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 Táto úprava zabezpečuje z hľadiska pracovno-právnych vzťahov nastavenie takej polohy, 

ktorá dáva do rovnováhy práva aj povinnosti zamestnávateľa aj zamestnanca. Novela dáva do 

poriadku nerovnovážny stav, ktorý nastolili liberáli. Zároveň zákon kladie osobitný dôraz na pracovné 

podmienky, ktoré boli prerokované v rámci sociálneho dialógu so zástupcami zamestnancov. „Staro-

nový zákonník“ je výsledkom rokovania tripartity, ale aj stretnutí predstaviteľov rezortu práce s 

rôznymi obchodnými komorami či priemyselnými zväzmi. Nasledovný krok k definitívnej platnosti je v 

rukách prezidenta SR, ktorý svojim podpisom Mihálovej verzie pracovného kódexu v nedávnej 

minulosti prekvapil tak vládu, zamestnávateľov, opozíciu, ako aj odbory. Ak prezident novelu 

Zákonníka práce podpíše, účinnosť nadobudne 1. januára 2013.  

************************************************** 

 
 Integrovaný odborový zväz tak, ako v minulom roku, opätovne splnil zákonom stanovené 

podmienky prijímateľa podielu zaplatenej dane a dňa 1.10.2012 sa zaregistroval v notárskom 

centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za 

zdaňovacie obdobie roka  2012. 

Odveď 2 % odborom – odbory pomôžu Tebe ! 

Každá fyzická osoba -  daňovník, ktorá zaplatila daň z príjmu fyzických osôb minimálne v sume 3,32 € 

za rok 2012 a nemá daňové a poistné nedoplatky, môže poukázať 2 % svojej dane na Integrovaný 

odborový zväz, ktorý v zmysle schválených „ Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca“ , 

následne finančné prostriedky refunduje ZO IOZ. 

************************************************* 

                                

 Nosné témy Predsedníctva IOZ v dňoch 25. a 26. októbra 2012 na Starých Horách boli VII. 

zjazd KOZ SR  a prerokovanie návrhov  materiálov  o zvolaní II. zjazdu IOZ, ktoré bude schvaľovať  

Snem IOZ 29. novembra 2012. Rokovania predsedníctva sa zúčastnili aj kandidát na prezidenta KOZ 

SR Jozef Kolár a kandidát na viceprezidenta KOZ SR Slavomír Manga, ktorí sa vo svojich 

vystúpeniach vyjadrili, čo je v konfederácii nutné zmeniť a čo všetko zlepšiť v záujme odborov ako 

celku, ale aj smerom k samotným OZ a členom. 

 

************************************************** 

 

 
 

 Dňa 29. októbra 2012 sa zástupcovia IOZ pod vedením JUDr. Marty Brodzianskej, 

podpredsedníčky IOZ, zúčastnili na rokovaní 28. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre. Jedným z bodov rokovania bol návrh na schválenie 

zlúčenia regionálnych správ a údržieb ciest a.s. NSK t.j. do jedného právneho subjektu (akciová 

spoločnosť). Návrh bol poslancami schválený. O ďalších postupových krokoch jeho realizácie 

z pohľadu zástupcov zamestnancov bude IOZ po dohode s predsedom NSK rokovať. 


