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 Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady  dňa 23.9.2013 sa sociálni partneri  na 

budúcoročnej minimálnej mzde nedohodli. 

 Rezort práce navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2014 vo výške 352 eur mesačne a 2,023 eur 

za každú odpracovanú hodinu, t.j. nárast o 4,2 %. 

 Všetci sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnancov - KOZ SR a zamestnávatelia s 

predloženým návrhom nariadenia vlády SR na zvýšenie sumy minimálnej mzdy na rok 2014  

nesúhlasili. 

        KOZ SR v zmysle postupov pri určovaní minimálnej mzdy podľa zákona č. 663/2007 Z. z. 

o minimálnej mzde  predložila návrh  pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou vo výške 

364,70 € mesačne a 2,096 € na hodinu, t.j. nárast o 8%. 

       Zástupcovia zamestnávateľov zásadne odmietli návrh ministra práce a navrhli : AZZZ SR -   

ponechať výšku minimálnej mzdy na úrovni roku 2013,  RÚZ  - zmraziť jej výšku do doby, kým 

miera evidovanej nezamestnanosti neklesne pod priemernú mieru nezamestnanosti v EÚ. Navrhla 

motivovať nízkopríjmových zamestnancov a zamestnávateľov odvodovou odpočítateľnou položkou, 

ktorá zabezpečí vyšší čistý príjem a rovnakú mieru zabezpečenia. ZMOS taktiež nepodporil 

predložený návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 
 

 

 

 KOZ SR je v poslednej dobe konfrontovaná s množiaci sa prípadmi šikanovania, ktoré sa 

prejavuje na pracoviskách v podobe nekalých praktík niektorých zamestnávateľov, resp. ich 

manažmentu. Títo sa v honbe za ziskom a osobným prospechom často menia na pohoničov, ktorí 

pracujúcich zastrašujú, urážajú a ponižujú. Málokto však je ochotný o šikanovaní otvorene hovoriť a 

zamestnanci vo svojej snahe zabezpečiť pre rodinu aspoň minimálny príjem mlčia. KOZ SR chce touto 

výzvou pomôcť najmä tým, ktorí sú šikanovaní a zároveň chce vytvárať podmienky na predchádzanie 

tomu, aby sa zamestnanci stávali obeťami nekorektných, nemorálnych a pochybných 

pracovnoprávnych praktík. KOZ SR preto vyzýva všetkých zamestnancov, aby sa proti akýmkoľvek 

prejavom šikanovania aktívne bránili, nenechali sa zastrašovať a ponižovať a neodkladne sa obrátili 

na odborové organizácie, ktoré pôsobia v spoločnostiach, kde pracujú, a požiadali ich o pomoc a 

podporu.  Základné organizácie vaše požiadavky budú spoločne riešiť s IOZ. 

 


