
 
                                                                

 

                                                    

 
 

Toto dielo „e-správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor 

súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady posielajte na e-mail: kren@ioz.sk 

 

 
 Predseda ZO IOZ ECCO Slovakia Pavol Húšťava pozitívne zareagoval na e-správy. 

V súčasnosti v tejto ZO využíva elektronickú komunikáciu so 187 členmi odborovej organizácie 

a záujem mu stále stúpa. Okrem informácii a propagácie elektronickú komunikáciu využíva na 

odpovede na otázky členov najmä v pracovnoprávnej oblasti. Jeho slová sú: „informácie e-mailom sú 

bonusom našim členom za to, že nás aktívne podporujú“. 

 

                    __________________________________________________________ 

 

 

 Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik na konferencii ZO IOZ Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

divízia Autobusy 9. júla 2012 informoval delegátov o postupujúcej konsolidácii finančnej situácie 

mesta a následne aj Dopravného podniku Bratislava a.s. Vyzdvihol spoluprácu odborov, čo potvrdila 

jeho akceptácia navrhovaných krokov na riešenie problémov. Delegáti konferencie poukazovali na zlé 

rozhodnutia zodpovedných a prenesenie tejto záťaže najmä na plecia zamestnancov aj vo forme 

zmrazených miezd za predchádzajúce obdobie. 

                      

 

 

 

Od l. júla 2012 platí Opatrenie  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm 

životného minima, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 181/2012 Z. z. 194,58 € pre plnoletú 

fyzickú osobu (z doterajšej sumy 189,83 €) 135,74 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú 

fyzickú osobu ( zo sumy  132,42 €) 88,82 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 

(zo sumy 86,65 €) 

                    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 Zamestnávatelia a odborári sa okrem Zákonníka práce začínajú sporiť aj na každoročnom 

zvyšovaní minimálnej mzdy. Opakovať sa tak môžu búrlivé diskusie, ktoré sprevádzali minuloročné 

zvyšovanie minimálnej mzdy. Pripomeňme, že v októbri 2011 sa po sporoch zamestnávateľov 

a odborárov zvýšila sadzba minimálnej mzdy o zákonných 3,2 % z 317 eur na 327,20 eur. 

 V súlade so zákonom o minimálnej mzde by sa táto mala zvýšiť o 2,2%, teda na vyše 334 eur. 

Odborári navrhujú minimálnu mzdu navýšiť až o 4 %, zamestnávatelia naopak akékoľvek zvyšovanie 

minimálnej mzdy odmietajú. Len jediná zo zamestnávateľských organizácií, Združenie miest a obcí 

Slovenska súhlasí so zvyšovaním minimálnej mzdy, a to o 1 %. Zamestnávatelia s odbormi sa teda 

nedohodli, čo znamená, že rozhodovať by mal rezort práce a potom vláda.  

 

 


