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• 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

(18. január 2017)

• Informácia o aktuálnom stave realizácie projektu NP CSD II

• Pravidelná agenda (vyhodnotenie uznesení, materiály medzinárodného referátu...)

Predstavenstvo KOZ SR

(8. február 2017)

• Stav členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR k 30. 9. 2016, počet mandátov 
OZ v Sneme KOZ SR k 1. 1. 2017 a hlasovanie podľa členskej základne 

• Schválenie rokovacích poriadkov orgánov KOZ SR po VIII. zjazde KOZ SR

• Návrh na zloženie Rozhodcovského senátu Konfederácie na štvorročné obdobie 2016 – 2020 – voľby



Rokovania orgánov KOZ SR

• Návrh na zloženie členov Hospodárskej a sociálnej rady SR za KOZ SR

• Informácia o zložení Regionálnych rád Konfederácie 

• Čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2016, stanovisko revízorov účtov k čerpaniu rozpočtu KOZ SR za rok 2016 
a informácia o čerpaní finančných prostriedkov RR KOZ SR za rok 2016

• Vyúčtovanie financovania VIII. zjazdu KOZ SR

• Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z 0,3 % podielu členského príspevku KOZ SR v roku 2016

• Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2017, stanovisko revízorov účtov k návrhu rozpočtu KOZ SR na rok 2017   

• Návrh  obsahového, programového, organizačného a finančného zabezpečenia oslavy Sviatku práce – 1. máj 2017

• Informácia o použití dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít dôchodcov v roku 2016 v zmysle zákona číslo 
544/2010 Z.z.



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR

(8. február 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
(extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa)

Snem KOZ SR

(10. január 2017)

• Voľba členov mandátovej a volebnej komisie

• Voľby členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne za KOZ SR



Rokovania orgánov KOZ SR

Snem KOZ SR

(21. február 2017)

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

• Voľba členov mandátovej komisie a volebnej komisie

• Správa mandátovej komisie

• Návrh volebného poriadku pre rokovanie Snemu KOZ SR

• Stav členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR k 30. 9. 2016, počet mandátov OZ v Sneme KOZ SR k 1.
1. 2017 a hlasovanie podľa členskej základne

• Prezentácia činnosti KOZ SR

• Schválenie rokovacích poriadkov orgánov KOZ SR po VIII. zjazde KOZ SR

• Návrh na zloženie Rozhodcovského senátu Konfederácie na štvorročné obdobie 2016 – 2020 – voľby

• Návrh na zloženie členov Hospodárskej a sociálnej rady SR za KOZ SR



Rokovania orgánov KOZ SR

• Správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb

• Informácia o zložení Regionálnych rád Konfederácie

• Čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2016, stanovisko revízorov účtov k čerpaniu rozpočtu KOZ SR za rok 2016 a
informácia o čerpaní finančných prostriedkov RR KOZ SR za rok 2016

• Vyúčtovanie financovania VIII. zjazdu KOZ SR

• Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z 0,3 % podielu členského príspevku KOZ SR v roku 2016

• Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2017, stanovisko revízorov účtov k návrhu rozpočtu KOZ SR na rok 2017

• Návrh obsahového, programového, organizačného a finančného zabezpečenia oslavy Sviatku práce – 1. máj
2017

• Informácia o použití dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít dôchodcov v roku 2016 v zmysle
zákona číslo 544/2010 Z.z.

• Rôzne



Rokovania orgánov KOZ SR

24.1. a 10.2.2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 

predpisov (extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa)



Hospodárska a sociálna rada SR

Predsedníctvo HSR - (9. január 2017)

• Zákaz práce vo sviatok pre zamestnancov v maloobchodnom 
predaji

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.2/1991 Zb. o 
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (extenzia 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa)

Predsedníctvo HSR - (17. február 2017)

• Agenda HSR 27.2.2017



Rokovania s orgánmi štátnej správy

16.1.2017 Rokovanie pracovnej skupiny o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.2/1991 Zb. o 
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa), MPSVaR

26.1.2017 Rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme (Úrad vlády SR)

17.2.2017 Rokovanie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom (J. Kollár)

Materiály pripomienkované v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

- obdobie: 21.12.2016 – 21.2.2017 – 70



Odborové zväzy

2.-3.2.2017 – Stretnutie so zamestnancami a členmi 

OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu 

v Novákoch a rokovanie s predstaviteľmi 

Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s.



Medzinárodné aktivity 

11.1.2017 Medzinárodný workshop na tému na tému práv 

vysielaných pracovníkov

• za účasti členov OZ 



Medzinárodné aktivity 

12.-13.1.2017 – Odborárov nerozdelia ani hranice štátov

• Pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára a predsedu ČMKOS Josefa Středulu s ich najbližšími odbornými 

spolupracovníkmi v moravských Bořeticiach



Medzinárodné aktivity 

13.-15.1.2017  - Prípravné stretnutie mladých odborárov v súvislosti s konferenciou CEYTUN 

o spravodlivej mobilite zamestnancov rámci EÚ, ktorá sa bude konať v marci 2017 (Mníchov)



Medzinárodné aktivity 

26.1.2017 Misia Medzinárodného menového fondu

• zhodnotenie súčasného vývoja krajiny z makroekonomického a 

fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych 

politík a vývoja v rámci súkromného sektora SR



Medzinárodné aktivity 

31.1.2017 Odbory žiadajú bezpečnejšie a kvalitnejšie 

pracovné miesta pre všetkých zamestnancov

• pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára a Viktora 

Kempu z Európskeho odborového vzdelávacieho inštitútu (ETUI)



Medzinárodné aktivity 

14.- 15.2.2017 Riadiaci a Výkonný výbor EOK v Bruseli

- spojený s konferenciou a zahájením celoeurópskej kampane 

EURÓPA POTREBUJE ZVYŠOVANIE PLATOV



Ostatné aktivity

10.1.2017 – Slávnostné udeľovanie štátnych 
vyznamenaní pri príležitosti 24. výročia vzniku 
Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade

19.-20.1.2017 – Riadiaci výbor CSD II, Mojmírovce

9.2.2017 – Rokovanie J.Kollára s generálnym 
riaditeľom Slovenskej pošty Róbertom Gálikom 

20.2.2017 – Rokovanie s guvernérom Národnej banky 
Slovenska. Jozef Makúchom (J. Kollár a S. Michálek –
preseda OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva) 



Mediálna prezentácia

Monitoring médií – posledné tri mesiace

Printy 633

WEB 783

TV 270

Rádio 213

7.2.2017 Tlačová beseda KOZ SR na tému: 

Beh na dlhé trate – kedy dobehnú slovenskí zamestnanci svojimi zárobkami 

vyspelú Európu, alebo nás skôr predbehnú krajiny „rozvojovej“ Európy?



Čo nás čaká v roku 2017

Napĺňanie Programu KOZ SR na roky 2016 – 2020, 

ktorý je založený na piatich základných pilieroch: 

• Sociálny štát

• Zamestnanosť

• Transparentná odborárska politika

• Sociálny dialóg

• Solidarita a jednota odborov na národnej 

a medzinárodnej úrovni 



Čo nás čaká v najbližšom období

27.2.2017 Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovania orgánov KOZ SR (Predstavenstvo KOZ SR, rada Predsedov OZ KOZ SR)

8.-9.3.2017 BOZP stretnutie „Regionálne fórum pre zdieľanie vedomostí a informácií“ (ETU), Bratislava

29.-30.3.2017 Rokovanie česko-slovenskej tripartity, Štiřín, ČR

27.-28.4.2017 JobEXPO, Nitra

1.máj 2017
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