
KROK ZA KROKOM

Rada predsedov OZ KOZ SR

22.6.2020 BRATISLAVA

(od poslednej RP OZ KOZ SR do súčasnosti)



Rokovania orgánov KOZ SR



Predstavenstvo KOZ SR (12.2.2020)

• Aktuálne témy z činnosti KOZ SR 

• Informácie o zúčtovaní finančných prostriedkov na výkon odborovej kontroly nad 
BOZP zo štátneho rozpočtu SR za rok 2019

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



Predstavenstvo KOZ SR (13.5.2020)

• Aktuálne informácie z činnosti KOZ SR 

• Čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2019, stanovisko revízorov účtov k čerpaniu rozpočtu KOZ 
SR za rok 2019, informácia o čerpaní finančných prostriedkov RR KOZ SR za rok 2019

• Vyúčtovanie čerpania  finančných prostriedkov z 0,3 % podielu členského príspevku KOZ SR  
v roku 2019

• Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na BOZP zo štátneho rozpočtu SR na rok 2020 
(materiál obdržíte pred rokovaním)

• Správa o činnosti  odborovej  kontroly  nad  BOZP za  rok  2019

• Príprava IX. zjazdu KOZ SR a osláv 30. výročia vzniku KOZ SR

• Návrh minimálnej mzdy pre rok 2021

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



Predstavenstvo KOZ SR (3.6.2020)

• Aktuálne informácie z činnosti KOZ SR 

• Návrhy Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre ŠS a VS na rok 2021

• Návrh minimálnej mzdy pre rok 2021

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



Rada predsedov OZ KOZ SR (29.1.2020)
• Kolektívne vyjednávanie o KZVS pre verejnú a štátnu službu pre rok 2021

• Prezentácia aplikácie zákona o e-Governmente (zástupcovia Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informáciu)

• Aktuálne informácie z činnosti KOZ SR

• Rôzne



Rada predsedov OZ KOZ SR (22.6.2020)  

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

• Aktuálne informácie z činnosti KOZ SR (prezentácia činnosti)

• Návrhy Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  pre štátnu a verejnú službu na rok 2021

• Návrh minimálnej mzdy pre rok 2021

• Rôzne



Komisia pre rodovú rovnosť (4.2.2020) 
• Zhodnotenie činnosti za rok 2019

• Návrh plánu na rok 2020



31.1.-2.2. 2020 Stretnutie mladých odborárov zo siete CEYTUN 2.3 

z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska vo Viedni

• Téma: „Poďme to zmeniť, nábor mladých odborárov.“



6.3.2020 Rady mladých KOZ SR, Bratislava

• vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 
2020

8.6.2020 Virtuálne (online) zasadnutie Rady mladých KOZ SR

• diskusia o aktuálnej situácii, výsledky zasadnutia EOK výboru mladých, príprava 
programu a aktivít na rok 2020 po pandémii ochorenia COVID-19 



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.



21.5.2020 Rokovanie HSR 

• Ekonomické opatrenia spojené s krízou (predkladané sociálnymi partnermi)

• KOZ SR predložila obšírny materiál týkajúci sa ekonomických a sociálnych opatrení na pomoc 
postihnutým subjektom v kríze a oživenie ekonomiky na Slovensku 

• Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
za rok 2019



Materiály pripomienkované v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní 
obdobie: 29.1.2019 – doteraz : 140

Materiály prerokované v HSR SR - 1



Rokovania s predstaviteľmi 
výkonnej a zákonodarnej 

moci



Pracovné stretnutia s predsedom Štatistického úradu SR, 25.2.2020 (M. Magdoško)

Pracovné stretnutie s predsedom a členmi vlády SR (6.4.2020)

Pracovné stretnutia s ministrom práce Milanom Krajniakom (M. Magdoško)

• témy rokovania: aktuálne legislatívne návrhy, sociálny dialóg 

Pracovné stretnutia s ministrom financií Eduard Heger, 8.6.2020 (M. Uhlerová)

Medzirezortná koordinačná skupina pre Brexit, 5.2.2020 a 8.6.2020



Odborové zväzy



13.2.2020 Rokovanie Predsedníctva OZ KOVO, Bratislava (M. Magdoško)

14.2.2020 Rokovanie Predsedníctva OZ SLOVES, Bratislava (M. Uhlerová)

20.-21.2.2020 Bezpečné dni v práci, OZ DLV, Prešov (M. Magdoško)



Ostatné aktivity



10.2.2020 Podpis zakladateľskej zmluvy záujmového združenia 
právnických osôb - Aliancia sektorových rád Slovenska (za KOZ SR M. 
Magdoško) 

2.3.2020 Pracovné stretnutie s Medzinárodnou organizáciou pre 
migráciu (IOM) (M. Magdoško)

• Príprava schémy pracovnej mobility pre Slovenskú republiku



Parlamentné voľby 2020
• Prehľad predvolebných programov politických strán pred voľbami vo februári 2020 je sústredený 

na obsahový rozbor vybraných programových oblastí, ktoré boli pre KOZ SR v zmysle jej 
programových dokumentov vnímané ako prioritné

• 17. február 2020 sa v priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) konala 
odborná diskusia na tému: Koho má voliť lavicový volič? (M. Magdoško)

• Diskusná relácia o predvolebnej situácii na Slovensku a programoch politických strán z pohľadu 
odborov a zamestnávateľov (M. Uhlerová, Rádio Slovensko)

• Výzva prezidenta KOZ SR M. Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020: Poďme 
voliť!

• Stretnutie s predstaviteľmi novej vlády 6.4.2020



COVID-19



Pandémia koronavírusu (ochorenie COVID-19)
• Web KOZ SR – sekcia „Aktuálne o koronavíruse“,  „Koronavírus: Odborové 

zväzy reagujú“

• Facebook KOZ SR – denne dopĺňané nové informácie (250 užívateľov –
dosah)

• Facebook viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej

• Preventívne odporúčania proti šíreniu koronavírusu pre zamestnancov z 
pohľadu odborov

• Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné

• Aké sú možné riešenia súčasnej situácie z pohľadu pracovnoprávnej 
legislatívy?

• 13.3.2020 Výzva viceprezidentky KOZ SR a podpredsedníčky Hospodárskej a 
sociálnej rady SR Moniky Uhlerovej k sociálnym partnerom –
zamestnávateľom a štátu

• 16.3.2020 Výzva KOZ SR na zvolanie mimoriadneho rokovania Hospodárskej a 
sociálnej rady SR v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi dopadmi krízy 
spojenej so šírením nákazy COVID-19 (tlačová správa)



Pandémia koronavírusu (ochorenie COVID-19)

• KOZ SR vyslovuje veľké uznanie všetkým zamestnancom v Slovenskej republike, ktorí 
pracujú a významne sa podieľajú na tom, aby sa v tejto pre nás mimoriadnej situácii, 
chod SR nezastavil. Nie je možné vymenovať všetky profesie, či už sú to zdravotníci, 
hasiči, policajti, vojaci, záchranári, vodiči vo verejnej aj nákladnej doprave, na 
železnici, v energetike, zamestnancov v nepretržitých prevádzkach, zabezpečujúcich 
potraviny, vodu, teplo, ale aj televízne, rozhlasové, aby sme mali informácie, a ďalšie 
a ďalšie profesie. Títo všetci majú naše veľké uznanie!



Vyhlásenie KOZ SR ku spôsobu komunikácie o možných 
opatreniach na elimináciu ekonomických a sociálnych dopadov 
šírenia nákazy COVID-19

KOZ SR v mene prezidenta KOZ SR požiadala predsedu vlády SR Igora Matoviča a 
predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára o urýchlené o stretnutie k ekonomickým a 
sociálnym dopadom na zamestnanecké prostredie a zamestnancov v súvislosti s 
koronavírusom a karanténnymi opatreniami v Slovenskej republike. Rovnako 
viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová ako podpredsedníčka Hospodárskej a 
sociálnej rady SR požiadala ministra práce SR o jej zvolanie.



Tlačová konferencia KOZ SR (1.4.2020)

KOZ SR k aktuálnej situácii a prijímaným legislatívnym zmenám v súvislosti s 
koronavírusom zorganizovala tlačovú konferenciu, ktorej sa zúčastnili prezident KOZ SR 
Marián Magdoško, viceprezidentka Monika Uhlerová a členovia Predstavenstva KOZ SR.



Pandémia koronavírusu (ochorenie COVID-19)

• Zmeny v Zákonníku práce v neprospech zamestnancov nebudú 
(rokovania s ministrom práce)

• Zmeny v dávkach ošetrovného a podmienky na priznanie dávky 
ošetrovné počas pandémie

• Zmeny v nemocenských dávkach a v podmienkach na priznanie 
nemocenskej dávky počas pandémie



Stretnutie s predsedom vlády SR (6.4.2020)

• Prvé stretnutie prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška, 
viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a členov 
Predstavenstva KOZ SR s predsedom vlády SR Igorom 
Matovičom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Milanom Krajniakom, ministrom financií SR Eduardom Hegerom a 
predstaviteľmi viacerých ministerstiev.



Apríl 2020 - Pred tridsiatimi rokmi vznikla KOZ SR

V dňoch 9. a 10. apríla 1990 v Bratislave pokračovala slovenská 
časť prerušeného zjazdu. Na ňom sa slovenské odborové zväzy 
spojili so zväzmi s federálnou pôsobnosťou a 10. apríla 1990 
podpísaním Charty Konfederácie odborových zväzov SR 
štatutárnymi zástupcami jednotlivých odborových zväzov 
vytvorili Konfederáciu odborových zväzov SR. Zakladajúci zjazd 
KOZ SR vošiel do histórie aj ako 1. zjazd KOZ SR.



Výzva na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej 
rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR (16.4.2020)

• Konfederácia odborových zväzov SR spolu so zástupcami zamestnávateľov združenými v 
Asociácii zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky, Asociácii priemyselných zväzov 
a Združením miest a obcí Slovenska požiadali listrom ministra práce a zároveň predsedu 
Hospodárskej a sociálnej rady SR Milana Krajniaka o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 
Hospodárskej a sociálnej rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR, a to v čo 
najkratšom možnom čase.



Komentár KOZ SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na obdobie 
rokov 2020 – 2024 (publikovaný 22.4.2020)

• Konfederácia odborových zväzov SR sa pri hodnotení „Programového vyhlásenia vlády 
SR na obdobie rokov 2020 – 2024“ zameriavala na prioritné sociálne a ekonomické 
oblasti, ktoré majú dopad na zamestnancov.



28. apríl – Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných 
úrazov a chorôb z povolania









Prvý máj – Práca má svoj sviatok aj v pandemickom čase

• Web KOZ SR – videopríhovor prezidenta KOZ SR a viceprezidentky KOZ SR



Rokovania ekonomického krízového štábu na Úrade vlády SR aj za 
účasti zástupcu odborov 

• ekonomický krízový štáb, ktorého členmi sú nielen predstavitelia najdôležitejších 
ekonomických rezortov a inštitúcií vrátane predsedu vlády SR, významní ekonómovia, 
ale aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení a podnikateľov. KOZ SR na 
stretnutiach zastupuje prezident KOZ SR Marián Magdoško.

• ekonomický krízový štáb má za úlohu poskytnúť ich pohľad na ekonomické dopady 
pandémie a má taktiež pomôcť formulovať opatrenia, ktoré v tejto situácii môžu 
hospodárstvu pomôcť



Legislatívu v oblasti BOZP je nevyhnutné prispôsobovať novým 
trendom

• rokovanie viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP 
Hedvigou Machayovou (11.6.2020)



Stanoviská KOZ SR pripravované počas „koronakrízy“ 

• Odporúčania KOZ SR k Výročnej správe Národnej rady pre produktivitu SR

• Koronavírus a pracovnoprávne vzťahy – Rozbor možných situácií u zamestnávateľa 
v kontexte pandémie COVID-19 – legislatívna úprava, mzdové náklady a finančné 
dopady v prípade kompenzácií zo strany štátu

• Podpora nástrojov na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 navrhovaných zo 
strany EOK na európskej úrovni

• List ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohľadom výzvy na urýchlené zvolanie 
mimoriadneho rokovania HSR v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi dopadmi krízy 
spojenej so šírením nákazy COVID-19 – 15.3.2020

• Opatrenia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva financií SR – 16.3.2020 – Rozbor 
13 opatrení, ich pozitíva, negatíva prípadne alternatívy, všeobecné požiadavky KOZ SR 
na prijaté opatrenia

• Stanovisko k „Podnikateľské kilečko“ strany SaS



• Vyhlásenie Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky k opatreniam na 
elimináciu ekonomických a sociálnych dopadov šírenia nákazy COVID-19 –
požiadavky KOZ SR na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19

• Prehlaď opatrení na zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie 
COVID-19 v krajinách EÚ

• Opatrenia pre stlmenie ekonomických dopadov koronavírusu – 21.3.2020 – 42 opatrení 
MH SR – rozbor opatrení a stanovisko KOZ SRV

• Virtuálny okrúhly stôl - potrebné opatrenia pre trh prace – 23.3.2020 – viceprezidentka 
KOZ SR

• V4 otázky – riešenie COVID-19 situácie z pohľadu SR – pracovné právo, prijaté 
opatrenia, priebeh konzultácií zo strany vlády

• Aktualizácie dokumentov k minimálnej mzde v kontexte nových prognóz a dopadov 
pandémie COVID-19 – 24.3.2020, 15.4.2020



• Stanovisko KOZ SR k návrhu „Prvej pomoci“ – 7 opatrení vlády SR na pomoc 
zamestnancom, SZČO a firmám – 30.3.2020

• Stanovisko KOZ SR k novele Zákonníka práce – odmietnutie 400 hodím nadčasovej 
práce, stanovisko ku kráteniu náhrady mzdy pri prekážke v práci na 80 % priemerného 
zárobku a pod. zaslané ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 31.3.2020

• Tlačová konferencia, kde sa vedenie KOZ SR a členovia Predstavenstva KOZ SR vyjadrili 
k aktuálnej situácii, prezentovaným (pripravovaným) opatreniam, situácii v jednotlivých 
odvetviach a k nefungovaniu sociálneho dialógu na najvyššej úrovni – 1.4.2020

• Odhad dopadov pandémie COVID-19 na trh práce (nezamestnanosť) pre EOK –
3.4.2020

• Návrh Špecifických odporúčaní v rámci európskeho semestra za KOZ SR v kontexte 
COVID-19 – požiadavka EOK – 3.4.2020



• Stanovisko KOZ SR k výške náhrady mzdy v čistom pri prekážke v práci na strane 
zamestnávateľa a výške pandemického ošetrovného a nemocenského – Požiadavka 
KOZ SR na vyrovnanie nárokov pandemického ošetrovného a nemocenského s 80 
% náhradou mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Preplatenie 100 % čistého 
príjmu pri čerpanom nemocenskom pre pracovníkov v tzv. prvej línii – požiadavka na 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 14.4.2020

• Stanovisko pre OZ potravinárov ohľadom čerpania prvej pomoci – 17.4.2020

• Pripomienky a vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 –
21.4.2020

• EOK dotazník dopady pandémie COVID-19 na trh práce – 22.4.2020

• Odpoveď pre Solidarność – ohľadom situácie na Slovensku a prijatých opatreniach –
30.4.2020

• Stanovisko k novele zákona o štátnej službe – 30.4.2020

• KORONAKRÍZA A ODBORY NA SLOVENSKU Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti 
koronakrízy optikou odborov – 4.5.2020 – viceprezidentka KOZ SR

• Program vlády 2020 – 2024 Pohľad zľava – 4.5.2020 – viceprezidentka KOZ SR



• Ekonomické a sociálne opatrenia na pomoc postihnutým subjektom v kríze – rozbor 
prijatých opatrení, stanovisko a pripomienky zo strany KOZ SR, Návrh ďalších opatrení 
KOZ SR na riešenie dopadov pandémie – Opatrenia na naštartovanie ekonomiky po 
koronakríze (udržanie zamestnanosti) – materiál na rokovanie HSR zaslaný na 
sekretariát HSR 6.5.2020

• COVID-19 choroba z povolania – návrh KOZ SR na uznanie COVID-19 ako choroby 
z povolania – požiadavka na MPSVaR SR

• Stanovisko KOZ SR k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie 
podnikateľského prostredia – pripravené stanovisko na rokovanie HSR – materiál nebol 
oficiálne predložený – do 15.5.2020 pripomienky zväzy

• Stanovisko k návrhu zákona o cestovných náhradách – 7.5.2020

• Očakávania sociálnych partnerov k revidovanému návrh EU rozpočtu 2020+/Recovery
instrument – 12.5.2020

• Možnosti rozpočtu verejnej správy – úspory – analytický materiál – 17.5.2020



• Stanovisko KOZ SR k Správe o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách 
implementácie Agendy 2030 – 19.5.2020

• Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa – od 20.5.2020

• Vyjadrenie KOZ SR pre EOK ohľadom schém podpory pri skrátených pracovných 
časoch (u nás prvá pomoc – preplatenie 80 % náhrad mzdy „kurzarbeit“) – 21.5.2020

• Dopady pandémie COVID-19 na hospodárstvo SR a nezamestnanosť – analytický 
materiál – 22.5.2020

• Vyjadrenie KOZ SR pre EOK so žiadosťou o aktualizáciu správy o krajine EOK 
ohľadom zhoršenie sociálneho dialógu na Slovensku a o vyjadrenie k zapojeniu 
sociálnych partnerov do európskeho semestra (prvýkrát sociálni partneri neboli 
konzultovaní) – 27.5.2020

• Vyjadrenie KOZ SR pre EOK ohľadom telepráce – 9.6.2020

• LEX-KORONA – 161 opatrení z MH SR – analýza a spracovanie stanoviska k návrhu 
opatrení – 9.6.2020



• Dotazník Eurofoud – Vyjadrenie Konfederácie odborových zväzov k zapojeniu do 
návrhu alebo realizácie opatrení vlády v súvislosti  s COVID-19 a Národného programu 
reforiemv procese Európskeho semestra – 11.6.2020

• LEX-KORONA – 141 opatrení – aktualizovaný zoznam opatrení z MH SR – analýza 
a spracovanie stanoviska k návrhu opatrení – 17.6.2020

• Pravidelné dotazníky MOK ohľadom situácie v členských krajinách a reakciách 
národných vlád v súvislosti s pandémiou COVID

• Pravidelné informácie a koordinácie EOK v súvislosti s pandémiou COVID-19

• Pravidelné informácie o prijatých opatreniach na európskej úrovni v súvislosti 
s pandémiou COVID

• Príprava podkladov a odpovedí na otázky médií 

• Príprava odpovedí na podnety verejnosti – Klientske centrum odborov - nárast počtu 
prichádzajúcich podnetov v stave vyhlásenia mimoriadnej situácie dôsledkom COVID-
19 (60)



Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

• Pracovné stretnutie špecialistov expertných centier – KOZ SR: 16.6.2020 (malý RV)



Pravidelné virtuálne zasadnutia Výkonného výboru EOK, PERC, 
webináre



Mediálna prezentácia



Monitoring médií

posledné 3 mesiace

• Printy 631

• WEB 1176

• TV 343

• Rádio 145

Vstúpenia v TV a rádiových reportážach, názorové strany v 
denníkoch, rozhovory....



21.2.2020 Rádio Slovensko Z prvej ruky:  Predvolebné sociálne opatrenia (M. Uhlerová)

29.3.2020 RTVS O 5 minút dvanásť:  Opatrenia na boj s koronavírusom (M. Magdoško)



1.4. Rádio Slovensko, relácia K veci: KOZ SR kritizuje vládu (M. Uhlerová)

1.4.2020 TA3, relácia Téma dňa o navrhovanej liečbe šokom – blackout, a legislatívnych 
zmenách v Zákonníku práce (diskutoval prezident KOZ SR Marián Magdoško, Tomáš 
Malatinský, prezident AZZZ SR a minister financií Eduard Heger)



2.4.2020 RTVS, mimoriadne správy o opatreniach pre veľkých zamestnávateľov v čase 
koronakrízy. (Diskutovali spolu minister hospodárstva Richard Sulík, prezident AZZZ SR Tomáš 
Malatinský a prezident KOZ SR Marián Magdoško.)

16.4.2020 TA3 Téma dňa:  Podpora pre podniky a regióny

(diskutoval prezident KOZ SR Marián Magdoško, Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR a 
poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová)

24.5.2020 TA3 V politike: Sociálna pomoc a jej efektivita v súčasnosti 

(prezident KOZ SR Marián Magdoško, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak
a viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka)



11.6.2020 TA3, Analýzy a trendy: výhľad pre ekonomiku a zamestnancov (prezident KOZ SR 
Marián Magdoško a hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Michal Horváth)



Online diskusie s viceprezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou

• 20.4.2020 - COVID-19: Ako zabrániť sociálnej kríze? (spoludiskutujúci Andrej Lasz, generálny 
sekretár Asociácia priemyselných zväzov, Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR)

• 20.5.2020 - Nový normál - diskusia o sociálnych právach v dobe korony (spoludiskutujúci
Milan Kuruc OZ Pracujúca chudoba, a Kateřina Smejkalová, FES Praha)

• Okrúhle stoly o sociálnych opatreniach (Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce - CELSI) 





Čo nás čaká v najbližšom 
období



• Rokovania o minimálnej mzde pre rok 2021

• Kolektívne vyjednávanie o KZVS pre verejnú a štátnu službu pre rok 2021

• Rokovania ekonomického krízového štábu na Úrade vlády SR

• LEX KORONA – rokovanie na ministerstve práce (23.6.2020)

• Rokovania orgánov KOZ SR

• Aktivity v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

• Príprava Snemu KOZ SR (september 2020)

• Príprava IX. zjazdu KOZ SR (spojený s pripomenutím si 30. výročia vzniku KOZ SR)


