
KROK ZA KROKOM

Rada predsedov OZ KOZ SR

24.7.2019 BRATISLAVA



Rokovania orgánov KOZ SR



Predstavenstvo KOZ SR (10.4.2019)

• Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2018

• Návrh na obsahové, organizačné a finančné zabezpečenie Pietneho 
spomienkového  zhromaždenia

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

Predstavenstvo KOZ SR (14.5.2019)

• Vyhodnotenie akcie osláv Sviatku práce – 1. mája 2019 

• Informácia o rokovaní so sociálnymi partnermi o minimálnej mzde na rok 2020

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



Predstavenstvo KOZ SR (6.6.2019)

• Informácia z rokovania so sociálnymi partnermi o minimálnej mzde na rok 2020

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

Predstavenstvo KOZ SR (10.7.2019)

• Informácia zo stretnutia s predsedom vlády SR P. Pelegrinim a niektorými 
rezortnými ministrami /19. 6. 2019/

• Informácia z rokovania s predstaviteľmi politickej strany Smer – SD /9, 7, 2019/

• Rokovanie o minimálnej mzde pre rok 2020 /pracovné rokovanie so 
zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, 9, 7. 2019/

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



Mimoriadne predstavenstvo KOZ SR (15.-16.7.2019, Topoľčianky)

• Priority KOZ SR na najbližšie štyri roky



Rada predsedov OZ KOZ SR (24.7.2019)

• Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Rady predsedov OZ 
KOZ SR

• Prezentácia činnosti KOZ SR

• Informácia zo stretnutia s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a niektorými rezortnými 
ministrami (19.6.2019) 

• Informácia z rokovania s predstaviteľmi politickej strany Smer – SD (9.7.2019)

• Rokovania o minimálnej mzde pre rok 2020 (pracovné rokovania so 
zamestnávateľskými zväzmi a združeniami)

• Priority KOZ SR na najbližšie štyri roky

• Rôzne 



30.4.2019 Stretnutie Rady mladých KOZ SR, Žilina

• príprava akčného plánu, osveta na školách, účasť na oslavách 1. mája



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.



15.4.2019 Rokovanie HSR 

• 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. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri 
správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019

• Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028

• 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



• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v 
znení neskorších predpisov a 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

• Návrh zákona, ktorým sa mení a 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony

• Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 
2018

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a
o doplnení zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a
doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov



27.5.2019 Rokovanie HSR 

• 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. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o 
doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a 
doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a 
o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 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 a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov



• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích 
systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o 
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov a ktorým

• 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na 
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, na rok 2020

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu 
osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie



• 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

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 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. 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov



24.6.2019 Rokovanie HSR 

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké 
účely alebo vzdelávacie účely

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, 
zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi 
lekármi

• Návrh zákona, 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 a ktorým sa dopĺňajú 
niektoré zákony

• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony

• Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť 
na výkon zdravotníckeho povolania



• Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018

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

2018

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

2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2018 

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

• Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022

• 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 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

• Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018



Materiály pripomienkované v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní 

obdobie: 1.4.2019 – doteraz : 240

Materiály prerokované v HSR SR - 51



Rokovania s predstaviteľmi 
výkonnej a zákonodarnej 

moci



19.6.2019 Pracovné 
stretnutie s premiérom 
P.Pellegrinim a zástupcami 
vlády SR

• témy rokovania:

✓ úprava platov v akciových 
spoločnostiach s účasťou štátu, 
nepriaznivá situácia v hospodárení 
Slovenskej pošty

✓ pripravované sociálnoekonomické 
balíčky

✓ finančná situácia v bezpečnostných 
zložkách štátu a ozbrojených silách

✓ posilnenie vzájomnej komunikácie.



Odborové zväzy



16.-17.4. 2019 45. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti 
BOZP, IOZ, Tatranská Lomnica



26.4. 2019  2. ročník súťaže Bezpečné dni v práci 2019, Prešov, OZ DLV



1. máj - Sviatok práce



12.5.2019  Návšteva podniku Cloetta Slovakia v Leviciach 

• na pozvanie odborovej organizácie Odborového zväzu potravinárov SR



28.-29.5.2019  Rokovanie Regionálnej rady predsedov Košického a 
Prešovského kraja OZ KOVO, Stará Ľubovňa

• Zúčastnil sa prezident KOZ SR M. Magdoško a viceprezidentka M. Uhlerová



29.-31.5.2019 ÚČINNÁ OCHRANA PRÁV, ŽIVOTA A ZDRAVIA 
ZAMESTNANCOV JE NAŠOU PRIORITOU

• pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
Štrbské Pleso 



5.6.2019 Pracovné stretnutie Rady predsedov OZ Zboru väzenskej a 
justičnej stráže, Santovka



27.-28.6.2019  Rokovanie Regionálnej rady predsedov Banskobystrického a 
Žilinského kraja OZ KOVO, Liptovský Ján

• Zúčastnila sa viceprezidentka M. Uhlerová



Medzinárodné aktivity 



5.-7.4. 2019 Stretnutie mladých odborárov zo siete CEYTUN 

z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska v Prahe

• téma: „Sociálna spravodlivosť: Áno, týka sa nás to“



16.4.2019 Konferencia na národnej tripartitnej úrovni pri príležitosti 100. 
výročia vzniku MOP, Praha



21.-24.5. Kongres Európskej odborovej konfederácie, Viedeň



10.-21.6.2019 108. zasadnutie generálnej konferencie Medzinárodnej 
organizácie práce v Ženeve



27.-28.6. 2019 Výkonný výbor EOK, Brusel

• Eurovoľby vyhodnotenie

• Fínske predsedníctvo Rady EÚ

• G7 stretnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku

• MOP vyhodnotenie 

Na webstránke www.kozsr.sk bude k dispozícii zoznam zahraničných pracovných 
ciest (správy z nich na požiadanie).

http://www.kozsr.sk/


Ostatné aktivity



15.4.2018 Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR



16.-17.4.2019 JOB EXPO 2019, Nitra



24.4.2019 Pietne spomienkové zhromaždenie



3.5.2019 Pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška a 
predsedníčky Odborového zväzu pôšt a logistiky s generálnym riaditeľom 
Slovenskej poštyPetrom Helexom



6.5.2019 Panelová diskusia so 
študentami stredných škôl o 
problematike pracovného 
trhu, Nové Mesto n/V.

• viceprezidentka KOZ SR Monika 
Uhlerová a František Gajdoš, 
predseda Rady mladých KOZ SR

14.5.2019 Pracovné stretnutie 
so zástupcami MMF



15.5.2019 stretnutie prezidenta KOZ SR s veľvyslankyňou Kubánskej 
republiky na Slovensku Yamilou Pita Montes



EUROVOĽBY 2019
• EOK vrátane KOZ SR vyzvala všetkých odborárov a občanov, aby hlasovali v európskych 

voľbách a aby hlasovali za strany a kandidátov, ktorí podporia naše odborárske 
požiadavky a vytvoria lepšiu budúcnosť pre ženy a mužov, mladých a starších ľudí v Európe







Výzva prezidenta KOZ SR na vyplatenie 13. platu všetkým 
zamestnávateľom v Slovenskej republike

Konfederácia odborových zväzov SR podporuje každé zvyšovanie príjmu zamestnancov. 
Oslobodenie 13. platu vo výške 500 eur od daní a zdravotných odvodov je veľmi výhodným 
bonusom tak pre zamestnanca, ako aj zamestnávateľa.

Produktivita práce na Slovensku je dlhodobo vysoká, dosahuje cez 80% priemernej 
produktivity práce krajín EÚ a každým rokom rastie. Každý zamestnanec by mal byť teda 
spravodlivo ohodnotený za vykonanú prácu.

Zamestnávatelia sa dlhodobo sťažujú na vysokú cenu práce. „Preto vyzývam všetkých 
zamestnávateľov na Slovensku, či už v súkromnej, tak aj vo verejnej sfére, vrátane štátu, aby 
využili posledné dni na uplatnenie inštitútu 13., tzv. dovolenkového platu v zmysle platnej 
legislatívy, na základe ktorého je cena práce aktuálne najnižšia, a zvýšili tak príjem 
zamestnanca v mesiaci jún,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.



SLOVENSKO ZÍSKALO SÍDLO EURÓPSKEHO ORGÁNU PRÁCE

Slovensko uspelo v boji o sídlo Európskeho orgánu práce (ELA). Rozhodla o tom 13.6.2019 
Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. 
Na Slovensku tak vznikne prvá inštitúcia Európskej únie.

ELA predstavuje dôležitý krok vpred pri zavádzaní Európskeho piliera sociálnych práv. 
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR v súčinnosti s ETUC aktívne 
participovala na tvorbe a prijímaní Európskeho pilieru sociálnych práv. ELA bude 
podporovať boj proti zneužívaniu a sociálnemu dampingu a prispeje k lepšiemu 
presadzovaniu pracovného a sociálneho práva na európskej úrovni.



7.6.2019 Pracovné stretnutie prezidenta KOZ SR M. Magdoška s 
vedúcou zastúpenia FES v CZ a SR Anne Seyfferth

• Téma: pracovné podmienky, medzinárodná spolupráca, pozícia mladých odborárov a 
výzvy odborového hnutia

9.7.2019 Rokovanie s predstaviteľmi 

Smer - SD



Mediálna prezentácia



Monitoring médií

posledné 3 mesiace

• Printy 502

• WEB 867

• TV 298

• Rádio 147



10.7.2019 TA3: Prezident KOZ SR M. Magdoško o zvyšovaní 
minimálnej mzdy 
• Žiadame zvýšenie minimálnej mzdy o 22% na 635 eur. Argumentujeme tým, že 

Európska únia odporúča, aby najnižší plat dosahoval 60%  priemernej mzdy. Návrh 
má zabezpečiť zvýšenie podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v 
národnom hospodárstve. Minimálna mzda v tejto výške predstavuje 55,2 
percenta z predpokladanej priemernej mzdy v roku 2020.



Tlačová konferencia 15.7.2019: STARÉ KLIŠÉ = NOVÝ HOAX 
Rast minimálnej mzdy zvyšuje nezamestnanosť a znižuje konkurencieschopnosť 
slovenskej ekonomiky



Čo nás čaká v najbližšom 
období



• Rokovania orgánov KOZ SR 

• Rokovania o Zákone o štátnej službe + zabránenie odoberania osobných príplatkov

k čl. III 

V čl. III žiadame legislatívne riešiť problémy znižovania a odnímania osobných príplatkov 
poskytovaných v zmysle §10 zákona č. 553/2003 Z. z. Súčasnú právnu úpravu považujeme za 
nedostatočnú z hľadiska ochrany práv zamestnanca proti svojvoľnému znižovaniu alebo 
odnímaniu osobných príplatkov zo strany zamestnávateľa. Zamestnancovi na ocenenie 
mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za 
vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok. 
Postup zamestnávateľa pri prípadnom znížení alebo odňatí osobného príplatku je však 
problematický a podľa nášho názoru zamestnávatelia často postupujú aj v rozpore so 
zákonom. Uvedené problémy sa v praxi prejavili najmä po nadobudnutí účinnosti novely 
zákona č. 553/2003 Z. z. (zákon č. 318/2018 Z. z. účinný od 1.1.2019) kedy rast platových taríf 
zamestnancov zamestnávatelia „kompenzovali“ bezdôvodným znižovaním osobných 
príplatkov. V tejto súvislosti poukazujeme aj na úpravu poskytovania osobných príplatkov 
štátnym zamestnancom v zmysle §132 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ako aj na 
navrhovaný novelizačný bod 189 zákona o štátnej službe, podľa ktorého sa osobný príplatok 
poskytuje ak trvá dôvod, na základe ktorého bol priznaný, t. j. nie je možné ho bezdôvodne 
odobrať alebo znížiť. 



• Aktivity v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

• Konferencia CEYTUN v Berlíne

• HSR

• Rokovania o minimálnej mzde pre rok 2020

• Rokovanie s predstaviteľmi Smer – SD (29.7.2019)

• Príprava Snemu KOZ SR (november 2019)

• Príprava oslavy 30. výročia vzniku KOZ R


