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V Bratislave 26.11.2014 rokoval Snem KOZ SR. Okrem iného boli prerokované a schválené   

Hlavné úlohy KOZ SR a rozpočet pre rok 2015, informácie o aktuálnom stave kolektívneho 

vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú správu a štátnu službu na rok 

2015, návrh daňovo-odvodového balíčka opatrení predkladaných konfederáciou.  

 Rokovania snemu sa zúčastnil aj predseda Vlády SR Róbert Fico. Vo svojom príhovore sa 

zameral najmä na význam partnerstva strany Smer - SD a KOZ SR a to nie len v čase, keď bol Smer 

v opozícii, ale aj v súčasnosti. Slovami „Slovensko nikdy nebude bohatou krajinou, pokiaľ budú 

chudobní zamestnanci“, zvýraznil nárast minimálnej mzdy od 1.1.2015, dohodu o KZVS pre štátnu 

a verejnú službu pre rok 2015 a plnenie záväzku odstraňovania deformácie ohodnotenia učiteľov.  

  V závere rokovania snem vzal na vedomie informácie o pripravovanom návrhu konfederácie   

na zriadenie osobitného fondu pre zábrannú a preventívnu činnosť zameraného na predchádzanie 

pracovných úrazov a chorôb z povolania a jej základné princípy pre definovanie postojov 

k slovenskému dôchodkovému systému. 
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Realizácia sociálneho partnerstva bola 

hlavnou témou rokovania 2. Snemu IOZ, ktorý sa 

konal v Bratislave 27.11.2014 za účasti sociálnych  

partnerov IOZ -  štátny tajomník MPSVaR  SR 

Branislav Ondruš, prezident ZSPS Zsolt Lukáč a 

tajomník ZZ MHD SR Stanislav Brúder.  V  diskusii 

k príspevkom hostí sa členovia Snemu IOZ zamerali 

najmä na témy zamestnanosti s dôrazom na mladých,  

mzdovej úrovni zamestnancov, reťazenie neplatenia 

finančných záväzkov medzi firmami a s tým súvisiaca 

deformácia trhu práce. Aj hostia mali čo povedať 

k téme zamestnávania z pohľadu podmienok 

podnikania, najmä však prekážok vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní. 

Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska vo svojej správe zhodnotila najmä činnosť orgánov  

odborového zväzu, stav kolektívneho vyjednávania na úrovni vyšších a podnikových kolektívnych 

zmlúv. Snem IOZ schválil 

rozpočet na rok 2015 bez 

pripomienok a vzal na 

vedomie postup kolektívneho 

vyjednávania KZVS a PKZ 

v pôsobnosti IOZ na rok 

2015. Vo všeobecnej diskusii 

sa Snem IOZ zaoberal 

pôsobením sekcií IOZ. 
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