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 Na programe rokovania aprílovej Hospodárskej a sociálnej rady SR (22.4.2013) boli viaceré 

dôležité materiály. Podľa ministra práce a šéfa tripartity to boli Správa o stave školstva na Slovensku 

a Aktuálna situácia na trhu práce v SR. K nim možno priradiť aj Program stability na roky 2013 až 

v2016 a Národný program reforiem 2013. J. Richter ocenil, že všetky materiály prerokovávané v HSR 

sociálni partneri (niektoré s pripomienkami) podporili. V rámci Programu stability SR na roky 2013 - 

2016, ktorý prezentuje stratégiu znížiť deficit verejných financií na úroveň 2,9 % HDP v roku 2013, 

KOZ SR ocenila skutočnosť, že konsolidácia verejných financií prebieha v súlade s predpokladmi 

(rozpočtový deficit dosiahol v uplynulom roku výšku 4,3 % HDP). Upozornila však na skutočnosť, že 

konsolidácia verejných financií bola spojená aj s negatívnymi dopadmi, ktoré sa prejavili 

predovšetkým rastom chudoby na Slovensku. Konfederácia odporučila sústrediť sa na zvýšenie 

domáceho dopytu a podporu tunajších malých a stredných podnikateľov. Predstavitelia KOZ SR 

zároveň pripomenuli, že plánované úspory v súvislosti so zmrazovaním miezd vo verejnej správe môžu 

byť dôvodom sociálnych otrasov a ďalšieho znižovania životnej úrovne pracujúcich.  

 Konfederácia odborových zväzov podporila opatrenia vlády SR, ktoré sa sústreďujú na 

elimináciu vysokej miery nezamestnanosti, predovšetkým opatrenia na riešenie dlhodobej 

nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých ľudí a uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov. KOZ SR 

opakovane upozornila na možnosť riešenia problému nezamestnanosti aj skrátením pracovného času, 

čo by znamenalo vytvorenie ďalších tisícov pracovných miest. Sociálni partneri z radov 

zamestnávateľov by sa nemali k problému stavať "ideologicky" a ohradzovať sa len voči zákonníku 

práce, ktorý nie je podstatným faktorom ovplyvňovania nezamestnanosti, ale spoločne riešiť problém 

druhotnej platobnej neschopnosti, korupciu a vymožiteľnosť práva. Za kľúčové prorastové impulzy pri 

riešení nezamestnanosti považuje KOZ SR opatrenia zamerané na rast domáceho dopytu, od ktorého 

závisia malé a stredné podniky s obrovským potenciálom tvorby nových pracovných miest.                                                 

 

 

 
 

 25. apríla sa uskutočnilo deviate rokovanie Snemu IOZ, ktoré sa okrem iného zaoberalo 

vyhodnotením Hlavných úloh IOZ na roky 2011 až 2013 vyplývajúcich z Programu IOZ, bolo 

prerokované hospodárenie IOZ za rok 2012, realizácia obsahovej a organizačnej prípravy II. zjazdu 

IOZ. V diskusii rezonovala zamestnanosť a efektivita komunikácie s členmi IOZ, najme s mladými 

odborármi. Rokovania Snemu IOZ sa zúčastnili aj prezident KOZ SR Jozef Kollár a predseda OS 

DOSIA Jan Rejský z Českej republiky. Prezident KOZ SR vo svojom vystúpení oboznámil prítomných 

o aktuálnej činnosti  KOZ SR ako aj o krokoch na zlepšenie jej fungovania. Predseda OS DOSIA Jan 

Rejský priblížil členom snemu  zložitú situáciu odborov v ČR.  

 


