglar – ÖGB, Silvia Porubänová -

Inštitút pre výskum rodiny a práce)



Ostatné aktivity

12.9.2016 – IV. konferencia k transformácii 

odborného vzdelávania a prípravy, Častá 

Papiernička (J. Kollár)

12.9.2016 – Stretnutie prezidenta KOZ SR 

Jozef Kollára s kolegami z holandskej 

centrály FNV a filipínskymi, holandskými a 

rumunskými vodičmi kamiónov
• zamestnávanie cez tzv. schránkové firmy, sociálny 

dumping v Európe a nelegálna práca

20.9.2016 – Vystúpenie vo Výbore pre európske 

záležitosti NR SR – TTIP a CETA



Ostatné aktivity

22.-23.9.2016  #stopCETA

• protesty a workshopy v Bratislave



Mediálna prezentácia

Monitoring médií – aktuálny rok

Printy 1811

WEB 3037

TV 1098

Rádio 822



Čo nás čaká v najbližšom období

• 30.9. -2.10.2016 Stretnutie mladých odborárov CEYTUN, Bratislava 

• 3.-4.10.2016 Účasť na konferencii Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v 

krajinách V4

• 4.10.2016 Mimoriadna HSR (štátny rozpočet, minimálna mzda, stratégia BOZP)

• 12.-13.10.2016 Mimoriadna schôdza skupiny II., ECOSOC, Bratislava

• 18.10.2016 Quo vadis 3. pilier, odborná konferencia, Bratislava

• 19.10.2016 Európsky tripartitný summit, Brusel

• 20.10.2016 Zjazd Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany

• 24.-25.10 2016 Konferencia BOZP

• 28.10.2016 Tatra Summit

• 9.11.2016 Stretnutie odborových centrál V4 v BA

• 10.-11.11.2016 VIII. zjazd KOZ SR



www.kozsr.sk
https://www.facebook.com/KOZSR

http://www.kozsr.sk/
https://www.facebook.com/KOZSR
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