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 23. januára  na rokovaní Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR boli nosné body Hlavné 

úlohy KOZ SR na rok 2013 a  Priority odborov v legislatívnej oblasti na rok 2013. Ambíciou 

Konfederácie je realizácia zrozumiteľnej odborovej politiky vo vzťahu k občanom, zamestnancom 

a vlastným členom. Konfederácia pre rok 2013 svoje úsilie sústredí na identifikáciu nosných tém a ich 

následné rozpracovanie do konkrétnych a  merateľných úloh v oblasti sociálneho partnerstva, politiky 

zamestnanosti, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, sociálnej ochrany a kvality života. 

 Prioritou odborov v legislatívnej oblasti pre rok 2013 budú predovšetkým zákony a ďalšie 

právne predpisy, ktoré upravujú pracovné podmienky zamestnancov, ich odmeňovanie, daňové 

a odvodové povinnosti. Po nadobudnutí účinnosti novely Zákonníka práce 1.1.2013 sa nepredpokladá 

jeho ďalšie otváranie, a preto sa odbory budú môcť venovať exaktnej aplikácii jednotlivých ustanovení 

v praxi, zavádzaniu jeho nových atribútov do kolektívnych zmlúv a do pracovnoprávnych vzťahov na 

pracoviskách. 

                                                 

 

 
  

 23. januára 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal na novoročnom 

stretnutí predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR na čele s jej prezidentom Jozefom 

Kollárom. Ten v úvode svojho príhovoru zhodnotil uplynulý rok ako rok očakávania a nádeje, ale aj 

pokračujúceho krízového scenára. Jozef Kollár informoval o zámere KOZ SR v nasledujúcom období, 

kedy odbory budú  “trvať na spravodlivom prerozdelení spoločenského produktu.“  

 Prezident Ivan Gašparovič v príhovore privítal hostí a zagratuloval všetkým, ktorí sa ujali 

funkcií do budúceho obdobia. V príhovore sa prezident SR kriticky zameral na kvalitu pracovnej sily 

vzhľadom na nedostatky pri jej vzdelávaní. Skonštatoval, že celý náš vzdelávací systém stále čosi 

začne a nepodarí sa mu to dokončiť,  a že najhoršia je nedôsledná a nedokončená práca na niečom, čo 

nevyhnutne potrebujeme. Ubezpečil odborárov, že rešpektuje ich poslanie, a že sa snaží v rámci 

svojich kompetencií podporovať ich snahy, ak smerujú k dôstojnému životu pre všetkých. V závere 

príhovoru prezident SR parafrázoval Archimedesov výrok na: 

„Dajme si pevnú sústavu hodnôt a pohneme život na starom kontinente k lepšiemu“ a zaželal 

odborom, aby  našli taký pevný bod,  takú pevnú sústavu hodnôt a zdôraznil, že je nablízku – v ľuďoch. 

Nikde inde sa totiž hľadať nedá. 

 

***** 

 Integrovaný odborový zväz oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o 

poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne Potvrdenie  o 

zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti platné pre zdaňovacie obdobie 2012, je 

zverejnené na webovej stránke IOZ (www.ioz.sk) v sekcii Formuláre a tlačivá pre ZO IOZ 
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