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Aktuálne informácia o realizácii odvetvového kolektívneho vyjednávania v roku 2018

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2012 - 2018 PRE ORGANIZÁCIE
STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV

Dodatok č. 6 ku KZVS pre stavebné spoločnosti uzatvorený
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zo dňa 19. februára 2013 platnej a účinnej do 31.decembra
2018 podpísali 19.4.2018 predsedníčka Integrovaného odborového zväzu JUDr. Marta Brodzianska a prezident
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.
Obsahom Dodatku č. 6 je stanovenie nových vyšších minimálnych mzdových taríf od 1. mája 2018 pre
hodinovo odmeňovaných zamestnancov vo výške v priemere o 8 % a pre mesačne odmeňovaných
zamestnancov vo výške v priemere o 6 % a zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v roku 2018 vo
výške minimálne 2 % oproti priemernej mzde v roku 2017.
Dodatok č.6 si môžete pozrieť na webovej stránke IOZ www.ioz.sk v sekcii Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2012 - 2018 PRE ORGANIZÁCIE
CIVILNÉHO LETECTVA
Návrh Dodatku č. 2:
- nárast priemerného zárobku vo výške najmenej 4,5 %.
Druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 5. apríla 2018. Zástupcovia Únie zamestnávateľov
v civilnom letectve (ďalej len „ÚZCL“) k návrhu dodatku uviedli, že ÚZCL naďalej nesúhlasí, aby otázka
zvyšovania miezd bola riešená v KZVS, ale nech je ponechaná v pôsobnosti jednotlivých letiskových spoločností.
Zástupcovia IOZ požiadali zástupcov ÚZCL o prehodnotenie svojho stanoviska a zdôvodnili potrebu riešenia
mzdovej otázky v KZVS. V nadväznosti na príslušné ustanovenia Zákonníka práce o význame uzatvárania
kolektívnej zmluvy a jej obsahu predložili zamestnávateľom pozmeňujúci návrh IOZ na riešenie mzdovej otázky
zamestnancov letiskových spoločností v KZVS, a to zvýšenie sadzieb minimálnych mzdových nárokov
stanovených pre príslušný stupeň náročnosti pracovných miest a požiadali zamestnávateľov o vyjadrenie
k uvedenému návrhu.
Ďalšie kolektívne vyjednávanie sa uskutoční 10. mája 2018 v sídle spoločnosti Letisko Sliač, a.s. .

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2012 - 2018 PRE ORGANIZÁCIE
DOPRAVNÝCH PODNIKOV
Návrh Dodatku č. 14:
- zvýšenie mzdových taríf pre hodinovo odmeňovaných zamestnancov v priemere o 9,8 %
a pre mesačne odmeňovaných zamestnancov o 8,9%,
-

nárast priemerného mesačného zárobku najmenej o 4 %

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 20. marca 2018. Zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom
mzdových taríf a predložil pozmeňujúci návrh, aby súčasťou mzdovej tarify v jednotlivých tarifných triedach bol
aj valorizačný príplatok. Zástupcovia zamestnancov v návrhom nesúhlasili a kolektívne vyjednávanie bude
pokračovať po ukončení kolektívneho vyjednávania PKZ v DPB, a.s. Bratislava. O náraste priemerného
mesačného zárobku sociálni partneri zatiaľ nerokovali.
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