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24. februára 2016 rokoval Snem KOZ SR. Prezident J. Kollár zhodnotil činnosť 

konfederácie od ostatného rokovania. Zameral sa na sociálny dialóg na národnej a hlavne 

na medzinárodnej úrovni s dôrazom na prípravu SR na predsedníctvo EU (od 1.7.2016). Snem 

zhodnotil plnenie hlavných úloh KOZ SR za rok 2015, schválil čerpanie rozpočtu KOZ SR za 

rok 2015, rozpočet VIII. zjazdu KOZ SR (10.-11.11.2016) a obsahové a organizačné  

zabezpečenie tohtoročného verejného zhromaždenia občanov pri príležitosti osláv 

sviatku práce - 1. máj, ktoré sa bude konať v Budatínskom parku v Žiline v čase  od 

10,00 – 14,00.  Členovia snemu hodnotili programy vybraných politických strán a hnutí 

(ktoré majú podľa predvolebných prieskumov majú šancu dostať sa do parlamentu) z pohľadu 

priorít a cieľov odborov a následne prijali výzvu k členskej základni. 
 

 

 

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR 

odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie 

úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. 

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na zlepšovaní pracovnoprávnej ochrany, 

ktorá bude zaručovať zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a 

dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, 

rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný 

a rodinný život. 

KOZ SR preto vyzýva svojich členov k účasti na marcových parlamentných 

voľbách a verí, že svoj hlas dajú tej politickej strane, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej 

politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov štátu,  garanciu udržania 

doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stability Slovenska a 

výrazného sociálneho zmieru. 

Preto  voľme  istotu  a stabilitu,  voľme  sociálny  charakter  štátu!  Voľme  tých,  

ktorí v spolupráci s odbormi prispievajú k modernému spravovaniu spoločnosti na základe 

sociálnej spravodlivosti a solidarity. 

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné 

podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a 

sociálnych istôt obyvateľstva.  

 

 

 


