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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

(8. marec 2017)

• Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na BOZP zo štátneho rozpočtu SR na 
rok 2017

• Návrh Organizačného poriadku a štruktúry Kancelárie KOZ SR

• Návrh na zmenu člena Riadiaceho výboru CSD II za KOZ SR

• Návrh na členov delegácie KOZ SR na rokovanie spoločnej tripartity ČR a SR

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



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(12. apríl 2017)

• Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2018

• Správa o činnosti odborovej kontroly  nad BOZP za rok 2016

• Návrh postupu pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2018

• Návrh na legislatívne zmeny v Zákonníku práce (príplatky)

• Informácia o aplikácii NP CSD II

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

Predstavenstvo KOZ SR

(10. máj  2017)

• Návrhy tém analytických výstupov NP CSD II KOZ SR

• Navrhované zmeny v ZP v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv

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



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(5. jún 2017)

• Informácia z rokovania ohľadom „Usmernenia k Memorandu o úprave platových pomerov 
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme“ (Úrad vlády SR)

• Informácia z rokovania Rady solidarity a rozvoja SR

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



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(12. júl 2017)

• Memorandum o úprave platových pomerov  zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme

• Informácia ku Koncepcii odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

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

Predstavenstvo KOZ SR

(13. september  2017)

• Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2018 (prizvaní predsedovia nevýrobných OZ)

• Návrh postupu aktivít KOZ SR a OZ pôsobiacich vo verejnej sfére v súvislosti s riešením odmeňovania (tabuľky)

• Návrh Štatútu Komisie pre rodovú  rovnosť KOZ SR

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



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(11.október 2017)

• Informácia o príprave a organizačnom zabezpečení mítingov v súvislosti s protestnými zhromaždeniami 
(tabuľky) v krajských mestách – Košice, Banská Bystrica, Bratislava

• Informácia z mimoriadneho rokovania HSR SR k Návrhu štátneho rozpočtu 

• Informácia z pracovného stretnutia zástupcov KOZ SR, NIP, AZZZ SR a RÚZ SR (Dohoda o spolupráci pri 
napĺňaní koncepcie činnosti NIP do roku 2020)

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

12.10.2017 Rokovanie predstavenstva KOZ SR s vedením politickej strany SMER - SD



Rokovania orgánov KOZ SR

Predstavenstvo KOZ SR

(15.november 2017)

• Kolektívne vyjednávanie Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2018

• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za obdobie 1-8/2017

• Stav členskej základne OZ združených v KOZ SR k 30. 9. 2017, počet mandátov OZ v Sneme KOZ SR k 1. 
1. 2018 a hlasovanie podľa členskej základne

• Návrh programu rokovania Smenu KOZ SR 29.11.2017

• Návrh na predĺženie menovacích dekrétov zástupcom zamestnancov vo Výboroch pre otázky 
zamestnanosti pri ÚPSVR

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



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov 

OZ KOZ SR

(22. marec 2017)

• Stav členskej základne 
odborových zväzov 
združených v KOZ SR

Rada predsedov 

OZ KOZ SR

(12. apríl 2017)

• Stanovenie výšky minimálnej 
mzdy na rok 2018



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR

(23. máj 2017)

• Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúcej Rady predsedov OZ 
KOZ SR a kontrola plnenia uznesení RP OZ KOZ SR

• Prezentácia činnosti KOZ SR

• Aktuálne opatrenia vlády v sociálnej oblasti

• Navrhované zmeny v ZP v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv

• Informácia o aktuálnom stave implementácie a realizácie NP CSD II 



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR

(23. august 2017)

• Návrh postupu aktivít OZ a KOZ SR v súvislosti s uplatnením 
Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej 
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme 

• Návrh postupu pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre 
štátnu a verejnú službu pre rok 2018

• Informácia o aktuálnej situácii v oblasti riešenia odmeňovania vo 
verejnej službe (tabuľky)

• Aktuálna situácia v odborovom hnutí – novovznikajúce odbory vs
tradičné odbory

• Informácia o aktuálnom stave implementácie a realizácie NP CSD II



Rokovania orgánov KOZ SR

Rada predsedov OZ KOZ SR

(27. september 2017)

• Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR a kontrola 
plnenia uznesení Rady predsedov OZ KOZ SR

• Prehľad činnosti KOZ SR 

• Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2018

• Návrh postupu aktivít KOZ SR a OZ pôsobiacich vo verejnej sfére v súvislosti s riešením odmeňovania 
(tabuľky)

• Informácia o aktuálnom stave implementácie a realizácie NP CSD II

Rada predsedov OZ KOZ SR

(7. november 2017)

• List predsedu OZ PšaV prezidentovi KOZ SR ohľadom kolektívneho vyjednávania pre rok 2018



Rokovania orgánov KOZ SR

Snem KOZ SR

(29. november 2017)

• 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

• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za 1-8/2017

• Stav členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR k 30. 9. 2017, počet mandátov OZ v Sneme KOZ SR
k 1. 1. 2018 a hlasovanie podľa členskej základne

• Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2018, stanovisko revízorov účtov k návrhu rozpočtu KOZ SR na rok 2018

• Informácia o aktuálnom stave implementácie a realizácie NP CSD II

• Vyhodnotenie mítingov zamestnancov vo verejnom sektore v krajských mestách – Košice, Banská Bystrica, Bratislava

• Rôzne



Rokovania orgánov KOZ SR

Rokovania Regionálnych rád KOZ SR za účasti viceprezidentky M. Uhlerovej:

• 6.3.2017 Banskobystrický kraj

• 27.3.2017 Košický kraj

• 24.4.2017 Prešovský kraj

• 9.5.2017 Bratislavský kraj



Rokovania orgánov KOZ SR

11.5.2017 Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR

• Situácia v odboroch po VIII. zjazde KOZ SR

• Návrh na zmenu názvu Komisie

• Návrh Štatútu Komisie

• Voľba Predsedníctva Komisie, predsedníčky, podpredsedníčky 

Komisie, návrh na menovanie národnej koordinátorky 

• Návrh plánu činnosti na rok 2017



Rokovania orgánov KOZ SR

Rokovania Regionálnej rady Banskobystrického, Nitrianskeho 

a Trnavského kraja, 31.5. – 1.6.2017, Hokovce



Rokovania orgánov KOZ SR

14.3.2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 

• Formulovanie stanoviska k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

v znení neskorších predpisov

22.5.2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 
• Príprava návrhu komplexnej úpravy spracúvania osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním v 

Zákonníku práce

• Aktuálne informácie k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v 

znení neskorších predpisov. 

• Návrh OZ ZOJES: Navrhované zmeny v zákone o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 

daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Materiál je prílohou tejto pozvánky.

• Návrh OZ ZOJES: Navrhované zmeny v zákone o BOZP 124/2006 Z. z



Rokovania orgánov KOZ SR

24.8.2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 

• k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

27.8.2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 

• k Návrhu MPSVR SR na vytvorenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre 

občanov v preddôchodkovom veku

27.9. a 6.11. 2017 Rokovanie Právnej komisie KOZ SR 
• k Návrhu MPSVR SR na vytvorenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre 

občanov v preddôchodkovom veku



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (27. február 2017)

• Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

• Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020

• Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2017

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
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 a ktorým sa 
dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 
banskej správe v znení neskorších predpisov – nové znenie



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 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. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej 
národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 
neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

Druhé spoločné zasadnutie tripartít Slovenskej republiky a Českej republiky na zámku 

Štiřín pri Prahe (30. marec 2017)

• Európsky pilier sociálnych práv

• Smernica EÚ o vysielaní pracovníkov

• Digitálna ekonomika

• Skúsenosti s vedením sociálneho dialógu



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (10. apríl 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z.....2017, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

• Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z.....2017, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké 
miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

• Program stability

• Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 - vo verzii na MPK

• Návrh Zákona z ......... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona z ......... 2017, ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom 
predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.

• Návrh Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020

• Návrh zákona z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony

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

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

• Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 106. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej 
organizácie práce od 5. júna do 16. júna 2017 v Ženeve - vo verzii na MPK

• Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 
2016



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie mimoriadneho Predsedníctva HSR - (25. apríl 2017)

• Otcovská dovolenka – 10 dní po narodení

• Zverejňovanie platov v inzerátoch

• Aktivity zamestnancov, zamestnávateľov

• Príplatky – soboty, nedele, sviatky

• Minimálna mzda

• Mobilita – dochádzanie, presťahovanie

• 13. plat



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (22. máj 2017)

• Návrh zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

• Tretia periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach

• Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

• Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (27. jún 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

• Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej 
republike na roky 2016-2020 za rok 2016

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o 
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 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. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2016

• Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016

• Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (14. august 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom 
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

• Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016

• Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2016

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších 
predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

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



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a 

o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v 

sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

• 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. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 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. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



Hospodárska a sociálna rada SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 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. 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

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

niektoré zákony

• Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2018



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (18. septembra 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.

• Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Poštová politika do roku 2021

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 
2018



Hospodárska a sociálna rada SR

Mimoriadne rokovanie HSR - (10.októbra 2017)

• Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (6. novembra 2017)

• Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení 
zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Informácia o stave implementácie Slovenského kvalifikačného rámca SKKR a Národnej sústavy kvalifikácií 
v kontexte celoživotného vzdelávania v SR

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a 
doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. 
z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovanie HSR - (6. novembra 2017)

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Informácia o priebehu a výsledkoch 106. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie 
práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 5. júna 2017 do 16. júna 2017

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov



Rokovania s orgánmi štátnej správy

20.4.2017 Rokovanie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom (J. 

Kollár)

26.4.2017 Rokovanie so št. tajomníkom ministerstva hospodárstva V. Ferenczom

15.5.2017 Zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit na ministerstve 

zahraničných vecí

19.5.2017 Rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Úrad vlády SR)



Rokovania s orgánmi štátnej správy

25.5.2017 Rokovanie k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní, MPSVaR 

19.6.2017 Rokovanie s ministrom práce J. Richterom (J. Kollár)

25.9.2017 Rokovanie s ministrom financií P. Kažimírom (J. Kollár)

14.11.2017 Rokovanie s vedúcim Úradu vlády SR I. Federičom (J.Kollár)

Materiály pripomienkované v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

- obdobie: 21.2.– 29.11.2017 – 522

Materiály prerokované v HSR SR

- 88



Rokovania s orgánmi štátnej správy

1.6.2017  Rada solidarity a rozvoja

• pozícia Slovenska v Európskej únii v nadväznosti na 

prebiehajúcu debatu o jej ďalšom smerovaní a 

aktuálne témy hospodárskeho a spoločenského 

vývoja v krajine



Odborové zväzy

28.2.2017 Stretnutie zástupcov 

KOZ SR vo Výboroch EOK

23.3.2017 Rokovanie Rady 

Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku 

(J. Kollár a M. Uhlerová) 

4.-6.4. a 21. 4. 2017 Školenia 

funkcionárov základných 

organizácií SLOVES (Žilina, Prešov, 

Banská Bystrica, Bratislava) za 

účasti J. Kollára



Odborové zväzy

20.4.2017 Plénum OZ DLV (M. Uhlerová)

25.4.2017  43. zasadnutie Predsedníctvo SLOVES Bratislava 

25.4.2017 Predstavenstvo OZPCR Žilina (J. Kollár)



Odborové zväzy

28.4.2017 Protest proti uvoľňovaniu pravidiel 

zamestnávania cudzincov na Slovensku v Bratislave 



Odborové zväzy

1. máj 2017 Budatínsky park, Žilina



Odborové zväzy

3.-4.5.2017 Odbory pomáhajú študentom k vedomostiam o BOZP
43. ročník celoštátnej súťaže študentov stredných odborných škôl v oblasti BOZP, ktorú 

organizuje IOZ, Tatranská Lomnica



Odborové zväzy

12.-13.5.2017 VII. zjazd OZ KOVO, Žilina



Odborové zväzy

25.5.2017 Snem IOZ v Žiline (M. Uhlerová)

26.5.2017 VIII. zjazd Odborového združenia železničiarov 



Odborové zväzy

5.6.2017 Pravidelné stretnutie zástupcov zamestnancov pôsobiacich v odvetviach stavebníctva 

(IOZ – SR, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko) 



Odborové zväzy

7.-9.6.2017 Vzdelávanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR             

o aktuálnych otázkach BOZP, Liptovský Ján



Odborové zväzy

14.6.2017 Rokovanie Rady predsedov Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže           

v Bratislave 



Odborové zväzy

22.-23.jún 2017 Rokovanie Predsedníctva SLOVES, Topoľníky (J. Kollár)

28.jún 2017 Návšteva a stretnutie so zamestnancami väznice v Leopoldove (Odborového 

zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže, J. Kollár) 

5.september 2017 Návšteva ZO IOZ pri IKEA Components pri príležitosti slávnostného 

otvorenia novej prevádzky (J. Kollár)



Odborové zväzy

September/november 2017 -

Vzdelávacie aktivity NP CSD II. 

v Kežmarských Žľaboch

• Témy: Sociálny dialóg – Kolektívne 

vyjednávanie a Prevencia v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

4.-6.10 2017 Vzdelávanie predsedov 

Rád ZO OZ PŠaV Združenia základného 

školstva (J. Kollár)



Odborové zväzy

6.-10.10.2017  Akadémia mladých odborárov, Svit



Odborové zväzy

14.10.2017 Zhromaždenie kovákov v Bratislave „Za skorší odchod do dôchodku”



Odborové zväzy

17.10.2017 Medzinárodná konferencia odborových zväzov väzenských služieb, Kováčová

26.10.2017 Zhromaždenie predsedov 

ZO OZ PŠaV, Združenie SŠ                    

v Banskobystrickom kraji (J. Kollár)



Odborové zväzy

SPOLU: 2000 účastníkov mítingov



Odborové zväzy

8.11.2017 Zasadnutie rady OZ PŠaV 
na Slovensku (M. Uhlerová)

10.11.2017 Medzinárodná konferencia OZ DLV„Výzvy

odborových a zamestnávateľských zväzov v lesníckom a 

drevospracujúcom priemysle v kontexte Európskeho piliera 

sociálnych práv“, Bratislava



Odborové zväzy

20.11.2017  Kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu 

službu pre rok 2018, Úrad vlády SR
• nárast platov o 4,8%,okrem učiteľov, do 30.3.2018 vláda predloží návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf uvedených 

v zákone o odmeňovaní, tzv. benefity zostávajú na úrovni KZVS pre rok 2017



Medzinárodné aktivity 

24.2.2017 Otvorenie 7. ročníka Akadémie sociálnej demokracie v Prahe



Medzinárodné aktivity 

8.-9.3.2017 – Klesajúci trend v oblasti pracovných úrazov 
- pracovné stretnutie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strednej a východnej Európy 

(organizátor ETUI a KOZ SR)



Medzinárodné aktivity 

8.-9.3.2017 – Migrácia pracovnej sily
- Jozef Kollár sa spolu s predsedníčkou Výboru NR SR 

pre sociálne veci Alenou Bašistovou stretli v Bruseli so 

zástupcom Stáleho zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli 

Alexandrom Micovčinom a s prezidentom Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru Georges Dassisom



Medzinárodné aktivity 

10.-12.3.2017  - Stretnutie mladých odborárov CEYTUN o spravodlivej 

mobilite zamestnancov rámci EÚ (Schliersee, Mníchov)



Medzinárodné aktivity 

15.-16.3.2017 Výkonný výbor EOK

• stretnutie predstaviteľov odborových centrál z celej Európy pod 

záštitou maltského predsedníctva v Rade EÚ

• téma:  aktuálna situácia a budúcnosť pracujúcich ľudí v Európe



Medzinárodné aktivity 

15.3.2017 – Diskusia sociálnych partnerov so zástupcom generálneho 

tajomníka Európskej komisie Jean-Eric Paquetom



Medzinárodné aktivity 

3.- 5.5.2017 ETUI seminár v Bratislave

Téma: medzinárodné právne normy a ich uplatnenie v EÚ, úloha 

národných odborových centrál v procese ratifikácie dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce



Medzinárodné aktivity 

4.- 5.5.2017 Stretnutie predstaviteľov odborových centrál krajín 

V4 v Prahe

Téma: Európsky pilier sociálnych práv a digitalizácia



Medzinárodné aktivity 

22.5.2017 Riadiaci výbor EOK k Európskemu pilieru sociálnych 

práv, Brusel



Medzinárodné aktivity 

29.-31.5. 2017 Strednodobá konferencia EOK v Ríme 
• zhodnotenie, čo sa dosiahlo za posledné dva roky po kongrese v Paríži, stanovenie priorít pre budúcnosť 

sociálnej Európy



Medzinárodné aktivity 

5.-16.6.2017 106. konferencia MOP v Ženeve

• témy: pracovná migrácia, pracovné právo, bezpečnosť a zdravie pri práci alebo tzv. green jobs



Medzinárodné aktivity 

12.-13.6.2017 Workshop MOP: Posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore, Bratislava
• v rámci neho tlačová konferencia KOZ SR a Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva o situácii v 

bankovom sektore



Medzinárodné aktivity 

24.8.2017 Pracovné stretnutie prezidenta a viceprezidentky KOZ SR s generálnym tajomníkom Európskej 

federácie odborových organizácií verejnej správy (EPSU) Janom Willemom Goudriaanom



Medzinárodné aktivity 

11.-12.9.2017 Výkonný výbor EOK v Bruseli 
• témy: Európsky pilier sociálnych práv, Junckerove vystúpenie o stave Únie 



Medzinárodné aktivity 



Medzinárodné aktivity 

18.-20.9.2017 Letná škola PERC v Štokholme

• Spravodlivé mzdy: sociálne a mzdové rozdiely v Európe



Medzinárodné aktivity 

22.9.2017 Konferencia: Koniec firemnej chamtivosti. Európa a svet potrebujú rast miezd!

Rozdiel v odmeňovaní medzi východom a západom: vypočutie zamestnancov



Medzinárodné aktivity 

4.10.2017 Pracovné stretnutie 

s vyslancom Veľvyslanectva Ruska na 

Slovensku Andrejom Šabanovom

12.10.2017 Tréning mladých 

odborových lídrov (ETUI) v Bratislave



Medzinárodné aktivity 

13-15.10.2017 CEYTUN 9 na tému NIE POPULIZMU v Krakove



Medzinárodné aktivity 

19.-20.10.2017 Vyšehradská štvorka odborových lídrov vo Varšave

• zameraná na budúcnosť sociálnej Európy a priority odborov v súvislosti so Sociálnym summitom vo Švédsku



Medzinárodné aktivity 

30.10.2017 PRÁCA 4.0 

alebo ZAMESTNANOSŤ 4.0

• pracovná cesta prezidenta 

KOZ SR Jozefa Kollára 

spolu s predstaviteľmi 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky a 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR 

v Berlíne

25.-26.10.2017 Výkonný 

výbor EOK v Bruseli



Medzinárodné aktivity 

17.11.2017 Vo švédskom Göteborgu bol podpísaný Európsky pilier sociálnych práv

• Lídri EÚ sa zhodli na zásadách sociálnej politiky EÚ



Medzinárodné aktivity 

27.-28.11.2017 Odborárov nerozdelia ani hranice štátov

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

odbornými spolupracovníkmi v Podkylave (témy: dôchodky, rast miezd, aktivity odborov v SR a ČR)



Ostatné aktivity

8. Marec 2017 – Medzinárodný deň žien



Ostatné aktivity

20.4.2017 – Snem RÚZ (J. Kollár)

27.4.2017 7. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 

2017 (J. Kollár)

17.5.2017 28. snem Združenia miest a obcí 

Slovenska



Ostatné aktivity

28. apríl 2017 – Zdravie a bezpečnosť každého sa počíta -Každoročne si odbory na celom svete pri príležitosti 28. 

apríla ako Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci pripomínajú Medzinárodný spomienkový deň na zamestnancov, ktorí 

zomreli v dôsledku úrazu na pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania.



Ostatné aktivity

11.5.2017 – Spomienkové stretnutie pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci



Ostatné aktivity

29.5.2017 Diskusia: Ktorou cestou k zbližovaniu platov v EÚ? – Európske informačné centrum 



Ostatné aktivity

1.6.2017 Odborná konferencia AZZZ SR 

- novela obchodného zákonníka a Register partnerov 

verejného sektora, príspevok na stravu

6.6.2017 Pracovné stretnutie k problematike 

"gastrolístkov" s predstaviteľmi Zväzu obchodu SR



Ostatné aktivity

14.6.2017 Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov - Priemysel 4.0



Ostatné aktivity

8.9.2017  Slávnostné zhromaždenie 

v Banskej Štiavnici pri príležitosti 

osláv Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov



Ostatné aktivity

26.9.2017  Akademická slávnosť Technickej univerzity vo Zvolene 3.10.2017 Pracovné 

stretnutie zástupcov 

NIP, KOZ SR, AZZZ SR 

a RÚZ v Košiciach



Ostatné aktivity

17.10.2017 Diskusia v Café Európa: 

Slováci a práca v zahraničí, Prešov 

15.11.2017 Diskusia - Bude jadro Európy sociálne? 

(M.Uhlerová)

23.11.2017 Diskusia -

Pracujúci chudobní 

a chudobné na 

Slovensku (M.Uhlerová)



Mediálna prezentácia

13.4. 2017 Tlačová beseda 

KOZ SR na tému: Požiadavka 

odborov na zvýšenie 

minimálnej mzdy pre rok 

2018



Mediálna prezentácia

Monitoring médií – aktuálny rok

Printy 2364

WEB 3541

TV 1120

Rádio 693

14.7. 2017 Tlačová beseda KOZ SR na 

tému: Je životné minimum na 

Slovensku dostatočným minimom na 

prežitie?



Mediálna prezentácia

• September/Október 2017 - odborné periodikum ePRÁCA



Čo nás čaká v najbližšom období

Rokovania orgánov KOZ SR 

Podpis KZVS pre verejnú a štátnu správu pre rok 2018

30.11.2017 Rada OZ KOVO

1.12.2017 Zjazd Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

2.12.2017 Mimoriadna HSR k „Sociálnemu balíčku“

6.12.2017 25. výročie vzniku ECHOZ – Slávnostný večer energetikov a chemikov

7.-8.12.2017 Celoslovenský seminár inšpekcie práce

Snem IOZ

Plénum OZ DLV

Snem SLOVES

13.-14.12.2017 Výkonný výbor EOK
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