
Správa o činnosti Výboru OZ prac. SAV od IX. zjazdu zo 

dňa 3.5.2018 do X. Zjazdu dňa 15.3.2023

Zloženie výboru : 3.5.2018 – 4.10.2018          Výbor v počte 6 členov

Andrej Rusnák – predseda

Michaela Sojková – podpredsedníčka 

Členovia: Mária Kačírková, Jana Jankovičová, Viktor Valentíny, Peter Magdolen

Jana Jankovičová prevzala aj funkciu hospodárky OZ prac. SAV

Revízna komisia: Viera Komínková – predsedníčka

Členovia: Ján Kusenda, Michal Vojenčiak



Zmeny vo výbore po 11.9.2018
18.9.2018 sa vzdala členstva vo výbore Jana Jankovičová

(Vo funkcii hospodárky OZ prac. SAV sa rozhodla pokračovať.)

26.9.2018 sa vzdal funkcie predsedu aj členstva vo výbore Andrej Rusnák

Na Mimoriadnej rade OZ SAV 4.10.2018 bola zvolená do výboru Ľubica Urbániková

Od 4.10.2018  Výbor v počte 5 členov

4.10.2018  zvolený za predsedu Peter Magdolen

Členovia výboru :

Michaela Sojková – podpredsedníčka 

Mária Kačírková, Ľubica Urbániková, Viktor Valentíny



Predseda OZ sa zúčastňuje Rady predsedov OZ KOZ SR, je členom
Snemu KOZ SR.
Je vyjednávač a signatár každoročného vyjednávania KZ VS pre
zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

Je členom Rady JMF a zastupuje OZ na Valnom zhromaždení
majetkovej únie odborových zväzov SR a Valnej hromade KŠV
Brno.

Členovia výboru sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí P SAV
a Snemu SAV.



Rok 2018 :   Zasadanie výboru  od 3.5. do konca roka 2018 – 8 krát

4.10.2018 – Mimoriadna rada OZ prac. SAV

Od 4.10.2018 Výbor v počte 5 členov, predseda Peter Magdolen

14.11.2018  Nominovanie Jozefa Fabiána do RK

K 31.8.2018 sa vzdal funkcie Prezident KOZ Jozef Kollár

21.11.2018  Snem KOZ SR - zvolený nový prezident Marián Magdoško

28.11.2018 Podpis KZVS na roky 2019 a 2020 : 

- Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových

zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa

zvýšia od 1.januára 2019 o I0 % a od 1.januára 2020 sa zvýšia o ďalších 10 %.

- Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa

zvýši od l. januira2020 o I0%. Zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 je zohľadnené a upravené

v novele zákona o odmeňovaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2019. 

5.12.2018 Valná hromada KŠV Brno,  14.12.2018 stretnutie s ministerkou M. Lubyovou v CVTI.



Rok 2019 : Zasadnutia výboru v roku 2019 - 11 krát.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2019 bola 520,- €.

K 31.1.2019 ukončil členstvo vo výbore Viktor Valentíny

27.2.2019 Rada predsedov KOZ SR, návrh na min. mzdu v r.2020 - 635,- €

28.3.2019 Snem KOZ SR, hosť P. Pellegrini, vyhlásenie k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku 64r.

25.4.2019 Rada OZ pracovníkov SAV, hostia Monika Uhlerová, Pavol Šajgalík
Diskutovaná téma financovania rekreačných poukazov
Za členku výboru zvolená Alena Kováčová, za člena RK Jozef Fabián
Uznesenie - Zvolať v r.2020 X. Zjazd , predpoklad zmeny sídla.

22.5.2019 Predĺženie nájmu na Vajnorskej ul. do apríla 2020.

18.6.2019 Valná hromada KŠV Brno, schválený podiel pre OZ SAV 991,10 € ( V. Komínková)

27.7.2019 Rada predsedov KOZ SR - MF SR odporučilo SAV uhradenie príspevkov na rekreáciu zabezpečiť v rámci 
schváleného limitu výdavkov SAV na rok 2019. Po dohode s prezidentom KOZ SR mu P. Magdolen preposlal list so 
stanoviskom MF.  M. Magdoško prisľúbil pomoc pri získaní financií pre SAV na príspevky na rekreáciu.



18.9.2019 Rada predsedov KOZ SR - Informáciu o Zákone NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z. z. podali zástupcovia z odboru všeobecného
útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorí zodpovedali aj na otázky zástupcov OZ.
- informácia o rokovaní o minimálnej mzde na rok 2020. Podporné zhromaždenie na úpravu minimálnej mzdy, sa malo
uskutočniť 2. októbra 2019 pred Úradom vlády SR. Rada predsedov s podporou zhromaždenia súhlasila, avšak na základe
hlasovania uznesenie prijaté nebolo (580,- € vs. 585,- €). Vláda schválila 580,-€.
- informácia o aktuálnom stave realizácie Národného projektu Podpora kvality sociálneho

dialógu a jeho jednotlivých centier.

6.11.a 7.11.2019 dvojdňové P SAV - Návrh postupu pre účelné rozdelenie mzdových prostriedkov vedeckých
organizácií SAV od r. 2020 . Cieľom materiálu je odstrániť disproporcie v prideľovaní mzdových prostriedkov z minulosti,
mzdové prostriedky prideľovať podľa reálnych potrieb organizácií, aktuálneho stavu pracovníkov a dosahovaných
výsledkov.

18.11.2019 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na
dovolenku za kalendárny rok.

11.12.2019 na pôde OZ PŠaV na Slovensku sa uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu a partnerských organizácií
pôsobiacich v školstve. Boli prerokované požiadavky adresované politickým stranám, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR.
Výsledkom bola DEKLARÁCIA 2020.

17.12.2019 Valná hromada KŠV Brno, Z iniciatívy OZ pracovníkov školstva a vedy sa konala Bratislave



27.11.2019 Snem KOZ SR, Delegáti si pripomenuli aj novembrové udalosti spred 30 rokov.
Presne 27. novembra 1989 sa totiž v Československu odohral generálny štrajk. V roku 1989
počas Nežnej revolúcie zohrali kľúčovú rolu najmä zamestnanci, ktorí sa spolu s
odborovými organizáciami významne podieľali na príprave generálneho štrajku a zaslúžili
sa tak aj o rozbitie prorežimných odborových štruktúr a vznik demokratických nových
odborov.
V roku 2020 čakali KOZ SR aj dve dôležité podujatia. Jedným bola oslava 30. výročia jej
vzniku. Zakladajúci – prvý Slovenský všeodborový zjazd sa konal v dňoch 9. a 10. apríla
1990. Tridsať rokov odborového hnutia, jeho významné medzníky, ako aj zhodnotenie
činnosti odborov na Slovensku za uplynulé obdobie, prezentácia aktuálnych i budúcich
cieľov mala byť obsahom osláv 30. výročia vzniku KOZ SR, Oslavy sa mali uskutočniť v apríli
2020. Rovnako delegáti odsúhlasili aj zvolanie IX. zjazdu KOZ SR na november 2020.



Rok 2020 : Zasadnutia výboru v roku 2020 - 6 krát.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2019 bola 580,- €.

27.1.2020 Rada predsedov KOZ SR, Prezident KOZ SR M. Magdoško zúčastnených informoval o príprave kolektívneho
vyjednávania KZVS pre verejnú a štátnu službu na rok 2021. Ďalej informoval o zaslaní stanoviska KOZ SR k európskej
minimálnej mzde a vyzval zástupcov odborových zväzov o nahlásenie členov na neobsadené miesta v stálych výboroch EOK.
Zástupcovia úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (JUDr. Monika Mušutová, JUDr. Zuzana Boltiszárová,
Štefan Szilva) prezentovali aplikáciu zákona o e-Governmente.

29.2.2020 - voľby do NR SR 2020.

20.5.2020 na výbore OZ V.Komínková informovala výbor o odchode Michala Vojenčiaka zo SAV a potrebe doplniť RK.
Počas prísnej karantény si členovia výboru potrebné informácie vymieňali e-mailovou komunikáciou. Taktiež boli v
mailovom kontakte so základnými organizáciami a na ich rôzne otázky reagovala hlavne podpredsedníčka Michaela Sojková.
Na webovej stránke odborového zväzu priebežne uverejňovala novú legislatívu vznikajúcu v súvislosti s Covid-19 a linky na
jej stiahnutie. Na stránke OZ zverejnila štúdiu viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej z apríla 2020: „Koronakríza a
odbory na Slovensku. Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov“.

17.6.2020 Mimoriadne P SAV v Starej Lesnej - Transformácia SAV - východiská (materiál predložil J. Koppel);

22.6.2020 Rada predsedov KOZ SR, Hlavným programom zasadnutia boli aktuálne informácie z činnosti KOZ SR (prezentácia
činnosti), Návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a Návrh minimálnej mzdy pre
rok 2021. Predstavitelia KOZ SR pôjdu do vyjednávanie KZ na rok 2021 s návrhom zvýšenia platov zamestnancov o 13 %.



26.6.2020 Valná hromada KŠV Brno,

18.8.2020 na výbore OZ V. Komínková informovala výbor o kandidátke do RK Kataríne Kvalovej. Výbor novú členku
revíznej komisie odsúhlasil a jej činnosť sa v RK začala dňom 18. 08. 2020.
Tajomníčka Mária Kačírková informovala členov výboru, že sa dňa 20.8.2020 stretne v kancelárii na Vajnorskej ul. č. 1 s
pracovníčkou Archívu SAV p. Kristínou Majerovou, ktorá chce preveriť písomnú agendu Odborového zväzu. Agendu staršiu
ako päť rokov odporúča uložiť do Archívu SAV na trvalú úschovu.

11.9.2020 Mimoriadny snem KOZ – Minister práce Milan Krajniak na poslednom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR
prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov
na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu
zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR. Schválené protestné pochody v krajských Mestách

29.9.2020 1.kolo vyjednávania KZVS na rok 2021. Kvôli hygienickým opatreniam v obmedzenom počte vyjednávačov.

30.9.2020 Snem KOZ a pôvodne Mimoriadny Zjazd KOZ v Žiline. Snemu sa zaoberal vyhodnoteniami použitia finančných
prostriedkov členských príspevkov, ako aj aktuálne ukončenými septembrovými protestnými pochodmi v šiestich mestách
Slovenska a následnými aktivitami, o ktorých bude členská základňa informovaná. Zároveň Mimoriadny zjazd KOZ SR
odsúhlasil zmenu Stanov KOZ SR, ktoré umožnili z dôvodu protiepidemiologických opatrení v súvislosti s Covid-19 presunúť
Zjazd KOZ SR z novembra 2020 na rok 2021.

8.10.2020 List vedúceho ÚV SR ku vyjednávaniu KZVS na rok 2021. Navýšenie miezd v roku 2021 0 % .

15.10.2020 Tlačová správa KOZ SR k štátnemu rozpočtu na r.2021.



19.10.2020  Anton Szalay - Verejná výzva ministrovi financií E. Hegerovi. K tejto verejnej výzve sa pripojili aj zástupcovia 
odborových zväzov zastupujúcich zamestnancov pracujúcich vo všetkých oblastiach verejných služieb a v štátnej službe.

20.10.2020 Prezident KOZ SR – list poslancom NR SR. Protest pred NR SR

29.10.2020 Stanovisko KOZ SR k avizovanému sankcionovaniu zamestnancov v súvislosti s ich dobrovoľným rozhodnutím
o účasti alebo neúčasti na plošnom testovaní.

Stanovisko KOZ SR k pandémii Covid - 19 a iným prenosným ochoreniam biologického pôvodu v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa.

30.10.2020 Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný p. prezidentke SR

5.11.2020    Rozhodnutie Komisie pre transformáciu SAV  rozoslať dokument „Prečo transformácia organizácií SAV na verejné
výskumné inštitúcie a prečo práve teraz“.

26.11.2020 Správa od p. Šalamounovej z Klubu školství a vědy Brno. V dôsledku pandemickej situácie s COVID -19 sa             
Valná hromada KŠaV v decembri neuskutoční. 

2.12.2020    3. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú správu v obmedzenom počte vyjednávačov.

10.12.2020 4. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú správu v obmedzenom počte vyjednávačov.

18.12.2020 Podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2021 na sekretariáte KOZ.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej šesť mesiacov odmenu podľa 
§ 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie 
skúšobná doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac 
november 2021.
Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 
práce jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.



Rok 2021 : Zasadnutia výboru v roku 2021 – 3 krát prezenčne a 3 krát video konferenčne.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2021 bola 623,- €. (najmenej 57% priemernej mzdy v NH)

10.2.2021 Mimoriadny Snem KOZ online formou. Prijaté stanovisko snemu KOZ na podporu petície na skrátenie
volebného obdobia.

17.2.2021 Online rokovanie výboru OZ prac. SAV. Prijaté stanovisko ku stanovisku snemu KOZ.
Nesúhlasíme s iniciatívou Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) podporovať Petíciu za vyhlásenie referenda o skrátení súčasného
volebného obdobia NR SR, ako to vyplýva zo Stanoviska Snemu KOZ prijatého na online zasadnutí Snemu KOZ SR dňa 10.2.2021.
Podporu Petície za vyhlásenie referenda o skrátení súčasného volebného obdobia NR SR považujeme za politicky motivovanú, čo je
v rozpore so Stanovami OZ pracovníkov SAV a túto aktivitu KOZ SR nepodporujeme.

24.2.2021 List prezidenta KOZ prezidentke Slovenskej republiky o podaní novely Zákonníka práce na Ústavný súd.

5.3.2021 Do pripomienkového konania Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony." a Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o
Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov.„

31.3.2021 Online Snem KOZ sa neuskutočnil z technických príčin o niektorých materiáloch sa hlasovalo per rollam.

29.4.2021 Rada predsedov KOZ SR online Desatoro pokoronových opatrení .



30.6.2021 Valná hromada KŠV Brno, Ospravedlnená neúčasť, v ten deň bol aj Snem KOZ

30.6.2021 Snem KOZ SR. Zaoberal témou minimálnej mzdy pre rok 2022, návrhmi kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 požiadavka nárastu platov o 13 % ako aj zvolaním X. zjazdu KOZ
SR v októbri 2021.

24.9.2021 Mária Kačírková spolu s predsedom Petrom Magdolenom odovzdali do Archívu SAV - do Registratúry
strediska - spisy OZ pracovníkov SAV z rokov 1997 – 2015. Spisy prevzala Mgr. Kristína Majerová, PhD.

28.9.2021 Snem KOZ SR a mimoriadny Zjazd KOZ. Snem KOZ SR sa zaoberal aktuálnou situáciou v kolektívnom
vyjednávaní s dôrazom na práve prebiehajúce kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre
verejnú a štátnu službu, ako aj z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie odložením volebného zjazdu KOZ
SR na máj - jún 2022.

6.10.2021 Členka výboru Alena Kovácsová písomne oznámila že k 31. 10. 2021 ukončuje pracovný pomer v UK
SAV a z tohto dôvodu od 1. 11. 2021 členstvo v odborovej organizácii a vo výbore OZ.

6.10.2021 Schválené zákony o v.v.i. a o SAV účinné od 1.11.2021 (zákon o v. v. i.) resp. od 1.1.2022 (zákon o SAV).

27.10.2021 2. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú správu na rok 2022 na jeho podporu
bolo na čas rokovania zvolané podporné zhromaždenie členov OZ pred Úrad vlády. Členovia výboru OZ SAV sa
tohoto zhromaždenia zúčastnili. Rokovanie neprinieslo výsledok a dohodlo sa 3.kolo vyjednávania.

2.11.2021 Sťahovanie kancelárie OZ SAV z Vajnorskej ul. na Bajkalskú.

4.11.2021 Porada predsedov OZ pred 3. kolom rokovania o KZVS

30.11.2021 Snem KOZ video konferenčne. Rozprava o organizovaní generálneho štrajku.



2.12.2021 Informácia od R. Šalomonovej, že decembrová Valná hromada KŠV Brno sa vzhľadom na pandemickú situáciu v
ČR a SR nebude konať.

3.12.2021 Informácia o návrhu vlády na 3.kole vyjednávania o KZVS . Vláda chcela do 8.12.2021 finálne
vyjadrenie KOZ. Jednotlivé OZ mali zvážiť ponuku a rozhodnúť sa či podpíšu dodatok ku KZVS na rok 2021 a
KZVS na rok 2022.

8.12.2021 Online rokovanie o návrhu vlády na 3.kole vyjednávania o KZVS. Väčšina OZ súhlasila s návrhom

vlády.

13.12.2021 Podpis dodatku ku KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a KZVS pre štátnu a verejnú

službu na rok 2022.

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť

mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur; Odmena bude vyplatená podľa

rozhodnutia zamestnávateľa najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr však do 30. júna 2022;

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitná stupnica platových taríf

učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1. júla 2022 o 3 %. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvýšenie platových taríf v zmysle

tohto bodu alebo prípadnej zmeny zákona o odmeňovaní nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek

funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.



Rok 2022 : Zasadnutia výboru v roku 2022 – 6 krát prezenčne.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2022 bola 646,- €. (najmenej 57% priemernej mzdy v NH)

2.2.2022 Hlasovanie členov Snemu KOZ SR per rollam o termíne zvolania XI.zjazdu KOZ .

16.2.2022 Rada predsedov KOZ SR online. Témy do ďalších dní a týždňov, ktorým by sa mali venovať
najbližšie rokovania RP OZ KOZ SR. – spravodlivá transformácia, - akcieschopnosť a mobilizácia KOZ SR-
- nátlakové aktivity, - vnútorné nastavenia procesov a rozhodovaní v kolektívnom vyjednávaní KZVS v štátnej
a verejnej službe.
30.3.2022 Snem KOZ SR prezenčne. Na Sneme boli schválené činnosti súvisiace s rozpočtom a nakladaním
s financiami za rok 2021, príprava osláv Sviatku práce – 1. máj 2022 a príprava XI. zjazdu KOZ SR v dňoch 16. a 17. jún
2022.

12.5.2022 Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorom jeho členovia vyzývajú politikov
vládnej koalície na urýchlené prijatie opatrení na zmiernenie dopadov inflácie

17.5.2022 Snem KOZ SR prezenčne. Príprava XI. zjazdu KOZ SR. Plná podpora KOZ SR pre plánované protestné
zhromaždenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré sa konalo 15.júna o 13:00 na Námestí
SNP v Bratislave.

25.5.2022 Porada vyjednávačov KZVS požiadavka navýšenia platov od 1.7.2022 o 10%.

15.6.2022 Protestné zhromaždene Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku.





16.-17.6. 2022  XI. zjazd KOZ SR 



21.6.2022 Valná hromada KŠV Brno . Bol som poverený vedením VH KŠV.

24.6.2022 Online pracovné stretnutie kolektívnych vyjednávačov KZVS pre verejnú a štátnu službu k
ďalšiemu postupu vo vyjednávaní KZVS pre verejnú a štátnu službu.

29.6.2022 Rada predsedov KOZ SR. Minimálna mzda na rok 2023 je možná dohoda na 700,- € Vláda
nechce zvýšiť percento nárastu platov od 1.7.2022, ale ponúka vyplatenie 500,-€ ešte v r.2O22. O KZVS na
rok 2023 sa vyjednáva. OZ školstva a vedy na Slovensku je stále v štrajkovej pohotovosti.

11.7.2022 Rada predsedov KOZ SR online. Porada o požiadavkách na dodatok 2022 a KZVS na 2023.

13.7.2022 Podpísaný dodatok ku KZVS na rok 2022 a KZVS na roky 2023 a do 31.8.2024.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu
podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom
termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši od 1. januára
2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl
a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.



8.8.2022 Hlasovanie Snemu KOZ per rollam o presnej adrese nového sídla KOZ.

27. – 28. 9. 2022 Rada predsedov KOZ SR v Hoteli Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Program rokovania bol orientovaný na
dôležitú problematiku, a to v prvom rade na súčasnú ekonomickú a sociálnu situáciu na Slovensku z dôvodu
energetickej, inflačnej a sociálnej krízy a v tejto súvislosti príprava protestného zhromaždenia dňa 08. októbra 2022 v
Bratislave na Námestí SNP o 12:05. Rada predsedov ďalej prerokovala súbor legislatívnych návrhov a opatrení, ku ktorým
dostala podnety z odborových zväzov. Prebehla diskusia o novom logu KOZ SR a vysporiadaním sa s existujúcim
zmluvným vzťahom s politickou stranou SMER – sociálna demokracia. Taktiež poskytla informácie o Národnom projekte
„Podpora kvality sociálneho dialógu“.

27.11.2022 Výbor OZ SAV termín X.Zjazdu OZ SAV 15.3.2023

30.11.2022 Snem KOZ SR Snem KOZ SR sa zaoberal aktuálnou ekonomickou a sociálnou situáciou na Slovensku, ale aj
interným záležitosťami. Delegáti zvolili členov Rozhodcovského senátu KOZ SR, ktorý rieši spory medzi konfederáciou a
jej členom o práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva v konfederácii, a spory medzi členmi konfederácie navzájom.
Rovnako boli delegátom predstavení aj členovia poradných orgánov KOZ SR, ako sú Regionálne rad KOZ SR, Komisia pre
rodovú rovnosť KOZSR a Rada mladých KOZ SR.



Rok 2023 : Zasadnutia výboru do 15.3 2023 3 krát

Výška minimálnej mzdy pre rok 2022 bola 700,- €. (dohodnutá viac ako 57% priemernej mzdy v NH)

8.2.2023 Rada Predsedov KOZ SR. témy: životné minimum, efektívna medzinárodná spolupráca s Európskou odborovou
konfederáciou, vzdelávanie, vzdelávacie kurzy a prepojenie s trhom práce, plánované stretnutie s českomoravskými
odborármi, nedeľný predaj, organizovanie 1. mája 2023.



Ďakujem za pozornosť!


