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7. október je celosvetovým dňom za dôstojnú prácu. 

Európska a svetová priemyselná  federácia IndustriAll 

vyzvala svoje členské organizácie, aby sa v celej Európe 

mobilizovali proti neistým formám zamestnanosti.  

Slovenské, maďarské a rakúske odborové zväzy patriace do 

IndustriAll využili túto príležitosť spoločne vyjadriť svoj 

jasný postoj proti neštandardným formám 

zamestnanosti. Preto sa spoločne zúčastnili v Štúrovo 

na pešej zóne 7. októbra 2013 podpornej akcie za 

dôstojnú prácu a dôstojný život a pripojili sa tak ku 

globálnemu boju odborov proti šíreniu prekérnej 

práce. Zo slovenskej strany boli organizátormi a  na 

akcii boli prítomní zástupcovia a členovia  IOZ, OZ 

KOVO a OZ ECHOZ.  

K zhromaždeniu sa postupne prihovorili 

jednotliví predstavitelia odborových zväzov zo 

všetkých troch krajín. Hosťom stretnutia bol 

zástupca IndustriAll Europe – Michael Sunnus, 

ktorý sa taktiež prítomným  prihovoril.  

 

 

 

 
 

 Minimálna mzda sa na budúci rok od 1. januára zvýši o 4,2 %. Pre zamestnancov, ktorí sú 

odmeňovaní mesačnou mzdou, bude minimálna mzda vo výške 352 €,  oproti súčasnej sume 337,70 €. 

Minimálny hodinový zárobok sa zvýši z 1,941 € na 2,023 €. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, 

schváleného na výjazdovom rokovaní v Košiciach 2. 10. 2013 

 Výšku minimálnej mzdy na budúci rok stanovil rezort práce po tom, čo sa na jej nastavení 

nedohodli sociálni partneri na rokovaní tripartity. Kým zamestnávatelia navrhovali zachovanie 

súčasnej výšky minimálnej mzdy, Konfederácia odborových zväzov  SR navrhla jej zvýšenie v budúcom 

roku tak, aby v čistom dosahovala aspoň hranicu chudoby na Slovensku. Rezort práce uvádza, že 

zvýšenie sumy minimálnej mzdy o 4,2 % zohľadňuje index rastu spotrebiteľských cien za rok 2012, 

ktorý  dosiahol 103,6 % a bol vyšší ako medziročný rast priemernej mzdy vo výške 102,4 %, takže aj 

v roku 2012 došlo k poklesu reálnej mzdy zamestnancov o ďalších 1,2 %. 

 


