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Odvetvové kolektívne vyjednávanie IOZ v roku 2018 
 
 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012-2018 – stavebníctvo 
 

Na pôde IOZ sa 1. marca 2018 stretli zástupcovia odborového zväzu a odvetvovej sekcie stavebníctva so 
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZSPS“) po druhý krát ku kolektívnemu vyjednávaniu 
Návrhu Dodatku č. 6 k platnej KZVS, v ktorom zväz navrhuje:  

- zvýšenie mzdových taríf pre hodinovo odmeňovaných v priemere o 10 % a pre mesačne odmeňovaných 
v priemere o 8,75 %, 

- zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnancov vo výške minimálne o 4,5 % oproti dosiahnutej 
priemernej mzde v roku 2017.  

Žiaľ situácia vo vyjednávaní sa opakuje z predchádzajúcich rokov. V písomnom stanovisku ZSPS celý 
návrh odmietol a v rámci obidvoch kôl rokovaní zástupcovia sociálneho partnera síce deklarovali ochotu 
vyjednávať, ale  nepredložili žiadny protinávrh.  

Na 2. rokovaní dokonca vyzvali zástupcov IOZ k modifikácii, prípadne k stiahnutiu návrhu Dodatku č. 6 
a predloženiu nového návrhu, ktorý bude zohľadňovať novelizáciu Zákonníka práce v otázke zvyšovania 
mzdových zvýhodnení. Zástupcovia IOZ návrh ZSPS odmietli a súčasne uviedli, že v dôsledku novelizácie ZP 
nie je potrebné akýmkoľvek spôsobom upravovať návrh dodatku. Ako dôkaz, okrem poukázania na platné 
ustanovenia KZVS, predložili zamestnávateľom ekonomický rozbor priemernej mzdy zamestnanca 
v stavebníctve  v členení podľa jednotlivých položiek  a ich podiel na celkovej mzde. Súčasne predložili výsledky  
vlastného zisťovania o dosiahnutom priemernom zárobku. Z predložených dokumentov IOZ vyplynulo, že 
novelizácia ZP výraznou mierou neovplyvní mzdové náklady zamestnávateľov.  Tu zástupcovia ZSPS 
uviedli, že nemajú zdokumentovaný ekonomický dosah novelizácie ZP na zamestnávateľov v odvetví.  

Následne  po prerokovaní rozborov predložených zástupcami IOZ  na návrh ZSPS prišlo k dohode 
o pokračovaní vyjednávania, t.j. 3. kolo kolektívneho vyjednávania sa bude konať 13. apríla 2018, nakoľko 
zamestnávatelia chcú preložiť ekonomické dopady novelizácie ZP. V nadväznosti na výsledky tohto rokovania 
z našej strany bude rozhodnuté, ako postupovať ďalej. 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012-2018 – civilné letectvo 
 

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Návrhu Dodatku č. 2 ku KZVS,  ktorým zväz požaduje nárast 
priemerného zárobku vo výške najmenej 4,5 % sa uskutočnilo 13. februára 2018 v sídle Letisko Sliač, a.s. . 

 Zástupcovia Únie zamestnávateľov v civilnom letectve (ďalej len „ÚZCL“) k návrhu  uviedli, že ÚZCL 
nesúhlasí, aby otázka zvyšovania miezd bola riešená v KZVS, ale nech je ponechaná v pôsobnosti 
jednotlivých letiskových spoločností. Súčasne uviedli, že zvyšovanie príplatkov v dôsledku novelizácie ZP bude 
mať významný vplyv na rast mzdových nákladov letiskových spoločností. 

Zástupcovia IOZ a to aj pre budúcnosť, zásadne odmietli návrh zamestnávateľov, vyňať mzdovú 
otázku z KZVS a požiadali zamestnávateľov o prehodnotenie svojho stanoviska aj v kontexte zvyšovania 
príplatkov. Ďalšie kolo vyjednávania sa bude konať 14. marca 2018. 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012-2018  - dopravné podniky 
 

 Aj k tejto KZVS odborový zväz predložil návrh na vyjednávanie. Sekciou dopravných podnikov IOZ  
schválený Návrh Dodatku č. 14 požaduje:  

- zvýšenie mzdových taríf pre hodinovo odmeňovaných zamestnancov v priemere o 9,8 % a pre mesačne 
odmeňovaných zamestnancov o 8,9%, 

- nárast priemerného mesačného zárobku najmenej o 4 %. 
Žiaľ, aj Zväz zamestnávateľov MHD SR náš návrh k tejto KZVS v písomnom stanovisku odmietol.  
Kolektívne vyjednávania sa uskutoční 20. marca 2018. 

 


