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Rokovania orgánov KOZ SR



Predstavenstvo KOZ SR (11.4.2018)
• Informácia o aktuálnej situácii ohľadne záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme na rok 2018, týkajúceho sa návrhu zmeny úpravy stupníc 
platových taríf uvedených v tomto zákone a ďalší postup KOZ SR

• Návrh minimálnej mzdy pre rok 2019

• Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2017

• Návrh na vymenovanie zástupcov zamestnancov vo výboroch pre otázky 
zamestnanosti 

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



Predstavenstvo KOZ SR (9.5.2018)

• Vyhodnotenie akcie Prvého mája organizovaného KOZ SR a ČMKOS

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

Predstavenstvo KOZ SR (20.6.2018)

• Návrh Štatútu Rady mladých KOZ SR

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

Predstavenstvo KOZ SR (21.8.2018)

• Aktuálna situácia - KOZ SR

• Návrh zmeny zástupcov zamestnancov vo Výbore pre otázky zamestnanosti 



Predstavenstvo KOZ SR (10.10.2018)
• Návrh zmeny zástupcov zamestnancov vo Výbore pre otázky zamestnanosti 

ÚPSVR 

• Informácia o nomináciách odborových zväzov na funkciu prezidenta KOZ SR

• Informácia „Orientačný prieskum KOZ SR k problematike vyhlášky č. 99/2006 Z.z. o 
podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
realizovaný na základe záverov z rokovania16. 5. 2018 na pôde MZ SR“

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



Predstavenstvo KOZ SR (15.11.2018)
• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za 1-9/2018

• Stav členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR k 30. 9. 2018, 
počet mandátov OZ v Sneme KOZ SR k 1. 1. 2019 a hlasovanie podľa členskej 
základne 

• Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2019, stanovisko revízorov účtov k návrhu rozpočtu 
KOZ SR na rok 2019   

• Informácia o nomináciách odborových zväzov na funkciu prezidenta KOZ SR

• Návrh programu rokovania Snemu KOZ SR 21. 11. 2018

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



Rada predsedov OZ KOZ SR 
(4.4.2018)
• Nesplnenie záväzku z Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme na rok 2018, 
týkajúceho sa návrhu zmeny úpravy 
stupníc platových taríf uvedených v 
tomto zákone a ďalší postup KOZ SR

Rada predsedov nevýrobných 
OZ KOZ SR (17.4.2018)
• Po rokovaní na úrade vlády k 

predloženému návrhu „tabuliek“



Rada predsedov OZ KOZ SR (16.5.2018)
• Prezentácia činnosti KOZ SR

• Návrh minimálnej mzdy pre rok 2019 

• Vyhodnotenie akcie Prvého mája organizovaného KOZ SR a ČMKOS 

Rada predsedov OZ KOZ SR (4.6.2018)
• Návrh  KZVS pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 



Rada predsedov OZ KOZ SR (12.9.2018)
Aktuálne opatrenia v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky 

• Novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pracujúcich 
vo verejnom záujme (informácia o priebehu MPK, HSR a ďalšom legislatívnom 
postupe),

• Novela Zákona č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní,

• Informácia o kolektívnom vyjednávaní KZVS v štátnej a verejnej správe pre rok 
2019 a 2020,

• Nariadenie vlády SR o výške minimálnej mzdy pre rok 2019 (informácia z HSR),

• Legislatívny návrh na zavedenie príspevku na rekreáciu (informácia, diskusia o 
stanovisku KOZ SR),

• Zamestnanci z tzv. tretích krajín na slovenskom trhu práce (informácia o 
aktuálnych požiadavkách zamestnávateľov a opatreniach zo strany vlády SR, 
postoj KOZ SR)



Aktuality z prostredia odborovej politiky

• Legislatívne opatrenia na elimináciu vzniku/pôsobenia odborových organizácií 
typu „GINN“ (informácia z rokovania na MPSVaR SR, diskusia)

• Snem KOZ SR

Informácia o projektoch realizovaných KOZ SR

• Ukončovanie NP CSD II

• NP Podpora kapacít sociálneho dialógu



Snem KOZ SR (21.11.2018)
• 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

• Prezentácia činnosti KOZ SR 

• Informácia o čerpaní rozpočtu KOZ SR za 1-9/2018

• Stav členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR k 30. 9. 2018, 
počet mandátov OZ v Sneme KOZ SR k 1. 1. 2019 a hlasovanie podľa členskej 
základne 

• Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2019, stanovisko revízorov účtov k návrhu rozpočtu 
KOZ SR na rok 2019 

• Voľba prezidenta KOZ SR, správa volebnej komisie a vyhlásenie výsledkov volieb 

• Rôzne 



13.-14.6.2018 Pracovné stretnutie 
Regionálnych rád KOZ SR 
Nitrianskeho a Banskobystrického 
kraja, Hokovce 

17.9.2018 Pracovné stretnutie 
Regionálnych rád KOZ SR 
Košického a Prešovského kraja, 
Prešov

12.10.2018 Pracovné stretnutie 
Regionálnej rady KOZ SR 
Trnavského kraja



Hospodárska a sociálna 
rada SR

Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych 
partnerov sa nachádzajú na webovej stránke Úradu vlády SR. KOZ SR venuje pozornosť 
všetkým predloženým materiálom, z ktorých tu vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.



16.4.2018 Rokovanie HSR 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení 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



• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018

• 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 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 mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov - aktualizované nové znenie

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

2017



21.5.2018 Rokovanie HSR 

• Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o 

štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 

predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o 

stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 

psychotropných látkach a prípravkoch 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 a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie 

sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019



25.6.2018 Rokovanie HSR 

• Návrh stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

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

roku 2017

• Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike 

na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2017 

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

roku 2017 

• Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky 

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

2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu



20.8.2018 Rokovanie HSR 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

• Návrh ministerstva práce na úpravu mesačnej 

minimálnej mzdy na rok 2019

• Návrh zákona o registri mimovládnych 

neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov



24.9.2018 Rokovanie HSR 

• Návrh zákona o finančnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 

na rok 2019

• Stratégia pracovnej mobility cudzincov v 

Slovenskej republike



8.10.2018 Rokovanie HSR 
• Návrh rozpočtu verejnej správy na 

roky 2019 až 2021

• Návrh skupiny poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky na 
vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu



5.11.2018 Rokovanie HSR 
• Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým 

sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 

• Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom 
odvode obchodných reťazcov

• Informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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.



Materiály pripomienkované v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní 

obdobie: 28.3.2018 – 21.11.2018 – 486

Materiály prerokované v HSR SR - 71



Rokovania s orgánmi 
štátnej správy



„Tabuľky“
9.4. 2018 - Vláda SR predložila KOZ SR návrh zmeny systému odmeňovania 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

12.4.2018 - Prvé rokovanie expertnej pracovnej skupiny v zložení zástupcovia 
ÚV SR, MF SR, KOZ SR a ZMOS na Úrade vlády SR

17.4.2018 - Druhé rokovanie expertnej pracovnej skupiny k návrhu zmeny 
systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
na Úrade vlády SR

17.5. 2018 - Stretnutie so zástupcami ministerstva financií

21.5.2018 - Ďalšie rokovanie expertnej pracovnej skupiny k návrhu zmeny 
systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
na Úrade vlády SR

31.5.2018 - Ďalšie rokovanie expertnej pracovnej skupiny k návrhu zmeny 
systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
na Úrade vlády SR



„Tabuľky“
29.6.2018 - začiatok MPK k materiálu „Návrh zákona č.553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ 

23.7.2018 – prvé kolo rozporového konania k predmetnému návrhu zákona

7.8. 2018 - druhé kolo rozporového konania na Úrade vlády SR

KOZ SR vzniesla počas legislatívneho procesu k predmetnému materiálu 20 
pripomienok, z toho 14 zásadných pripomienok. Všetky rozpory boli 
odstránené. 

20.8.2018 - na HSR prešiel návrh zákona z našej strany bez rozporu



20.6.2018 Kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa 
pre verejnú a štátnu službu 

• dohoda so štátom a samosprávou na znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre 
verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020

• ukončené rokovania týkajúce sa zmeny systému odmeňovania niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme



28.6.2018 Podpis Vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách 
v štátnej a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020



23.4.2018 Stretnutie Predstavenstva KOZ SR s predstaviteľmi vlády



Rokovania k problematike zlepšenia teplotných pomerov 
zamestnancov pracujúcich v  tepelnej nepohode v zmysle vyhlášky 
MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach   a ochrane zdravia pred 
záťažou teplom a chladom pri práci

• 16.5.2018 – rokovanie na ministerstve zdravotníctva so št. tajomníkom

• október 2018 – ukončený Orientačný prieskum KOZ SR k problematike

vyhlášky na základe záverov z rokovania zo dňa 16. 5.2018 na pôde MZ SR 

• 19.11.2018 - rokovanie na ministerstve zdravotníctva so št. tajomníkom



20.9., 27.9. 2018 a 10.10.2018 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR
rozporové konanie k materiálu „Nariadenie vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších
predpisov“

• KOZ SR vzniesla k predmetnému materiálu 29 pripomienok, z toho 19 zásadných 
pripomienok. Všetky rozpory boli odstránené



Minimálna mzda pre rok 2019

• požiadavka: #SomZa635 

• realita: 520 EUR



Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

• 20.9.2018 sa uskutočnilo na MPSVR SR rozporové konanie k materiálu 

• KOZ SR vzniesla k predmetnému materiálu 20 zásadných pripomienok. Rozpor 
nebol odstránený pri jednej zásadnej pripomienke.

• 24.9.2018 materiál na rokovaní HSR

6.11. 2018 sa uskutočnilo na MPSVR SR rozporové konanie k materiálu „Návrh zákona 
č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a 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. 

KOZ SR vzniesla k predmetnému materiálu 6 pripomienok, z toho 5 zásadných 
pripomienok. Rozpor bol odstránený pri dvoch zásadných pripomienkach. 



Odborové zväzy



12.4.2018 III. Plenárna schôdza Výkonného výboru Slovenského odborového 
zväzu zamestnancov obrany  - voľba nového predsedu

29.3.a 24.4.2018 Rokovanie Predsedníctva SLOVES a Snemu SLOVES (J. Kollár)

3.5.2018 Zjazd OZ zamestnancov SAV (M. Uhlerová)

3.-4.5.2018 44. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP, IOZ 
(J. Kollár)



Akadémia mladých odborárov (4.-6.5.2018, Svit)



28.5.2018 25. výročie OZ KOVO



4.10.2018 Rada mladých IOZ a stretnutie s členmi Základnej 
organizácie IOZ pri Ikea Components



Petícia za vyhlásenie referenda Skôr do dôchodku (OZ KOVO) 
• október 2018 – 182 000 podpisov



25.10.2018 VII. zjazd a 25 rokov existencie Odborového zväzu 
SLOVES



Akadémia mladých odborárov (16.-18.11.2018, Bratislava)



Medzinárodné aktivity 



17.-18.4.2018  Sociálny dialóg a skracovanie pracovného času 

(projekt ČMKOS z prostriedkov ESF)



27.-28.4.2018  VII. zjazd Českomoravskej konfederácie 
odborových zväzov, Praha



10.-11.5.2018  Stretnutie predstaviteľov odborových centrál V4,

Budapešť



13.-17.5. 2018 21. zjazd nemeckej odborovej centrály DGB, Berlín



24.–25.5. 2018 IX. kongres najväčšej poľskej odborovej centrály 
OPZZ, Varšava



Vzdelávacie aktivity ETUI

23.-25.5.2018 Seminár Medzigeneračná solidarita a aktívne starnutie, ETUI Brusel

20.–21.9.2018 Seminár pre sociálnych partnerov z Francúzska, Rumunska, Slovenska a 
Holandska zameraný na zlepšovanie sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov v 
členských štátov EÚ (ETUI), Bratislava

24.-25.9.2018 Akadémia európskeho sociálneho dialógu (mladí odborári), Brusel

4.-6.10.2018 Stretnutie mladých odborárov členských krajín EOK vo švédskom Åkersbergu

9.-12.10.2018 Európsky pilier sociálnych práv, Brusel

6.-7.11.2018 konferencia zameraná na digitálny kapitalizmus a dopady na trh práce v Európe, 
Berlín



28.5.-8.6.2018 107. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej 
organizácie práce, Ženeva



12.-13.6.2018 19. zjazd rakúskej odborovej centrály ÖGB, Viedeň



14.-15. júna 2018 Výročná schôdza predsedov a generálnych 
tajomníkov národných európskych hospodárskych a sociálnych 
výborov krajín EÚ, Bratislava



18.-19.6.2018 X. konferencia CEYTUN, Berlín



25.-26.8.2018 Výkonný výbor EOK, Sofia

• predstavenie odborárskej iniciatívy „Európska aliancia pre konvergenciu miezd 
smerom nahor“ zástupcom všetkých vlád EÚ, Európskej komisii, ale aj európskym 
zamestnávateľom



11.9.2018 Manifestačný míting #KonecLevnéPráce, Praha



27.-28.9.2018 Pracovné stretnutie PERC a MOK, Bratislava



11.-12.10.2018  Stretnutie predstaviteľov odborových centrál V4, Praha

• témy: konvergencia miezd, Kongres MOK



29.-30.10.2018 Sociálna Európa - cesta ku konvergencii, Bratislava

• na konferencii sa zúčastnili zástupcovia odborárov, zamestnávateľov a vlád z 11 krajín 
strednej Európy



Ostatné aktivity



23.4.2018 Stretnutie bývalých funkcionárov KOZ SR s Predstavenstvom KOZ SR



24.4.2018 Snem RÚZ



25.4.2018 Pietne spomienkové zhromaždenie, ktoré sa pravidelne koná pri príležitosti 
„Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov“



26.-27.4.2018 JOB EXPO 2018



AJ PRÁCA MÁ SVIATOK: Spoločný Prvý máj slovenských a českých 
odborov









3.5.2018 Správa o Slovensku 2018 - Slovensko očami Európskej komisie
(prednáška)

17.5.2018 Pracovné stretnutie so zástupcami MMF (M. Uhlerová)

23.5.2018 Snem ZMOS (M. Uhlerová)

28.5.2018 Konferencia „Budúcnosť je v našich rukách (Trexima, AZZZ SR)



6.-8.6.2018 Vzdelávanie odborových inšpektorov BOZP a stretnutie             
s hlavnými inšpektormi z Inšpektorátov práce, Štrbské pleso



19.6.2018 Zasadnutie Digitálnej koalície (M. Uhlerová)

19.6.2018 Valné zhromaždenie APZ (M. Uhlerová)

10.10.2018 Rokovanie s AZZZ SR (vznik neštandardných odborových 
zoskupení)

19.10.2018 Rokovanie Únie žien Slovenska, Žilina

22.10.2018 Pracovné stretnutie so zástupcami medzinárodnej skupiny 
zástupcov inšpekcie práce Európskej únie v rámci hodnotenie SLIC, 
Košice

7.11.2018 Rokovanie so SAMO (Slovenská aliancia moderného 
obchodu) spolu s OZPOCR

• výzva na podporu poľnohospodárstva a potravinového priemyslu na Slovensku



8.-9.11.2018 #SlovakiaTech - medzinárodná odborná konferencia so 
zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle a 
priemyselných technológiách, v energetike vo vzťahu k 
udržateľnému životnému prostrediu a vo vzdelávaní, Košice

• Monika Uhlerová - viceprezidentka KOZ SR sa zúčastnila panelovej diskusie na tému: 

Keď ľudí nahradia roboty, ostaneme bez práce?

14.11.2018 Prezentácia a panelová diskusia „Práca a sociálny dialóg 
v zdieľanej ekonomike“, CELSI, Bratislava



Mediálna prezentácia



Monitoring médií

posledné 3 mesiace aktuálny rok

• Printy 487 2009

• WEB 772 3131

• TV 291 1029

• Rádio 138 586

Tlačové brífingy:

4.4.2018 - Nesplnenie záväzku z KZVS pre rok 2018 pre verejnú službu – návrh zmeny úpravy 
stupníc platových taríf

13.4.2018 - Predložený návrh zmeny systému odmeňovania pri výkone práce vo verejnom 
záujme (tabuľky)



Sociálne siete

Facebook: 10 tisíc fanúšikov                          Web: www.kozsr.sk



7.október Svetový deň dôstojnej 
práce (Worl day for Decent Work)

• vyhlásený MOP už po 11-krát 

• tohtoročná globálna téma „Zmena 
pravidiel“ zdôrazňuje hlboko zakorenenú 
nespravodlivosť globálneho hospodárskeho 
systému popri zmenšujúcom sa 
demokratickom priestore a zhoršujúcich 
právach zamestnancov v mnohých krajiná

17.október Medzinárodný deň 
boja proti chudobe



Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2018 

• od 22.októbra, vyhlasuje Európska agentúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EU-
OSHA) 

• prebiehajúca kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ 



Urobili sme všetko? Pomôže nám už len dovoz pracovnej sily zo 
zahraničia?
• výskum občianskeho združenia Pracujúca chudoba realizovaný s podporou KOZ SR

• až 64 percent slovenských migrantov žijúcich v zahraničí by zvážilo návrat na Slovensko 
aj v prípade, ak by vo svojej rodnej domovine dostali ponuku práce s nižšou mzdou než 
je ich momentálny príjem. Má to však svoj limit. Slovenská mzda by mohla byť nižšia v 
priemere o 43 percent. 



ePRÁCA







Čo nás čaká v najbližšom 
období



• Rokovania orgánov KOZ SR 

• Medzinárodné aktivity

• Konferencia CEYTUN v Bratislave (23.-25.11.2018)

• Slávnostný podpis KZVS 2019 a 2020 pre verejnú a štátnu službu – 28.11.2018 o 12.30

• Konferencia Budúcnosť európskych pracujúcich: Európska únia a štvrtá priemyselná 
revolúcia (29.11.2018)

• Svetový kongres MOK (2.-5.12.2018, Kodaň)

• Plán legislatívnych úloh vlády

• HSR

• Výkonný výbor EOK

• III. zjazd IOZ

• Stretnutie predstaviteľov odborov z V4 v Bratislave


