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Dňa 13.3.2016 sa pred rokovaním vlády SR uskutočnilo neformálne stretnutie 

Hospodárskej a sociálnej rady SR HSR k návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 

2016 – 2020 (ďalej len „PVV“), ktoré vláda následne schválila na svojom rokovaní. 

KOZ SR oceňuje transparentnosť prípravy a najmä záväzky vlády:  

 využiť všetky existujúce nástroje na ochranu a zabezpečenie dôstojných 

pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy  

 zabezpečiť dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu ako jedného z rozhodujúcich 

nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach 

odvetví a regiónov  

 naďalej presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy 

 v súlade s Ústavou SR podporiť uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri 

mzdových požiadavkách  

 zmeniť systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 

prijať opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa 

odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.  

 

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár ocenil, že sa celý 

dokument pripravoval veľmi korektne. Odborári, rovnako ako zamestnávatelia,  mali možnosť 

podieľať sa na príprave programového vyhlásenia vlády. "Pre nás sú zásadné oblasti 

minimálna mzda, zákon o kolektívnom vyjednávaní a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

a to všetko je zdokumentované," povedal Kollár. Odborári preto programové vyhlásenie vlády 

podporujú. 
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Týmto vrcholovým rokovaniam predchádzali rokovania na úrovni rezortov. IOZ svoje 

písomné požiadavky predložil  KOZ SR a príslušným rezortným ministerstvám. 

 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR smerovali na oblasť podmienok 

zamestnávania a sociálnej oblasti, na riešenie previazanosti trhu práce so vzdelaním, 

s dôrazom na odborné vzdelávanie. 

 Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zväz predložil požiadavky 

a návrhy za odvetvia stavebníctva, cestnej infraštruktúry, verejnej cestnej dopravy – MHD 

a civilného letectva. Tieto aj osobne prezentovala predsedníčka zväzu Marta Brodzianska, na 

rokovaní sociálnych partnerov  o východiskách PVV na ministerstve s ministrom Romanom 

Brecelym dňa 4.4.2016. 

 Požiadavky za odvetvie textil, odev a koža zväz písomne doručil Ministerstvu 

hospodárstva SR a následne 5.4.2016 na spoločnom rokovaní zástupcov príslušných OZ so 

štátnym tajomníkom Vojtechom Ferenczom ich predniesla predsedníčka zväzu. Na tomto 

rokovaní boli okrem iného prerokované aj otázky v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sú 

tiež v pôsobnosti IOZ.  


