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V rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch v dňoch 19.  – 20 marca 2014 

rokovalo Predsedníctvo Integrovaného odborového zväzu, ktoré okrem iného prerokovalo:  

 Návrhy  vnútrozväzových predpisov vyplývajúcich zo záverov II. zjazdu IOZ 

 Návrh Hlavných úloh IOZ na roky 2014 – 2015 vyplývajúce z Programu IOZ na  roky 2014 -2018 

 Správu o čerpaní rozpočtu IOZ za rok 2013 a návrh rozpočtu IOZ na rok 2014.   

 Návrh na zvolanie 1. Snemu IOZ, ktorý sa uskutoční 24.4.2014 v Žiline 

 Organizačné a obsahové zabezpečenie rokovaní výborov RR IOZ, ktoré sa budú konať 

v nasledovných termínoch región Stred 11.4.2014, región Východ 14.4.2014 a región Západ 

15.4.2014  

 Obsahové, organizačné a finančné zabezpečenie oslavy sviatku práce – 1. mája 2014 

 

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

 

 
 

Snem KOZ SR, ktorý sa uskutočnil 27. marca 2014 v  hoteli SOREA v Bratislave, okrem 

iného hodnotil na svojom prvom zasadnutí v roku 2014 činnosť konfederácie za minulý rok. 

Účastníci snemu prerokovali správu o činnosti Predstavenstva KOZ SR od ostatného snemu. 

Prezident KOZ SR Jozef Kollár v správe poukázal na znepokojivú situáciu v oblasti porušovania 

pracovnoprávnych vzťahov, Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, zákona o bezpečnosti ochrany a 

 zdravia pri práci a ďalších legislatívnych noriem, súvisiacich s pracovnými podmienkami. Z hľadiska 

úrovne sociálneho dialógu a obhajoby sociálnych práv, ktoré musia mať prednosť pred ekonomickými 

slobodami, konštatoval, že rok 2013 bol jednoznačne prínosom. Úsilie odborov bolo zamerané na 

sociálnoprávnu ochranu zamestnancov v podobe vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho 

stupňa pre rok 2014, implementáciu novelizovaného Zákonníka práce a na vyjednávanie o výške 

minimálnej mzdy.   

Delegátom Snemu bol predložený návrh na daňovo-odvodové oslobodenie plnení 

poskytovaných zo sociálneho fondu, tzn. na príspevky zo sociálneho fondu poskytnuté zamestnancom 

udeliť výnimku z platenia dane z príjmu a odvodov.  KOZ SR navrhuje dve riešenia, celkové 

oslobodenie príjmov z prostriedkov sociálneho fondu od dane, alebo zaviesť osobitnú sadzbu dane - 

10% na príspevky zo sociálneho fondu, ktoré v súčasnosti podliehajú zdaneniu 19%.  

Snem prerokoval pripravovaný projekt „Odborársky ombudsman“ - nový inštitút ochrancu 

práv odborárov v rámci štruktúry KOZ SR, ktorý bude poskytovať pre členské odborové zväzy 

poradenskú a výkonnú pomoc pre jednotlivcov, členov odborov a odborové kolektívy pri riešení ich 

problémov s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Boli schválené 

ekonomické materiály zabezpečujúce činnosť KOZ SR  

 Snem KOZ SR schválil pripojenie sa KOZ SR k rezolúcii Európskej odborovej 

konfederácie (EOK), ktorá vyjadrila solidaritu a podporu 8 obžalovaným španielskym odborárom z 

firmy Airbus a zároveň vyjadrila zásadný, odmietavý postoj voči súčasnej protiodborovej praxi 

v Španielsku.  

 V diskusii sa delegáti vyjadrili k problematike zastrašovania odborových funkcionárov, 

obmedzovanie práva zo strany niektorých zamestnávateľov odborovo sa organizovať, odznela téma 

o potrebe aktívnej účasti zamestnancov pri riešení ich požiadaviek až po nátlakové aktivity, nakoľko 

nemožno od zamestnávateľov očakávať zvyšovanie kvality života zamestnancov ako dobrovoľný 

darček. Diskusný príspevok o Tieňovej správe o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike 

a spolupráci s organizáciou Slovenská sieť proti chudobe bolo dôstojným zakončením rokovania 

Snemu KOZ SR.  

http://www.kozsr.sk/page_sk/informacie/KOZSR_rezolucia_spanielski_odborari.pdf
http://www.kozsr.sk/page_sk/informacie/KOZSR_rezolucia_spanielski_odborari.pdf

