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 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012-2015 pre stavebné 

spoločnosti podpísali 21.februára 2014 predsedníčka Integrovaného odborového zväzu JUDr. Marta 

Brodzianska a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Zsolt Lukáč a viceprezident 

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.  

 

 Obsahom Dodatku č. 2  je  stanovenie nových vyšších minimálnych 

mzdových taríf zamestnancov s účinnosťou od 1. marca 2014. 

 
 Dodatok č.2 si môžete pozrieť na webovej stránke IOZ www.ioz.sk v sekcii Kolektívne zmluvy. 

 

                                                 

 
 

 IOZ oznamuje funkcionárom a  členom, že Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a súčasne Potvrdenie o zaplatení dane 

z príjmov zo závislej činnosti platné pre zdaňovacie obdobie 2013 je zverejnené na 

webovej stránke IOZ   www.ioz.sk v sekcii Formuláre a tlačivá pre ZO IOZ. 

                     
 

 

 

 

 

 

 
 

 Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR na rokovaní 19.2.2014 mala nosnú tému súčasný 

dôchodkový systém a dohodla sa na spoločnom postoji k nadchádzajúcim prezidentským voľbám. Na 

základe prezentovaných analýz jednotlivých pilierov a súčasného stavu dôchodkového systému a jeho 

legislatívnych zmien od roku 2003 dospela k záveru, iniciovať vlastný návrh zmien dôchodkového 

systému. Návrh KOZ SR bude po diskusii, ktorá prebehne na úrovni odborových zväzov, vychádzať zo 

základných kritérií posudzovania kvality dôchodkového systému. Cieľom KOZ SR je dlhodobo 

stabilný dôchodkový systém s jasnými povinnosťami pre prispievateľov a jasnými nárokmi pre 

poberateľov. Systém, ktorý bude postavený na sociálnej spravodlivosti a okrem definovanej miery 

zásluhovosti bude v sebe obsahovať aj jasnú solidárnu zložku. Prípravou konkrétnych návrhov zmien 

sa bude zaoberať pracovná skupina vytvorená pri KOZ SR. Rada predsedov OZ KOZ SR prijala aj 

výzvu k prezidentským voľbám, v ktorej vyzýva členov odborov k účasti na marcových prezidentských 

voľbách a podpore sociálno-demokratického kandidáta Róberta Fica.  


