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 Minimálna mzda sa na budúci rok od 1. januára 2013  zvýši zo súčasných 327,2 na 337,7 

eura. Minimálna hodinová sadzba tak vzrastie na 1,941 eura. 
 Zvýšením minimálnej mzdy chce ministerstvo zachovať podiel medzi mesačnou minimálnou 

mzdou a priemernou mzdou v roku 2013 na úrovni aspoň 40%.  „Pre lepšie výsledky v budúcnosti je 

dôležité dvíhať minimálnu mzdu tak, aby sa ľuďom oplatilo za ňu pracovať. V súčasnosti je totiž 

rozdiel medzi dávkami a minimálnou mzdou stále veľmi malý. Budem mať vždy maximálny záujem 

držať 40-% podiel a navyšovať minimálnu mzdu minimálne o objem, o ktorý sa navýši priemerná mzda 

v rokoch 2013, 2014 a v ďalších rokoch," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján 

Richter. 

 

            

                                      

 
 

V septembri 2012 uplynulo 10 rokov od 1. celoslovenského stretnutia, ktoré zorganizovala 

Rada mladých pri KOZ SR v spolupráci s KOZ SR v Hrabušiciach.   

2. takéto celoslovenské stretnutie mladých odborárov KOZ SR s názvom „Mladí mladým“ sa 

uskutočnilo 12. – 14. októbra 2012 vo Svite v hoteli Spolcentrum. Stretnutie bolo organizované za 

finančnej podpory nadácie Friedrich Ebert Stiftung. Zúčastnilo sa ho 40 mladých zástupcov z 13 

odborových zväzov KOZ SR. Za IOZ boli na stretnutí prítomní 3 mladí zástupcovia z Rady mladých 

odborárov IOZ a zamestnancov..  

Stretnutie mladých odborárov nadviazalo na myšlienku poskytnúť mladým zamestnancom 

z rôznych sektorov príležitosť na ich oboznámenie sa s prácou odborov, tak v Slovenskej republike 

a Európe, ako aj v medzinárodnom meradle. Ťažiskovou témou stretnutia bolo kolektívne 

vyjednávanie. Prostredníctvom praktickej ukážky kolektívneho vyjednávania chceli organizátori 

priblížiť účastníkom jednu z kľúčových kompetencií odborov. Simulovanému kolektívnemu 

vyjednávaniu na podnikovej úrovni pod vedením funkcionárov OZ predchádzali prednáška „Úvod do 

problematiky kolektívneho vyjednávania“, rozdelenie účastníkov do troch skupín, základná príprava 

na kolektívne vyjednávanie, konzultácie s funkcionármi, príprava argumentácie.  

Ďalšími témami stretnutia boli štruktúra odborov a prepojenie na európske a svetové centrály. 

V závere stretnutia boli predstavené ciele a aktivity Rady mladých pri KOZ SR po VII. zjazde KOZ SR.  

Organizátori stretnutia, ale aj účastníci vyjadrili spokojnosť s celkovou organizáciou 

stretnutia, a veria, že takéto celoslovenské stretnutia mladých odborárov budú mať svoju tradíciu.  

 

 


