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Dňa 19.9.2012  bolo úspešne zavŕšené rokovanie  o uzatvorenie Dodatku č. 14 k platnej PKZ 

v Dopravnom podniku mesta Prešov.  Od 1.9.2012 platí plošné zvýšenie miezd o 25 centov na hodinu 
pre všetkých zamestnancov, bolo dohodnuté zachovanie sociálneho zmieru počas účinnosti 
predmetného dodatku do 31. 12. 2013 a s okamžitou platnosťou skončila vyhlásená štrajková 
pohotovosť.  
 

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

 

 
 

 24.9. rokovala na úrade vlády HSR, ktorá mala na programe 16 bodov, z nich 6 predkladal 

minister financií Peter Kažimír. Najdlhšia diskusia bola vedená k návrhu zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon c. 595/2003 Z.z o dani z príjmov. S predloženou novelou nesúhlasili sociálni  partneri aj 

preto, že sa zavadzajú nové dane z výsluhových dôchodkov zamestnancov silových rezortov, návrh 

zákona obmedzuje uplatnenia daňového bonusu u vyživovaných detí, a to znížením hranice veku 

dieťaťa z 25 rokov na 19 rokov a iné. Nemenej dôležitými bodmi boli návrhy ministra prace Jána 

Richtera, a to k zákonu c. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a nariadenia vlády SR, ktorým sa 

ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013. Na rokovaní HSR nedošlo k dohode a preto MPSVaR 

navrhlo upraviť výšku MM na rok 2013 na 337,70 €, čo predstavuje zvyšenie o 3,2%. Tento návrh 

minister predkladá na rokovanie vlády SR. KOZ naďalej požadovala upraviť MM na úroveň 340€.  

 

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

 

 
 

V dňoch 20. – 22. septembra 2012 sa uskutočnilo na Donovaloch historicky 1. Stretnutie 

mladých odborárov IOZ. Okrem mladých zástupcov z jednotlivých základných organizácií IOZ sa 

stretnutia zúčastnili všetci členovia Rady mladých odborárov IOZ. Obsahovým cieľom stretnutia bolo 

postavenie a význam odborov pre mladých členov – zamestnancov. Veľkým prínosom bola prezentácia 

„Postavenie a úloha odborov v spoločnosti a v pracovnoprávnych vzťahoch“. Okrem iného prítomní 

diskutovali o cieľoch a úlohách IOZ smerom k svojim členom, k základným organizáciám. Všetci 

zúčastnení zhodne skonštatovali, že stretnutie malo veľký význam a splnilo očakávania. Na záver boli 

sformulované odporúčania, akým spôsobom do budúcnosti viac zaktivizovať mladých členov našej 

členskej základne IOZ. Zároveň vyjadrili požiadavku s presvedčením, že stretnutia takéhoto 

charakteru budú pokračovať aj v budúcnosti.  


