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Stanovy Konfederácie odborových zväzov SR
Preambula
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej repub
liky (ďalej len Konfederácia) je dobrovoľným združením
odborových zväzov a združení.
Odborové zväzy a združenia pri zabezpečovaní
práv a záujmov odborárov prejavujú vôľu koordinovať
svoju činnosť slobodným demokratickým spôsobom.
Základným poslaním Konfederácie je združovať
odborové zväzy a združenia na obhajobu práv odborá
rov a na presadzovanie ich pracovných, hospodárskych,
sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb.
Základným cieľom KOZ SR je spolu s ostatnými členmi
Európskej odborovej konfederácie prispievať na vytvá
ranie lepšej Európy založenej na solidarite a rovnosti,
sociálnej spravodlivosti a súdržnosti, mieri a demokra
cii. KOZ SR preto bojuje za udržateľný rast, plnú zamest
nanosť, kvalitné pracovné miesta, spravodlivé mzdy,
kvalitné verejné služby, vzdelávanie, spravodlivé zdane
nie, rovnosť a rešpektovanie základných ľudských práv.
Základným cieľom Konfederácie je prispievať k roz
voju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak,
aby každý zamestnanec mohol žiť dôstojný život a vše
stranne rozvíjať svoju osobnosť.
Konfederácia a v nej združené odborové zväzy
a združenia vo svojej činnosti presadzujú tieto základné
odborové práva:
a)	právo všetkých zamestnancov zakladať odborové
organizácie a stať sa ich členom na ochranu hos
podárskych a sociálnych záujmov zamestnancov
podľa ich vlastného výberu bez predchádzajúceho
schválenia štátnych orgánov, zamestnávateľov
alebo iných subjektov,
b)	právo odborov prijímať svoje vlastné stanovy a pra
vidlá bez zasahovania štátnych orgánov, zamest
návateľov alebo iných subjektov, slobodne voliť
svojich zástupcov, organizovať svoju činnosť a for
mulovať svoj program,
c)	právo odborov na ochranu pred pozastavením ich
činnosti a ich zrušením zo strany štátnych orgánov,
zamestnávateľov alebo iných subjektov,
d)	právo na nedotknuteľnosť odborového majetku,
informácií, dát a korešpondencie,

e)	právo odborov na ochranu pred všetkými opatre
niami zamestnávateľov, ktoré smerujú k narušova
niu postavenia odborov a ich činnosti,
f )	právo na ochranu členov odborov pred ich diskri
mináciou zo strany štátnych orgánov, zamestná
vateľov alebo iných subjektov,
g)	právo odborov na ochranu odborových zástupcov
pred postihom za výkon odborových práv,
h)	právo vykonávať odborovú činnosť na pracovisku
zamestnávateľa,
i)	právo účasti odborov v pracovnoprávnych vzťa
hoch, na riešení otázok zamestnanosti a v ďalších
právnych vzťahoch, týkajúcich sa ekonomických,
výrobných, mzdových, sociálnych, zdravotných,
nemocenských, dôchodkových a bezpečnostných
podmienok a nárokov zamestnancov,
j)	právo odborov na sociálny dialóg a sociálne part
nerstvo,
k)	právo odborov na kolektívne vyjednávanie o pod
mienkach zamestnávania a o životných a pracov
ných podmienkach zamestnancov,
l)	právo odborov na informácie a konzultácie o roz
voji, perspektívach a výsledkoch činnosti zamest
návateľa,
m)	právo odborov na štrajk ako prostriedok na podpo
ru a ochranu ekonomických a sociálnych záujmov
zamestnancov,
n) právo odborárskej solidarity,
o)	právo odborov na zhromažďovanie a na vyjadro
vanie postojov a stanovísk ekonomickým a sociál
nym záujmom zamestnancov,
p)	právo na zverejňovanie názorov odborov v maso
vokomunikačných prostriedkoch, na vydávanie
vlastnej tlače a na šírenie informácií o postojoch
a činnosti odborov,
q)	právo členov odborov na odborárske a odborné
vzdelávanie,
r)	právo odborov vstupovať do medzinárodných
odborových organizácií.
Konfederácia vo svojej činnosti vychádza tiež
z medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov, konvencií
a iných dokumentov, ako aj z Ústavy Slovenskej repub
liky, z právnych predpisov, ktoré upravujú základné
ľudské práva a slobody, odborové, hospodárske, sociál
ne a kultúrne práva.
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Prvá časť
NÁZOV, SÍDLO A SYMBOLY KONFEDERÁCIE
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.	Konfederácia je združenie odborových zväzov a im
na roveň postavených odborových združení (ďalej
len odborové zväzy).
2.	Konfederácia je slobodná, samostatná, dobro
voľná, otvorená, nadstranícka, nezávislá a demo
kratická organizácia rovnoprávnych odborových
zväzov v Slovenskej republike.
3.	Konfederácia je právnickou osobou s právnou sub
jektivitou.
4.	Konfederácia združuje prostredníctvom odboro
vých zväzov odborárov bez rozdielu rasy, farby
pleti, jazyka, pohlavia, manželského stavu a rodin
ného stavu, sexuálnej orientácie, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia,
genetických vlastností, národného alebo sociálne
ho pôvodu, veku, viery, náboženstva, povolania,
politických alebo iných názorov, politickej prísluš
nosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupi
ne, majetku, rodu alebo iného postavenia. Chráni,
obhajuje a presadzuje zamestnanecké práva
a ďalšie záujmy a potreby odborárov, ktoré vzni
kajú pri vykonávaní ich zamestnania a povolania
alebo s ním bezprostredne súvisia.
5.	Postavenie a právomoci odborových organizá
cií a ich orgánov v príslušnom odborovom zväze,
práva, povinnosti a výhody členov odborov upra
vujú stanovy jednotlivých odborových zväzov.
Článok 2
Názov a sídlo Konfederácie
1.	Názov Konfederácie je Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej republiky.
2. Skrátený názov Konfederácie je KOZ SR.
3.	Sídlom Konfederácie je Bajkalská 29/A,B,
821 01 Bratislava 2.
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Článok 3
Symboly Konfederácie
1. Symbolmi Konfederácie sú:
a) znak Konfederácie,
b) vlajka Konfederácie,
c) zástava Konfederácie.
2.	Znak Konfederácie tvorí nápis KOZ usporiadaný do
mierneho oblúka, ktorý sa skladá z troch pozdĺž
nych pod sebou usporiadaných pruhov rovnakej
šírky bielej, modrej a červenej farby. Obrysy písmen
sú lemované čiernou farbou.
3.	Vlajku Konfederácie tvorí biely podklad, na ktorom
je v ľavej hornej štvrtine umiestnený znak Konfede
rácie. Pomer strán vlajky je 2:3.
4.	Zástava Konfederácie je utvorená podľa vlajky
Konfederácie vždy je pevne spojená so žrďou alebo
s priečnym rahnom. V strede hornej tretiny zástavy
je umiestnený znak Konfederácie.
5.	Grafické znázornenie znaku Konfederácie je prílo
hou Stanov Konfederácie.
Článok 4
Úlohy a postavenie Konfederácie
1.	Konfederácia uskutočňuje nezávislú odborovú poli
tiku voči štátnym orgánom a orgánom samosprá
vy obcí, miest, vyšších územných celkov (ďalej len
orgány územnej samosprávy), zamestnávateľom,
politickým stranám a hnutiam a ďalším subjektom
politického systému.
2. Konfederácia sa usiluje o:
a)	upevnenie demokratického právneho štátu
a jeho demokratického ústavného zriadenia,
b)	rozvoj slobody občanov,
c)	rozvojovú hospodársku politiku štátu,
d)	odstránenie všetkých foriem diskriminácie
a o rovnosť príležitostí,
e)	zníženie nezamestnanosti,
f )	vytváranie nových pracovných príležitostí
a o vytváranie takých nástrojov trhu práce,
ktoré zabezpečia čo najvyššiu zamestnanosť,
g)	posilnenie tripartizmu a princípov sociálneho
dialógu,
h)	posilnenie odborových práv a práv zamestnan

cov v pracovnom práve, v sociálnom zabezpe
čení a v kolektívnom vyjednávaní,
i)	posilnenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
j)	sústavné zhodnocovanie ceny práce.
3.	Konfederácia v záujme ochrany Slovenskej repub
liky a jej demokratického ústavného zriadenia sa
hlási v zmysle čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky
k právu postaviť sa na odpor proti každému, kto
by ohrozoval demokratický poriadok ľudské práva
a základné slobody uvedené v Ústave Slovenskej
republiky.
4.	Konfederácia na základe rozhodnutia svojich
orgánov alebo na základe poverenia odborových
zväzov rokuje s:
a) prezidentom Slovenskej republiky,
b)	Národnou radou Slovenskej republiky, jej funk
cionármi a poslancami,
c) vládou Slovenskej republiky,
d)	ministrami a vedúcimi činiteľmi ústredných
orgánov štátnej správy,
e) štátnymi orgánmi,
f ) orgánmi územnej samosprávy,
g)	organizáciami zamestnávateľov a zamestná
vateľmi,
h)	politickými stranami a hnutiami a s ďalšími
subjektmi politického systému,
i) verejnoprávnymi inštitúciami,
j) občianskymi združeniami,
k) inými odborovými centrálami,
l) medzinárodnými inštitúciami a orgánmi.
5.	Konfederácia neobmedzuje práva odborových
zväzov v oblasti kolektívneho vyjednávania a vyjed
návania o podmienkach práce a života zamest
nancov so zamestnávateľskými zväzmi, štátnymi
orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s jed
notlivými zamestnávateľmi, ani práva odborových
zväzov v oblasti medzinárodných aktivít.
6.	Konfederácia na základe rozhodnutia svojich
orgánov:
a)	uzatvára dohody a zmluvy so sociálnymi part
nermi a ďalšími subjektmi spoločnosti,
b)	zastupuje členov Konfederácie v orgánoch
sociálneho partnerstva,
c)	vysiela zástupcov členov Konfederácie do orgá
nov verejnoprávnych inštitúcií,
d)	realizuje medzinárodnú činnosť.

7.	Konfederácia zabezpečuje v záujme svojich členov
najmä:
a)	vplyv na tvorbu a realizáciu sociálnej a hospo
dárskej politiky,
b)	vplyv na tvorbu a realizáciu politiky zamestna
nosti,
c)	vplyv na tvorbu a realizáciu politiky pracov
ných príjmov a ceny práce,
d)	vplyv na tvorbu a realizáciu systémov dôchod
kového, nemocenského a zdravotného poiste
nia,
e)	vplyv na tvorbu predpisov upravujúcich daňové
zaťaženie zamestnancov,
f )	vplyv na vývoj vzdelávacích systémov a profe
sijnej prípravy zamestnancov, najmä mládeže,
g)	vplyv na tvorbu zákonov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov a koordináciu
spoločných záujmov v tejto oblasti,
h)	vplyv na tvorbu a realizáciu opatrení v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, život
ného a pracovného prostredia,
i)	koordináciu medzizväzových vzťahov a akti
vít,
j)	koordináciu spoločných záujmov a činnos
tí odborových zväzov v oblasti kolektívneho
vyjednávania,
k)	koordináciu spoločných záujmov odborových
zväzov v regionálnej politike, vo verejnej správe
a verejných službách,
l)	poradenstvo členom Konfederácie,
m)	informovanosť o činnosti Konfederácie,
n)	odborové vzdelávanie,
o)	propagáciu odborov, prieskumy verejnej
mienky a spracúvanie analýz a prognóz.
Článok 5
Medzinárodná činnosť
1.	Konfederácia realizuje vlastnú medzinárodnú
politiku. Využíva všetky možnosti, ktoré jej vytvára
členstvo v regionálnych, európskych a celosveto
vých odborových organizáciách na ochranu odbo
rových a ďalších práv zamestnancov v Slovenskej
republike.
2.	Členom medzinárodných odborových organizá
cií sa Konfederácia stáva na základe rozhodnutia
Snemu Konfederácie.
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Druhá časť
ČLENSTVO V KONFEDERÁCII
Článok 6
Vznik a podmienky členstva
1.	Členmi Konfederácie môžu byť iba samostatné,
demokratické a nezávislé odborové zväzy, ktoré
pôsobia v Slovenskej republike a ktoré majú cha
rakter právnickej osoby a ktorých stanovy a pro
gramové ciele nie sú v rozpore so Stanovami
a Programom Konfederácie.
2.	Členom Konfederácie môže byť iba odborový zväz,
ktorý:
a)	združuje svojich členov za účelom ochrany
a presadzovania práv zamestnancov, potrieb
a záujmov členov voči zamestnávateľom
a orgánom štátu,
b)	je nezávislý od politických strán a hnutí a iných
subjektov politického systému, iných občian
skych združení, štátnych orgánov, orgánov
územnej samosprávy a zamestnávateľských
subjektov,
c)	uplatňuje demokratické princípy svojho vzniku,
výstavby a rozhodovania,
d)	rešpektuje nezávislosť ostatných odborových
zväzov a nezasahovanie do ich vnútorných
záležitostí,
e)	podporuje odborovú solidaritu a presadzova
nie spoločných cieľov a záujmov, vyjadrených
v Stanovách Konfederácie a v jej Programe,
f )	vykonáva činnosť na viacerých pracoviskách
a nemá charakter základnej organizácie.

5.	Členstvo v Konfederácii je dobrovoľné. Podmien
kou vzniku členstva je písomná žiadosť, v ktorej sa
žiadateľ zaviaže dodržiavať podmienky členstva,
prejaví súhlas so Stanovami Konfederácie a jej Pro
gramom a zaviaže sa plniť povinnosti člena Konfe
derácie. Členstvo v Konfederácii vznikne schválením
členstva Snemom Konfederácie.
Článok 7
Práva členov
1.	Člen Konfederácie vykonáva práva prostredníc
tvom svojho zástupcu alebo zástupcov.
2.	K jeho základným právam patrí najmä právo:
a)	zúčastňovať sa rokovaní orgánov Konfederá
cie,
b)	byť prizývaný na rokovania orgánov Konfe
derácie, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv,
záujmov a povinností,
c)	voliť a byť volený do orgánov Konfederácie,
d)	slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otáz
kam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať
návrhy,
e)	žiadať o podporu pri presadzovaní svojich práv
a oprávnených záujmov,
f )	byť informovaný o všetkých základných otáz
kach činnosti Konfederácie a jej orgánov,
g)	nahliadať do písomností, dát a archívov Konfe
derácie.
Článok 8
Povinnosti členov
Člen Konfederácie je povinný najmä:

3.	Členom Konfederácie nemôže byť odborový zväz,
ktorý:
a)	poškodzuje záujmy a dobré meno Konfederá
cie a jej členov,
b)	nerešpektuje demokratické princípy vzniku,
výstavby a rozhodovania Konfederácie
c)	presadzuje záujmy zamestnávateľov, štátnych
orgánov a politických subjektov v rozpore
s objektívnymi potrebami odborárov,
d)	je financovaný politickou stranou alebo
hnutím, alebo inými subjektmi politického sys
tému.
4.	Konfederácia je oprávnená preverovať dodržiava
nie podmienok členstva.
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a)	dodržiavať Stanovy Konfederácie, vnútorné pred
pisy schválené orgánmi Konfederácie a rozhod
nutia orgánov Konfederácie, podporovať Program
Konfederácie a spolupracovať na jeho realizácii,
b)	platiť členský príspevok v určenej výške a v stanove
ných termínoch,
c)	zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy
a dobré meno Konfederácie alebo jej člena,
d)	zabezpečiť, aby zástupca odborového zväzu riadne
vykonával povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie
v Konfederácii a aby riadne plnil úlohy, ktorými ho
poveril orgán Konfederácie,
e)	poskytovať Konfederácii na jej žiadosť údaje o počte
členov v predpísanej forme a ďalšie informácie
potrebné na plnenie úloh Konfederácie.

Článok 9
Členský príspevok
1.	Členský príspevok člena Konfederácie predstavuje
3,8 % zo základu, ktorým je1 % z čistej mzdy člena
odborového zväzu za predchádzajúci kalendárny
rok. Z tohto členského príspevku sa 0,3 % účelo
vo viaže na akcie organizované Konfederáciou.
O použití účelovo viazaného príspevku rozhoduje
Snem Konfederácie.
2.	Členovia Konfederácie poskytnú preddavok na
členský príspevok Konfederácie vo výške 0,70 € na
jedného člena do 15. 1. príslušného roka a doplatok
do výšky členského príspevku vypočítaného podľa
čl. 9 ods. 1 do 30. 6. príslušného roka.
3.	V prípade nesplnenia povinnosti zaplatiť členský
príspevok alebo jeho príslušnú časť v stanovenej
výške a v stanovenom termíne, stráca člen Konfe
derácie a jeho zástupcovia právo voliť a byť volený,
právo rozhodovania a kontroly vo všetkých orgá
noch Konfederácie, do termínu preukázateľného
splnenia povinnosti sa zúčastňujú jeho zástupco
via rokovaní orgánov Konfederácie bez práva hla
sovať.
4.	V prípade, že do troch mesiacov od lehoty splatnosti
členského príspevku alebo jeho príslušnej časti člen
Konfederácie neuhradí dlžnú sumu, stráca členstvo
vo všetkých orgánoch Konfederácie a Snem Konfe
derácie rozhodne o jeho vylúčení z Konfederácie na
najbližšom zasadnutí. Právo Konfederácie vymá
hať dlžnú sumu za celú dobu členstva v Konfederá
cii nie je tým dotknuté.
5.	Konfederácia má právo kontroly, pozri čl. 6 ods.
4, vrátane kontroly vykazovania stavu členskej
základne odborového zväzu a úhrady členských
príspevkov. Člen Konfederácie je povinný umožniť
kontrolu.
Článok 10
Zánik členstva
1. Členstvo v Konfederácii zaniká:
a) zánikom odborového zväzu,
b)	ukončením členstva odborového zväzu v Kon
federácii,
c) vylúčením odborového zväzu z Konfederácie.
2.	Za zánik odborového zväzu sa pokladá zrušenie

odborového zväzu bez právneho nástupcu. Člen
stvo odborového zväzu v Konfederácii končí dňom
zániku odborového zväzu.
3.	Za ukončenie členstva v Konfederácii sa pokladá
jednostranný prejav vôle odborového zväzu ukon
čiť členstvo v Konfederácii. Tento prejav vôle musí
mať písomnú formu, musí byť schválený príslušným
orgánom odborového zväzu a musí byť doručený
Konfederácii. Posledným dňom mesiaca, v ktorom
bolo doručené takto dokladované písomné ozná
menie o ukončení členstva v Konfederácií, členstvo
odborového zväzu v Konfederácii zaniká.
4.	Za vylúčenie odborového zväzu z Konfederácie sa
pokladá rozhodnutie Snemu Konfederácieo zru
šení členstva odborového zväzu v Konfederácii.
Odborový zväz môže byť vylúčený z Konfederácie,
ak nespĺňa podmienky členstva v Konfederácii
alebo ak porušuje povinnosti vyplývajúce zo Stanov
Konfederácie, z vnútorných predpisov schválených
orgánmi Konfederácie a z rozhodnutí orgánov
Konfederácie. Ak porušovanie povinností spočíva
v neplatení členských príspevkov, môže byť odbo
rový zväz vylúčený z Konfederácie až po realizácii
ustanovení čl. 9 ods. 3 a ods. 4 Stanov Konfederácie.
Členstvo odborového zväzu v Konfederácii končí
dňom rozhodnutia Snemu Konfederácie o vylúčení
odborového zväzu.
5.	Pri zániku členstva v Konfederácii nemá odborový
zväz právo na podiel na majetku a majetkových
právach Konfederácie.
Tretia časť
ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY KONFEDERÁCIE
Článok 11
Orgány Konfederácie
1. Orgány Konfederácie sú:
a) Zjazd Konfederácie,
b) Snem Konfederácie,
c)	Rada predsedov odborových zväzov Konfede
rácie,
d) Predstavenstvo Konfederácie,
e) Revízori účtov,
f ) Rozhodcovský senát Konfederácie.
2.	Všetky orgány Konfederácie sú povinné viesť zo
svojich rokovaní zápisnice a uchovávať dokumen
táciu, ktorá sa vzťahuje na ich činnosť.
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Článok 12
Zjazd Konfederácie
1.	Zjazd Konfederácie je najvyšším orgánom Konfede
rácie.
2.	Zjazd Konfederácie zvoláva Snem Konfederácie
najmenej raz za 4 roky, alebo ak o to požiadajú
aspoň dve tretiny členov Konfederácie. V tomto prí
pade sa Zjazd Konfederácie musí konať do 90 dní
od rozhodnutia Snemu Konfederácie o zvolaní
Zjazdu Konfederácie, pričom Predstavenstvo Kon
federácie je povinné zvolať Snem Konfederácie na
základe písomnej žiadosti minimálne dvoch tretín
členov Konfederácie najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti Konfederácií.
3.	Snem Konfederácie v rozhodnutí o zvolaní Zjazdu
Konfederácie stanoví program, organizačné
a finančné zabezpečenie zjazdu a schváli kľúč na
určenie počtu delegátov jednotlivých odborových
zväzov Zjazdu Konfederácie.
4. Účastníkmi Zjazdu Konfederácie sú:
a)	delegáti Zjazdu Konfederácie s hlasom rozho
dujúcim:
		 –	zvolení zástupcovia členských odborových
zväzov,
		 –	členovia Predstavenstva Konfederácie.
b)	delegáti Zjazdu Konfederácie s hlasom porad
ným:
		 –	revízori účtov,
		 –	predseda Rozhodcovského senátu,
		 –	jeden zástupca za každú regionálnu radu
Konfederácie,
		 –	predsedovia poradných orgánov Konfede
rácie,
c)	prizvaní hostia.
5.	Zjazd Konfederácie prerokúva a schvaľuje najmä:
a) Stanovy Konfederácie,
b) Rokovací poriadok Zjazdu Konfederácie,
c) Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie,
d)	Program Konfederácie na nasledujúce volebné
obdobie,
e)	vyhodnotenie plnenia Programu Konfederácie
za predchádzajúce volebné obdobie,
f )	plnenie uznesení predchádzajúceho Zjazdu
Konfederácie,
g)	Správu o hospodárení Konfederácie,
h)	Správu o činnosti revízorov účtov a ich stano
visko k hospodáreniu Konfederácie.
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6. Zjazd Konfederácie volí:
a) prezidenta Konfederácie,
b) viceprezidenta Konfederácie,
c) členov Predstavenstva Konfederácie,
d) revízorov účtov.
7.	Za prezidenta Konfederácie a viceprezidenta
Konfederácie môže byť volený člen odborového
zväzu združeného v Konfederácii, a to na písomný
návrh najmenej jednej pätiny členov Konfederácie,
podaný do 30 dní pred konaním Zjazdu Konfederá
cie alebo na písomný návrh najmenej jednej pätiny
prítomných delegátov Zjazdu Konfederácie.
8.	Delegáti Zjazdu Konfederácie, ktorí zastupujú
výrobné odborové zväzy, volia piatich členov Pred
stavenstva Konfederácie. Za člena Predstavenstva
Konfederácie za výrobné odborové zväzy môže byť
volený len člen, ktorý zastupuje výrobný odborový
zväz. Písomné návrhy predkladajú do 30 dní pred
konaním Zjazdu Konfederácie výrobné odborové
zväzy, alebo na Zjazde Konfederácie (na základe
písomného návrhu najmenej jednej pätiny prítom
ných delegátov) delegáti Zjazdu Konfederácie za
výrobné odborové zväzy.
9.	Delegáti Zjazdu Konfederácie, ktorí zastupujú
nevýrobné odborové zväzy, volia štyroch členov
Predstavenstva Konfederácie, ktorí zastupujú nevý
robné odborové zväzy. Za člena Predstavenstva
Konfederácie za nevýrobné odborové zväzy môže
byť volený len člen, ktorý zastupuje nevýrobný
odborový zväz. Písomné návrhy predkladajú do 30
dní pred konaním Zjazdu Konfederácie nevýrobné
odborové zväzy, alebo na Zjazde Konfederácie (na
základe písomného návrhu najmenej jednej pätiny
prítomných delegátov) delegáti Zjazdu Konfederá
cie za nevýrobné odborové zväzy.
10.	Delegáti Zjazdu Konfederácie volia troch revízo
rov účtov. Za revízora účtov môže byť zvolený iba
odborník so zameraním na účtovníctvo a revíznu
činnosť, a to na základe písomného návrhu člena
Konfederácie alebo najmenej jednej pätiny prítom
ných delegátov Zjazdu Konfederácie.
11.	Zjazd Konfederácie sa riadi Rokovacím poriadkom
Zjazdu Konfederácie. Voľby na Zjazde Konfederá
cie sa riadia Volebným poriadkom Zjazdu Konfe
derácie.
12.	Súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegá

tov Zjazdu Konfederácie je potrebný na schválenie:
a) Stanov Konfederácie, ich zmien a doplnkov,
b) Rokovacieho poriadku Zjazdu Konfederácie,
c) Volebného poriadku Zjazdu Konfederácie,
d)	Programu Konfederácie na nasledujúce voleb
né obdobie,
e) zlúčenia Konfederácie,
f ) zrušenia Konfederácie.

		
		
		
		
		

Článok 13
Snem Konfederácie

		

1.	Snem Konfederácie je najvyšším orgánom Konfe
derácie medzi zjazdami.

		
		

2.	Snem Konfederácie tvoria členovia Predstavenstva
Konfederácie a zástupcovia členských odborových
zväzov, zvolení príslušnými orgánmi odborových
zväzov na základe kľúča, podľa ktorého na kaž
dých začatých 5000 členov odborového zväzu pri
padá jeden zástupca odborového zväzu v Sneme
Konfederácie.
3. P rehodnotenie počtu zástupcov odborového zväzu
v Sneme Konfederácie sa vykonáva k 1. 1. bežného
roka na základe stavu členskej základne odborové
ho zväzu zisteného k 30. 9. predchádzajúceho roka.
4.	Rokovaní Snemu Konfederácie sa majú právo
zúčastniť revízori účtov, predseda Rozhodcovské
ho senátu Konfederácie, jeden zástupca za každú
regionálnu radu Konfederácie a predsedovia
poradných orgánov Konfederácie, ak nie sú členmi
Snemu Konfederácie. Rokovania Snemu sa zúčast
ňujú s hlasom poradným.
5.	Snem Konfederácie prerokúva výsledky činnosti
Konfederácie za uplynulý rok a v zmysle Programu
Konfederácie prijíma ciele a úlohy Konfederácie na
nasledujúci rok. Zaujíma stanoviská k spoločen
sko-politickým otázkam a udalostiam, ktoré majú
zásadný význam pre odbory, zamestnancov alebo
pre budovanie a upevňovanie demokratického
ústavného zriadenia Slovenskej republiky.
6. Snem Konfederácie:
6.1 schvaľuje najmä :
		 a) prijatie a vylúčenie člena Konfederácie,
		 b) zásady hospodárenia Konfederácie,
		 c) rozpočet Konfederácie,
		 d) výsledky hospodárenia Konfederácie,
		 e)	výsledky hospodárenia právnických osôb

		
		
		

zriadených Konfederáciou na výkon oso
bitných činností,
f )	vyhlásenie krízového stavu a nátlakových
akcií až po generálny štrajk,
g) zvolanie Zjazdu Konfederácie,
h)	rokovací poriadok Snemu Konfederácie,
i)	rokovací poriadok Rady predsedov odbo
rových zväzov Konfederácie,
j)	rokovací poriadok Predstavenstva Konfe
derácie,
k) rokovací poriadok Rozhodcovského senátu
Konfederácie,
l) štrajkový poriadok Konfederácie,
m)	členstvo Konfederácie v medzinárodných
organizáciách a medzinárodných odboro
vých združeniach,
n)	vydávanie periodika Konfederácie,
o)	obsah a podpísanie zmlúv, dohôd a paktu
stability so sociálnymi partnermi a ďalšími
subjektmi spoločnosti
p)	zmenu Stanov Konfederácie

6.2 prerokúva:
		 a)	správy o činnosti Predstavenstva Konfede
rácie,
		 b) správy revízorov účtov,
		 c)	správy o činnosti právnických osôb zriade
ných Konfederáciou,
		 d)	vyhodnotenie plnenia Programu Konfede
rácie za uplynulý rok.
6.3 navrhuje, volí a odvoláva:
		 a)	zástupcov Konfederácie v orgánoch sociál
neho partnerstva a verejnoprávnych inšti
túciách,
		 b)	členov Rozhodcovského senátu Konfede
rácie.
6.4	volí prezidenta Konfederácie, viceprezidenta
Konfederácie a ďalších členov Predstavenstva,
ak sa ich miesto uvoľní; pri voľbe sa postupuje
podľa princípov uvedených v čl. 12 ods. 7 až 9.
Použije sa primerane Volebný poriadok Zjazdu
Konfederácie. Voľba sa musí uskutočniť najne
skôr do troch mesiacov od uvoľnenia miesta.
6.5	volí revízorov účtov, ak sa ich miesto uvoľní. Pri
voľbe sa postupuje podľa princípov uvedených
v čl. 12 ods. 10. Použije sa Volebný poriadok
Zjazdu Konfederácie. Voľba sa musí uskutoč
niť najneskôr do troch mesiacov od uvoľnenia
miesta.
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7.	Snem Konfederácie môže vysloviť nedôveru pre
zidentovi Konfederácie, viceprezidentovi Konfe
derácie a členovi Predstavenstva Konfederácie
dvojtretinovou väčšinou prítomných členov Snemu
Konfederácie. Funkčné obdobie funkcionára, ktoré
mu bola vyslovená nedôvera, sa končí rozhodnu
tím Snemu Konfederácie o vyslovení nedôvery.
8.	Snem Konfederácie je zvolávaný Predstavenstvom
Konfederácie najmenej dvakrát ročne. Predstaven
stvo Konfederácie je povinné zvolať Snem Konfe
derácie do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky
najmenej jednej tretiny členov Snemu Konfederácie
alebo najmenej jednej tretiny členov Konfederácie.
9.	Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov členov Snemu
Konfederácie je potrebný na prijatie rozhodnutia o:
a) zvolaní Zjazdu Konfederácie,
b)	vyhlásení krízového stavu, nátlakových a pro
testných akcií,
c) vyhlásení generálneho štrajku,
d) schválení Štrajkového poriadku Konfederácie,
e) vylúčení odborového zväzu z Konfederácie.
10.	Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných
členov Snemu Konfederácie je potrebný na schvá
lenie:
a) Zásad hospodárenia Konfederácie,
b) rozpočtu Konfederácie na kalendárny rok,
c)	Rokovacieho poriadku Snemu Konfederácie
a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského
senátu Konfederácie.
11.	Súhlas trojštvrtinovej väčšiny hlasov členov Snemu
Konfederácie je potrebný na schválenie zmeny
Stanov Konfederácie podľa bodu 6.1., písm. p)
tohto článku.
Článok 14
Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie
1.	Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie
je koordinačným orgánom členov Konfederácie,
miestom vzájomnej informovanosti odborových
zväzov a platformou prípravy a schvaľovania stra
tegických rozhodnutí Konfederácie.
2.	Radu predsedov odborových zväzov Konfederácie
tvoria predsedovia odborových zväzov, prípadne
ich zástupcovia, ktorí získali mandát zo svojich
odborových zväzov.

10

3.	Členmi Rady predsedov odborových zväzov Konfe
derácie sú aj prezident Konfederácie a viceprezident
Konfederácie.
4.	Rokovaní Rady predsedov odborových zväzov Kon
federácie sa majú právo zúčastniť aj revízori účtov
Konfederácie, predseda Rozhodcovského senátu
Konfederácie a jeden zástupca za každú regionál
nu radu Konfederácie.
5.	Radu predsedov odborových zväzov Konfederácie
zvoláva Predstavenstvo Konfederácie najmenej raz
za tri mesiace; môže ju zvolať aj prezident Konfe
derácie za mimoriadnych okolností vyžadujúcich
operatívne rozhodnutie tohto orgánu.
6.	Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie
6.1 schvaľuje:
		 a)	zásadné stanoviská Konfederácie k spolo
čensko-politickým udalostiam dôležitým
pre odbory,
		 b)	zásadné postupy a stanoviská na roko
vania s prezidentom Slovenskej republiky,
Národnou radou Slovenskej republiky, jej
funkcionármi a poslancami, vládou Slo
venskej republiky, ministrami a vedúci
mi činiteľmi ústredných orgánov štátnej
správy, orgánmi územnej samosprávy,
organizáciami zamestnávateľov, politický
mi stranami a hnutiami, verejnoprávnymi
inštitúciami, občianskymi združeniami,
inými odborovými centrálami a medziná
rodnými inštitúciami a orgánmi,
		 c)	stanoviská Konfederácie k návrhom pra
covnoprávnych predpisov a zákonov, ktoré
sa týkajú záujmov odborových zväzov,
		 d)	hlavného vyjednávača a vyjednávačov
pre kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre
verejnú správu,
		 e)	návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
pre verejnú správu,
		 f )	koncepciu vzdelávania členov odborov.
6.2 prerokúva:
		 a)	informáciu o činnosti Predstavenstva Kon
federácie,
		 b)	návrh na vyhlásenie štrajkovej pohoto
vosti,
		 c)	návrhy kandidátov na prezidenta Kon
federácie, viceprezidenta Konfederácie
a ďalších členov orgánov Konfederácie
v prípade, ak sa ich miesto uvoľní.

7.	V prípadoch, keď je potrebné prerokovať problema
tiku, ktorá sa týka výrobných alebo nevýrobných
odborových zväzov a v prípadoch, keď je potrebné
samostatné rozhodnutie, zvoláva Predstavenstvo
Konfederácie, príp. prezident Konfederácie, samo
statné rokovanie zástupcov výrobných alebo nevý
robných odborových zväzov.
8.	Prijatie rozhodnutia na samostatnom rokovaní
zástupcov výrobných alebo nevýrobných odboro
vých zväzov sa riadi všeobecnými zásadami, usta
novenými v čl. 19 týchto stanov.
Článok 15
Predstavenstvo Konfederácie
1.	Predstavenstvo Konfederácie je štatutárnym orgá
nom Konfederácie a riadi jej činnosť v období medzi
zasadnutiami Snemu Konfederácie.
2.	Predstavenstvo Konfederácie má jedenásť členov.
Tvoria ho prezident Konfederácie, viceprezident
Konfederácie, piati členovia zastupujúci výrob
né odborové zväzy a štyria členovia zastupujúci
nevýrobné odborové zväzy. Odborový zväz môže
byť zastúpený v Predstavenstve Konfederácie iba
jedným zástupcom.
3. Predstavenstvo Konfederácie
3.1 zodpovedá:
		 za plnenie Programu Konfederácie.
3.2 prerokúva a schvaľuje:
		 a)	správy o činnosti zástupcov Konfederácie
v orgánoch sociálneho partnerstva a vo
verejnoprávnych inštitúciách,
		 b)	správy o činnosti a hospodárení právnic
kých osôb zriadených Konfederáciou,
		 c)	zistenia revízorov účtov,
		 d)	organizačný poriadok Kancelárie Konfede
rácie,
		 e)	Štatút Regionálnych rád Konfederácie,
		 f )	správy o činnosti poradných orgánov
a Regionálnych rád Konfederácie.
3.3 vymenúva a odvoláva:
		 a)	zástupcov Konfederácie na rokovanie
so sociálnymi partnermi, ktorým určuje
postup a rozsah oprávnenia konania za
Konfederáciu,
		 b)	zástupcov Konfederácie v poradných orgá
noch vlády Slovenskej republiky,

		
		

c)	štatutárne orgány právnických osôb zria
dených Konfederáciou,
d)	zástupcov Konfederácie vo verejnopráv
nych inštitúciách na úrovni regiónu.

3.4 zvoláva:
		 a)	Snem Konfederácie a predkladá mu správu
o svojej činnosti a správu o hospodárení
Konfederácie,
		 b)	Radu predsedov odborových zväzov Kon
federácie; v prípade potreby zástupcov
výrobných alebo nevýrobných odborových
zväzov samostatne.
3.5	overuje splnenie podmienok uchádzača o člen
stvo na prijatie za člena Konfederácie.
3.6 navrhuje:
		 a)	zástupcov Konfederácie za odborové zväzy
do orgánov sociálneho partnerstva a verej
noprávnych inštitúcií podľa dohodnutého
kľúča Konfederácie,
		 b)	vylúčenie člena Konfederácie.
3.7 rozhoduje o:
		 a)	medzinárodnej činnosti Konfederácie
		 b)	obsahu údajov a informácií podľa čl. 8
písm. e) Stanov Konfederácie.
3.8 zriaďuje:
		 a)	právnické osoby na výkon osobitných čin
ností,
		 b)	poradné orgány Konfederácie a určuje
predmet ich činnosti.
3.9	prijíma stanoviská k návrhom najvýznamnej
ších právnych predpisov, najmä Zákonníka
práce.
3.10	určuje plat a funkčné požitky prezidentovi Kon
federácie a viceprezidentovi Konfederácie.
3.11	plní úlohy určené Snemom Konfederácie
a Radou predsedov odborových zväzov Konfe
derácie.
4.	Predstavenstvo Konfederácie zvoláva prezident
Konfederácie podľa potreby, najmenej raz za tri
mesiace. Prezident zvolá Predstavenstvo Konfe
derácie vždy, ak o to požiada jedna tretina členov
Konfederácie alebo jedna tretina členov Predsta
venstva Konfederácie.
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5.	Na prijatie rozhodnutia Predstavenstva Konfederá
cie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všet
kých jeho členov.
6.	Na rokovaní Predstavenstva Konfederácie majú
právo zúčastňovať sa aj revízori účtov pri prero
kúvaní svojho materiálu.
7.	Predstavenstvo Konfederácie je povinné oboznámiť
so svojimi rozhodnutiami každého člena Konfe
derácie. Ak člen Konfederácie nesúhlasí s rozhod
nutím Predstavenstva Konfederácie, môže proti
nemu písomne vzniesť námietky do 5 dní od doru
čenia rozhodnutia. Ak námietky vznesie najmenej
jedna tretina členov Konfederácie, Predstavenstvo
Konfederácie je povinné vec opätovne prerokovať.
Námietky sa zaznamenajú do zápisnice z nasledu
júceho rokovania Predstavenstva Konfederácie.
Článok 16
Revízori účtov Konfederácie
1.	Revízori účtov dozerajú na to, aby hospodárenie
Konfederácie, jej orgánov, Kancelárie Konfederácie
a právnických osôb zriadených Konfederáciou bolo
v súlade so Stanovami Konfederácie, vnútornými
predpismi schválenými orgánmi Konfederácie,
rozhodnutiami orgánov Konfederácie a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2. Revízori účtov kontrolujú:
a)	účelnosť a hospodárnosť nakladania s majet
kom Konfederácie,
b)	dodržiavanie schváleného rozpočtu Konfede
rácie,
c)	správnosť vykonávania finančných operácií,
d)	hospodárenie právnických osôb zriadených
Konfederáciou,
e)	hospodárenie regionálnych rád Konfederácie.
3.	Revízori účtov spracúvajú stanoviská k návrhu roz
počtu a k výsledkom hospodárenia Konfederácie.
4.	Revízori účtov predkladajú na rokovania zjazdu
Konfederácie správu o svojej činnosti v období
medzi zjazdami Konfederácie.
5.	Revízori účtov predkladajú Snemu Konfederácie
správy o svojej činnosti za uplynulý rok a Predsta
venstvu Konfederácie svoje zistenia z revíznej čin
nosti.
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6.	Revízori účtov vykonávajú kontroly podľa potreby,
najmenej raz za polrok. Kontrolu vykonajú aj vtedy,
ak o to požiada Predstavenstvo Konfederácie,
alebo najmenej jedna tretina členov Konfederácie.
V takomto prípade sa musí kontrola uskutočniť
najneskôr do 14 dní.
Článok 17
Rozhodcovský senát Konfederácie
1.	Rozhodcovský senát Konfederácie rieši spory medzi
Konfederáciou a jej členom o práva a povinnosti,
ktoré vyplývajú z členstva v Konfederácii, a spory
medzi členmi Konfederácie navzájom.
2.	Snem Konfederácie volí päťčlenný Rozhodcovský
senát Konfederácie na obdobie najmenej štyroch
rokov. Členmi Rozhodcovského senátu Konfederá
cie sú zástupcovia členských odborových zväzov,
z ktorých nadpolovičná väčšina musí mať právnic
ké vzdelanie.
3.	Rozhodcovský senát Konfederácie volí zo svojich
členov predsedu a podpredsedu, ktorých má právo
aj odvolať. Činnosť Rozhodcovského senátu Konfe
derácie organizačne zabezpečuje predseda, v jeho
neprítomnosti podpredseda.
4.	Predseda Rozhodcovského senátu Konfederácie
(v jeho neprítomnosti podpredseda) majú právo
zúčastňovať sa zasadnutí Snemu Konfederácie
a Rady predsedov odborových zväzov Konfede
rácie.
5.	Rozhodcovský senát Konfederácie sa pri rozhodo
vaní riadi Stanovami Konfederácie, vnútornými
predpismi schválenými orgánmi Konfederácie,
rozhodnutiami orgánov Konfederácie a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6.	Návrh na začatie konania pred Rozhodcovským
senátom Konfederácie musí byť podaný do troch
mesiacov od zistenia skutočnosti, ktorá zakladá
predmet sporu, najneskôr však do jedného roka od
jej vzniku.
7.	Rozhodnutie Rozhodcovského senátu Konfede
rácie v spore je konečné a nemožno ho napadnúť
pred štátnym orgánom.

Článok 18
Regionálne rady Konfederácie
1.	Regionálne rady Konfederácie sú regionálnymi
koordinačnými orgánmi Konfederácie. Regionálne
rady môžu vzniknúť z podnetu odborových zväzov,
ktoré ich financujú
2.	Regionálne rady Konfederácie presadzujú záujmy
a požiadavky odborových zväzov Konfederácie,
ktoré majú v príslušnej regionálnej rade Konfederá
cie svojho zástupcu tým, že:
a)	koordinujú činnosť a presadzujú záujmy člen
ských odborových zväzov v regióne,
b)	zastupujú odborárov v rozsahu delegovaných
právomocí jednotlivých odborových zväzov
Konfederácie vo vzťahu k štátnym orgánom,
orgánom územnej samosprávy, zamestnáva
teľom, verejnoprávnym inštitúciám a k ďalším
subjektom daného regiónu vo veciach, ktoré
presahujú rámec odborovej organizácie alebo
odborových organizácií združených v odboro
vom zväze,
c)	koordinujú aktivity Konfederácie v regiónoch.
3.	Regionálne rady Konfederácie nemajú právo zasa
hovať do vecí, ktoré patria do pôsobnosti členského
odborového zväzu.

3.	Uznesenia v orgánoch Konfederácie sa prijímajú
spravidla verejným hlasovaním. Na návrh člena
alebo delegáta orgánu sa pristúpi k tajnému hlaso
vaniu, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítom
ných členov alebo delegátov orgánu Konfederácie.
4.	Vo výnimočných prípadoch je možné uznesenie
orgánu Konfederácie nahradiť hlasovaním pro
stredníctvom obežníka (hlasovanie „per rollam“).
S výsledkom takejto formy hlasovania musia byť
oboznámení členovia orgánu Konfederácie na naj
bližšom zasadaní a výsledok sa uvedie v zápisnici.
5.	Pri hlasovaní v Sneme Konfederácie je možné
použiť hlasovanie podľa počtu členskej základne.
Tento spôsob hlasovania sa použije vždy, ak ho
navrhne člen orgánu. Kľúč pre stanovenie počtu
hlasov je jeden hlas na každých 100 členov prísluš
ného odborového zväzu. Na prijatie uznesenia
týmto spôsobom je potrebná nadpolovičná väčši
na takto stanovených hlasov, pričom každý členský
odborový zväz má pri tomto spôsobe hlasovania
minimálne jeden hlas.
Váhou hlasov sa hlasuje vždy, ak sa rozhoduje o:
a)	finančných otázkach, vrátane rozpočtu a jeho
plnenia,
b) personálnych otázkach,
c) protestných a nátlakových akciách.

4.	Každý člen Konfederácie má právo delegovať do
regionálnej rady Konfederácie svojho zástupcu
v prípade, že v danom regióne má aspoň jednu
základnú organizáciu.

6.	Uznesenia orgánov Konfederácie sú záväzné
pre nižšie orgány Konfederácie, odborové zväzy
a členov odborov, ak sa ich priamo týkajú.

5.	Činnosť, organizačnú štruktúru, postavenie a finan
covanie bližšie upravuje Štatút regionálnych rád
Konfederácie.

7.	Vyššie orgány Konfederácie majú právo kontrolo
vať dodržiavanie a plnenie svojich uznesení nižšími
orgánmi Konfederácie.

Článok 19
Všeobecné zásady rozhodovania
orgánov Konfederácie

8.	Orgány Konfederácie sú povinné oboznámiť so svo
jimi uzneseniami orgány Konfederácie a odborové
zväzy, ktorých sa uznesenie týka. Títo majú právo
požadovať podrobnejšie vysvetlenie.

1.	Orgán Konfederácie je uznášaniaschopný, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov alebo
delegátov, ak nie je v Stanovách Konfederácie usta
novené inak.
2.	Na prijatie uznesenia orgánu Konfederácie je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov alebo delegátov, ak nie je v Stanovách Kon
federácie ustanovené inak.

9.	Každý člen orgánu Konfederácie má právo na zapí
sanie a zverejnenie svojho nesúhlasného stanovis
ka rovnakým spôsobom, akým je zverejnené prijaté
uznesenie, ak o to požiada.
10.	Každý orgán Konfederácie má právo delegovať časť
svojich kompetencií na nižšie orgány Konfederácie,
alebo odborový zväz, a to iba so súhlasom orgánu,
na ktorý sa kompetencia prenáša.
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11.	Funkčné obdobie členov orgánov Konfederácie
sa končí zvolením nových členov orgánov. Dĺžka
funkčného obdobia je rovnaká aj pre prezidenta
Konfederácie a viceprezidenta Konfederácie. Výkon
volenej funkcie sa končí počas funkčného obdobia
vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie a záni
kom mandátu. Mandát na výkon funkcie sa končí
vždy ukončením členstva v členskom odborovom
zväze, zánikom príslušného orgánu Konfederácie
a smrťou. Príslušný orgán Konfederácie následne
do 90 dní rozhodne o ich odvolaní z orgánov, do
ktorých boli delegovaní za Konfederáciu.
Článok 20
Kancelária Konfederácie
1.	Na plnenie úloh Konfederácie a na zabezpečenie
činnosti jej orgánov Konfederácia zriaďuje Kance
láriu Konfederácie.
2.	Štruktúru Kancelárie Konfederácie upravuje Orga
nizačný poriadok Kancelárie Konfederácie, ktorý
vydá prezident Konfederácie po schválení Predsta
venstvom Konfederácie.
Štvrtá časť
FUNKCIONÁRI KONFEDERÁCIE
Článok 21
Prezident Konfederácie
1. Prezident Konfederácie:
a)	zastupuje Konfederáciu navonok, koná a svo
jím podpisom zaväzuje Konfederáciu voči
tretím osobám, koná v pracovnoprávnych
vzťahoch voči zamestnancom Kancelárie Kon
federácie,
b)	zvoláva a riadi zasadnutia Predstavenstva
Konfederácie, Rady predsedov odborových
zväzov Konfederácie,
c)	plní úlohy stanovené Snemom Konfederácie,
Radou predsedov odborových zväzov Konfe
derácie a Predstavenstvom Konfederácie,
d)	môže požiadať Snem Konfederácie o vyslove
nie dôvery.
2.	Rozsah právomocí prezidenta Konfederácie určuje
Predstavenstvo Konfederácie.
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Článok 22
Viceprezident Konfederácie
1. Viceprezident Konfederácie:
a) zastupuje prezidenta Konfederácie,
b)	plní úlohy určené Snemom Konfederácie,
Radou predsedov odborových zväzov Konfe
derácie, Predstavenstvom Konfederácie, a pre
zidentom Konfederácie,
c)	môže požiadať Snem Konfederácie o vyslove
nie dôvery.
2.	Rozsah právomocí viceprezidenta Konfederácie
určuje Predstavenstvo Konfederácie.
Piata časť
HOSPODÁRENIE KONFEDERÁCIE
Článok 23
Hospodárenie Konfederácie
1.	Konfederácia hospodári s vlastným a so zvereným
majetkom.
2.	O použití majetku Konfederácie rozhodujú orgány
Konfederácie podľa Zásad hospodárenia Konfede
rácie, ktoré schvaľuje Snem Konfederácie.
3.	Činnosť Konfederácie je zabezpečovaná finančný
mi prostriedkami:
a)	z členských príspevkov členov Konfederácie za
príslušný rok,
b) z príjmu z majetku,
c) z iných príjmov.
4.	Hospodárenie právnických osôb zriadených Kon
federáciou, regionálnych rád Konfederácie, správ
nosť údajov o počte členov a správnosť informácií
poskytnutých členskými odborovými zväzmi podľa
čl. 8, písm. e) Stanov Konfederácie, správnosť a včas
nosť úhrady členského príspevku a dodržiavanie
podmienok členstva sú oprávnení kontrolovať pre
zident Konfederácie, viceprezident Konfederácie
a revízori účtov.

Šiesta časť
ZÁNIK KONFEDERÁCIE

Siedma časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24
Zánik Konfederácie

Článok 25
Záverečné ustanovenia

1.	Konfederácia zanikne vtedy, keď počet jej členov
bude nižší než traja. Likvidácia majetku Konfederá
cie sa v takomto prípade vykoná podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.

1.	Právnické osoby a Kancelária Konfederácie zriade
né za účinnosti Charty Konfederácie odborových
zväzov Slovenskej republiky zo dňa 10. 4. 1990
a Stanov Konfederácie zo dňa 25. 6. 1993 v znení
zmien a doplnkov schválených Snemom Konfe
derácie zo dňa 2. 5. 1995 sa považujú za zriadené
podľa týchto Stanov Konfederácie.

2.	Konfederácia môže zaniknúť aj súhlasným písom
ným vyhlásením všetkých členov. Likvidácia majet
ku Konfederácie sa v takomto prípade vykoná
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
ak sa členovia nedohodnú inak.
3.	Konfederáciu môže zrušiť Zjazd Konfederácie dvoj
tretinovou väčšinou všetkých delegátov. Zjazd Kon
federácie v takomto prípade rozhodne aj o spôsobe
likvidácie Konfederácie.

2.	Stanovy Konfederácie vykladá Snem Konfederácie,
ktorý môže o výklad požiadať Rozhodcovský senát
Konfederácie.
3.	Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom schválenia XI. zjazdom Konfederácie. Účin
nosť nadobúdajú 16. 06. 2022.
4.	Týmto dňom strácajú platnosť a účinnosť Stanovy
Konfederácie schválené 28. 09. 2021.

Grafické znázornenie znaku Konfederácie
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1.	Rokovanie Zjazdu Konfederácie odborových zväzov
Slovenskej republiky (ďalej len Konfederácia) otvára
prezident Konfederácie.

ky a návrhy delegátov Zjazdu k prerokovávaným
materiálom, ktoré predkladá ako návrhy uznesení
Zjazdu delegátom Zjazdu na schválenie.

2.	Zjazd Konfederácie (ďalej len Zjazd) sa riadi schvá
leným programom.

7.	Volebná komisia, ktorá má 7 členov, organizuje
priebeh volieb podľa Volebného poriadku Zjazdu,
spracúva protokol o voľbách, podpísaný všetkými
členmi komisie a vyhlasuje výsledky volieb.

3.	Rokovanie Zjazdu Konfederácie riadi pracovné
predsedníctvo, ktoré tvoria prezident, viceprezident,
členovia Predstavenstva Konfederácie a predseda
júci.
Pracovné predsedníctvo:
– riadi rokovanie Zjazdu podľa rokovacieho
poriadku, programu a volebného poriadku
Zjazdu,
–	zabezpečuje podmienky pre prácu Zjazdu,
predkladá návrhy na riešenie problémov,
–	riadi diskusiu počas rokovania Zjazdu,
–	udržiava styk s ďalšími pracovnými orgánmi
Zjazdu,
–	prostredníctvom predsedajúceho Zjazdu vedie
rokovanie Zjazdu,
–	určuje hlavného skrutátora Zjazdu.
4.	Zjazd Konfederácie na základe návrhu odborových
zväzov volí pracovné komisie:
a) mandátovú,
b) návrhovú,
c) volebnú.
	Za členov pracovných komisií Zjazdu Konfederácie
môžu byť zvolení iba delegáti zjazdu s rozhodu
júcim hlasom, pričom odborový zväz môže byť
v každej komisii zastúpený iba jedným členom.Pra
covné predsedníctvo zvoláva rokovanie komisie.
Komisia volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť a zapi
sovateľa. Komisia rozhoduje väčšinou hlasov všet
kých členov. Z rokovania komisie sa spracuje zápis,
ktorý overí predseda komisie.
5.	Mandátová komisia, ktorá má 5 členov, overu
je platnosť mandátov delegátov s rozhodujúcim
hlasom. Predkladá Zjazdu správu o počte prítom
ných delegátov vždy na žiadosť pracovného pred
sedníctva každý deň rokovania Zjazdu.
6.	Návrhová komisia, ktorá má 11 členov, prevezme,
prerokuje a spracuje všetky písomné pripomien

8.	Rokovania Zjazdu sa zúčastňujú delegáti s hlasom
rozhodujúcim a hlasom poradným, pozvaní hostia,
zamestnanci Kancelárie Konfederácie a môžu sa
na ňom zúčastniť aj zástupcovia masovokomu
nikačných prostriedkov a pozorovatelia. Pravidlá
pre akreditáciu zástupcov masovokomunikačných
prostriedkov určuje Pracovné predsedníctvo Zjazdu
Konfederácie. Zjazd môže rozhodnúť, že pri prero
kovávaní niektorých bodov programu bude účasť
zástupcov masovokomunikačných prostriedkov,
pozorovateľov, hostí a výnimočne aj zamestnan
cov Kancelárie Konfederácie vylúčená.
9.	Jednotlivé body rokovania Zjazdu uvádza predse
dajúci alebo predkladateľ materiálu.
10.	K jednotlivým bodom programu rokovania Zjazdu
sa po ich uvedení otvára diskusia, v ktorej delegá
ti môžu k prerokovávanej problematike vznášať
svoje otázky, pripomienky a stanoviská. Pracovné
predsedníctvo môže určiť, že diskusia sa uskutoč
ní k viacerým bodom programu súčasne, ak tieto
spolu súvisia. Právo vystúpiť v diskusii majú všetci
delegáti Zjazdu. Časový limit vystúpenia je najviac
3 minúty, pokiaľ pracovné predsedníctvo neroz
hodne inak. V diskusii k jednotlivým bodom dis
kutujúci vyjadruje svoje stanovisko spravidla len
raz. So súhlasom pracovného predsedníctva môže
vystúpiť aj opakovane.
11.	Na vystúpenie predrečníkov možno reagovať fak
tickou pripomienkou, ktorá netrvá dlhšie ako jednu
minútu.
12.	Ak má niektorý delegát pozmeňovací návrh k pred
loženému materiálu, musí tento návrh predniesť.
Súčasne je povinný pozmeňovací návrh predlo
žiť príslušnej komisii písomne, inak naň nemožno
prihliadnuť.
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13.	Predsedajúci ukončí diskusiu k príslušnému bodu
programu, ak už do diskusie nie je prihlásený
žiadny ďalší delegát s pripomienkou alebo stano
viskom, ktoré doposiaľ neodznelo, alebo ak o skon
čení diskusie rozhodne Zjazd. Po ukončení diskusie
už nemožno k príslušnému materiálu predkladať
pozmeňovacie návrhy.

16.	Zjazd je schopný uznášania, ak je prítomná nadpo
lovičná väčšina delegátov s rozhodujúcim hlasom.
Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolo
vičná väčšina prítomných delegátov s rozhodu
júcim hlasom, ak Stanovy Konfederácie neurčujú
inak. Ak za predložený návrh hlasuje zjavná väčši
na delegátov, upúšťa sa od sčítania hlasov.

14.	Po ukončení diskusie návrhová komisia sformuluje
návrh, ktorý predloží Zjazdu na rozhodnutie.

17.	Z rokovania Zjazdu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú
overuje prezident Konfederácie a dvaja poverení
členovia Pracovného predsedníctva Zjazdu Konfe
derácie.

15.	O dokumentoch, alebo ich častiach, voči ktorým
neboli vznesené pozmeňovacie návrhy, sa hlasuje
spoločne. Ak boli predložené pozmeňujúce návrhy,
hlasuje sa najskôr o predloženom návrhu komisie.
Na pozmeňovací návrh k Stanovám a k Programu
Konfederácie možno prihliadnuť iba vtedy, ak ho
predložila najmenej 1/5 delegátov s rozhodujúcim
hlasom. Ak návrh komisie nezíska potrebnú väčši
nu, hlasuje sa postupne o jednotlivých pozmeňo
vacích návrhoch v poradí, v akom boli predložené.
Na záver sa hlasuje o celom dokumente.
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18.	Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť
a účinnosť jeho schválením delegátmi Zjazdu Kon
federácie 16. 06. 2022. Týmto dňom stráca platnosť
a účinnosť Rokovací poriadok Zjazdu Konfederácie,
platný od 10. 11. 2016.
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Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR
7.	Za revízorov účtov môžu byť volení iba kandidáti
s ekonomickým vzdelaním so zameraním na účtov
níctvo a revíznu činnosť, a to na základe písomné
ho návrhu člena Konfederácie, alebo písomného
návrhu najmenej jednej pätiny prítomných delegá
tov Zjazdu s rozhodujúcim hlasom.

2.	Delegáti Zjazdu s rozhodujúcim hlasom volia:
a) prezidenta Konfederácie,
b) viceprezidenta Konfederácie,
c) troch revízorov účtov.

8.	Voľba prezidenta sa uskutočňuje tajným hlasova
ním (Zjazd môže rozhodnúť o aklamačnom spôso
be hlasovania). Hlasovacie právo patrí delegátom
Zjazdu s rozhodujúcim hlasom. Volebná komisia
rozdá proti podpisu delegátom Zjazdu s rozhodu
júcim hlasom kandidačnú listinu, na ktorej sú uve
dené mená kandidátov v abecednom poradí podľa
priezviska. Kandidačná listina je volebným lístkom.
Delegáti zakrúžkujú poradové číslo kandidáta, za
ktorého hlasujú. Ak volebný lístok bude upravený
iným spôsobom, je volebný lístok neplatný.

3.	Delegáti Zjazdu s rozhodujúcim hlasom zastupu
júci:
a)	výrobné odborové zväzy volia piatich členov
Predstavenstva Konfederácie zastupujúcich
výrobné odborové zväzy.
b)	nevýrobné odborové zväzy volia štyroch členov
Predstavenstva Konfederácie zastupujúcich
nevýrobné odborové zväzy.
4.	Za prezidenta Konfederácie a viceprezidenta
Konfederácie môže byť volený člen odborového
zväzu združeného v Konfederácii, a to na písomný
návrh najmenej jednej pätiny členov Konfederácie,
podaný do 30 dní pred konaním Zjazdu Konfederá
cie alebo na písomný návrh najmenej jednej pätiny
prítomných delegátov Zjazdu Konfederácie.
5.	Za členov Predstavenstva Konfederácie, zastupu
júcich výrobné odborové zväzy, môžu byť volení
len členovia zastupujúci výrobné odborové zväzy.
Písomné návrhy predkladajú do 30 dní pred kona
ním Zjazdu Konfederácie výrobné odborové zväzy
alebo na Zjazde Konfederácie (na základe písom
ného návrhu jednej pätiny prítomných delegátov
s rozhodujúcim hlasom) delegáti zjazdu za výrob
né odborové zväzy.		
6.	Za členov Predstavenstva Konfederácie zastupuj
úcich nevýrobné odborové zväzy môžu byť volení
len členovia zastupujúci nevýrobné odborové
zväzy. Písomné návrhy predkladajú do 30 dní pred
konaním Zjazdu Konfederácie nevýrobné odboro
vé zväzy alebo na Zjazde Konfederácie (na základe
písomného návrhu jednej pätiny prítomných dele
gátov s rozhodujúcim hlasom) delegáti Zjazdu za
nevýrobné odborové zväzy.

	Zvolený je ten kandidát, ktorý získal najviac hlasov,
pričom súčasne získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých prítomných delegátov s rozhodu
júcim hlasom. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných
delegátov, uskutoční sa druhé kolo volieb, pričom
ako kandidáti postupujú tí dvaja z kandidátov, ktorí
v prvom kole získali najvyšší počet hlasov. Ak sú na
druhom mieste s rovnakým počtom hlasov via
cerí kandidáti, postupujú do opakovaných volieb
všetci.
	Pokiaľ nebude prezident Konfederácie zvolený ani
v druhom kole volieb, Zjazd Konfederácie rozhodne
o ďalšom postupe.
9.	Ustanovenia o voľbe prezidenta Konfederácie sa
použijú aj na voľbu:
a) viceprezidenta Konfederácie,
b)	členov Predstavenstva zastupujúcich výrobné
odborové zväzy,
c)	členov Predstavenstva zastupujúcich nevýrob
né odborové zväzy,
d) revízorov účtov.
10.	Volebná komisia spracuje protokol o voľbách, ktorý
podpíšu všetci členovia komisie. Predseda volebnej
komisie vyhlási výsledky volieb.
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1.	Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie odborových
zväzov Slovenskej republiky (ďalej len Konfederá
cia) upravuje voľby členov orgánov a funkcionárov
Konfederácie. Priebeh volieb riadi volebná komisia,
ktorú na tento účel zvolia delegáti Zjazdu s rozho
dujúcim hlasom.
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11.	Ak sa voľby funkcionárov alebo členov orgánov
Konfederácie uskutočňujú v medzizjazdovom
období na Sneme Konfederácie, použije sa tento
Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie.
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12.	Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účin
nosť jeho schválením delegátmi Zjazdu Konfe
derácie 16. 06. 2022. Týmto dňom stráca platnosť
a účinnosť Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie
platný od 10. 11. 2016.
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Program Konfederácie odborových zväzov SR na roky 2022 – 2026

V dôsledku uvedených vývojových tendencií
možno očakávať (sociálne) riziká v podobe redukcie
pracovných miest, nárastu štrukturálneho nadbytku
pracujúcich, zmenšujúcej sa schopnosti nových sek
torov a odvetví absorbovať pracovné miesta, znižu
júcej sa schopnosti zamestnancov vyhrať súťaž proti
technológiám za pomoci vzdelania, rozšírenej tech
nologickej nezamestnanosti, prehlbovania príjmovej
nerovnosti, nárastu chudoby a sociálneho vylúčenia
spojeného s (novými a „novšími“) sociálnymi rizika
mi, zvyšujúcej sa nezamestnanosti, nárastu tlaku na
systém sociálneho zabezpečenia a jeho financovania,
vznikajúcich (nových) foriem (prekérnej) práce a náras
tu neistých pracovných miest, znižovania podielu práce
na národnom dôchodku, znižovania miezd, pracov
ných a sociálnych štandardov a následného oslabova
nia schém sociálneho zabezpečenia, monopolizácie,
nárastu šedej ekonomiky a daňových únikov, nedosta
točnej ochrany zamestnancov v prostredí novovytvo
rených pracovných miest v nových odvetviach (BOZP,
pracovnoprávna oblasť), rozširujúcej sa pracujúcej
chudoby.
Uvedené riziká môžu viesť k zvýšenej polarizácii
spoločnosti v dôsledku sociálneho vylúčenia časti oby
vateľstva, polarizácia spoločnosti v dôsledku rastúceho
tlaku na výnimočné schopnosti (potrební vs. nepotreb
ní), k zvyšovaniu chorobnosti a nárastu istých foriem
ochorenia. Ohrozenia možno hľadať v nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily, v deficite zabezpečenia
vzdelávania pre potreby trhu práce, v nedostatočnej
schopnosti adaptability a flexibility vzdelávacieho sys
tému a v neochote vzdelávať a vzdelávať sa. Ďalšie
nepriame, ale na vyššie nadväzujúce riziká sa skrýva
jú v nedostatočných príjmoch do verejných rozpočtov
na zabezpečenie verejných politík, v nedostatočnom
poznaní „nového“ technologického a digitalizovaného

prostredia, v nedostatočnej reflexii zmien v legislatív
nom rámci a v opatreniach verejných politík. Uvedené
hrozby generujú vyššiu energetickú záťaž, spomaľova
nie domácej spotreby a oslabovanie kúpnej sily obyva
teľstva, sťahovanie výroby späť do materských firiem,
únik potenciálnych príležitostí pre zdanenie (zdanenie
digitálneho priestoru), demografickú krízu (príčina
i následok) či príchod chýbajúcej (ne)kvalifikovanej
pracovnej sily zo zahraničia. Pri nastavovaní reforiem je
nevyhnutné vnímať aj ich sociálne súvislosti a dosahy
a nastavovať opatrenia na ich riešenia.
Digitalizácia však prináša aj príležitosti, a to najmä
v podobe generovania nových pracovných miest, čo
vytvára potenciál rastu konkurencieschopnosti, ktorá
by však mala byť postavená na inováciách a nie na
lacnej a prekerizovanej práci. Potenciál digitalizácie
možno hľadať aj vo zvýšení pracovných zručností
zamestnancov, raste produktivity a dynamiky obcho
du, raste produktivity práce spojenej s vytváraním vyššej
pridanej hodnoty, náraste spotrebiteľských benefitov,
v zlepšení interpersonálnej konektivity, v synergickom
efekte niektorých sektorov, ako napr. IKT sektora, gene
rovať vysoký počet pridružených pracovných miest,
v prekonávaní pracovných bariér pre ľudí s postihnu
tím, v redukcii práce a fyzickej záťaže, v zefektívňovaní
práce, v presune pracovnej sily do oblastí vzdelávania,
služieb, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vo využi
tí kreatívneho potenciálu človeka, v náraste investícií
do vedy a výskumu a v celkovom náraste blahobytu.
V tejto súvislosti je preto pre KOZ SR hlavným záme
rom sledovať ambíciu navrhovania opatrení v kontexte
ich sociálnych dosahov, kvality pracovného prostredia
a zmien na trhu práce.
KOZ SR považuje za základ posilňovania ekonomi
ky Slovenska rast miezd a približovanie sa k ekonomic
ky a sociálne vyspelejším krajinám Európy. Rast miezd,
a s tým spojený rast kúpyschopnosti obyvateľstva, sú
rozhodujúce v oživovaní domáceho trhu a podpore
služieb.
Zanedbané odvetvie sociálnej starostlivosti sa
stáva v súvislosti so starnutím obyvateľstva nenahradi
teľným. Môže generovať nemalé množstvo pracovných
miest a nahradiť tak tie, ktoré zaniknú v dôsledku auto
matizácie a robotizácie. Kvalitná starostlivosť o staršie
osoby je stále naliehavejšia a dosiahne sa len vytvore
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V súčasnosti stojíme pred významnými politickými,
sociálnymi, ekonomickými a spoločenskými zmenami,
ktoré sa viažu nielen na post pandemickú obnovu a oži
venie, ale aj na výzvy súvisiace s digitalizáciou, demo
grafickými zmenami a klimatickou krízou, ktoré budú
generovať obrovské zmeny nielen na samotnom trhu
práce, ale aj v doterajšom spôsobe života jednotlivcov
i spoločností. Uvedené skutočnosti ovplyvnia aj činnosť
a pozíciu odborov v medzinárodnom, regionálnom
i národnom kontexte.
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ním dôstojných podmienok pre pracovníkov v tomto
odvetví.
Práca je dôležitým ekonomickým a socializačným
faktorom v živote každého človeka. Dôstojné pracovné
miesta generujú vyššiu životnú úroveň, zlepšujú zdra
votný stav a prispievajú k celkovej pohode ľudí. Agenda
2030 pre trvalo udržateľný rozvoj Organizácie spoje
ných národov zaradila dôstojnú prácu do popredia
agendy globálneho rozvoja. Spravodlivé pracovné pod
mienky môžu byť len výsledkom dohody zamestnan
cov a zamestnávateľov na právach a povinnostiach.
Za najzásadnejšiu prioritu KOZ SR považuje prechod
od ekonomiky založenej na nízkych mzdách a daniach
na znalostnú ekonomiku založenú na vysokej pridanej
hodnote a produktivite práce, vysokých mzdách, vyš
ších daniach a inováciách.

času urobí premyslene, férovo a zohľadňujúc záujmy
zamestnancov, môže sa stať jedným z dôležitým riešení
a odpovedí na obnovu a posilnenie Slovenska v sociál
nom i ekonomickom kontexte.
V súvislosti s technologickými zmenami sa urýchľu
jú zmeny spojené s digitalizáciou. Slovensko má nízky
podiel investícií do výskumu a vývoja a potrebuje prejsť
na ekonomiku založenú na znalostiach. Jednostranné
zameranie na priemyselnú výrobu s nízkym stupňom
inovácií s nastupujúcou automatizáciou môže spôsobiť
na jednej strane zánik rutinných pracovných miest, na
druhej však neschopnosť pretransformovať voľnú pra
covnú silu na iné pracovné pozície a profesie. Je preto
nevyhnutné zamerať sa na inovácie, výrobné procesy
s vyššou pridanou hodnotou a rozvoj celoživotného
vzdelávania.

Nastavenie pracovného prostredia závisí od
dohody zamestnancov a zamestnávateľov. Sociálny
dialóg je efektívnym nástrojom vybalansovania požia
daviek zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré môžu
významnou mierou prispieť k udržateľnému rozvoju.
Tendencie vedúce k oslabovaniu sociálneho dialógu
prostredníctvom oslabovania postavenia odborov,
nepochopenie dôležitosti kolektívnych zmlúv, nadra
ďovanie individuálnych záujmov nad skupinovými,
presadzovanie zásad voľného trhu, povedú k zhoršeniu
pracovného prostredia, prehlbovaniu rozdielov, náras
tu chudoby až sociálnych nepokojov.

Systém vzdelávania nereflektuje požiadavky trhu
práce. Digitalizácia tento problém len prehĺbi, pokiaľ už
v súčasnosti nezačneme strategicky plánovať potrebu
pracovnej sily. V kontexte výchovy je nevyhnutné vzde
lávať komplexných a adaptabilných zamestnancov,
teda nie zamestnancov „pre jedného zamestnávateľa
a jednu linku“, ale celoživotne uplatniteľného zamest
nanca schopného reagovať na rýchlo meniace sa
podmienky na trhu práce. Zamestnávatelia si prostred
níctvom verejného vzdelávacieho systému nemôžu
„vyrábať“ pracovníkov len pre svoje potreby, so svojimi
podmienkami ako nástroj zabezpečenia ziskov.

Na Slovensku sa pracuje výrazne viac ako v iných
krajinách Európy. Digitalizácia, robotizácia, klimatické
zmeny a v ostatnom období aj pandémia s vysokou
pravdepodobnosťou zmenia storočnú „tradíciu“ osem
hodinového pracovného času. Viaceré krajiny a firmy
už experimentujú so skrátením pracovného času, či
dokonca so zavedením 4-dňového pracovného týždňa.
O potrebe skracovania pracovného času je dôležité
viesť a podporovať verejnú diskusiu. Na Slovensku je
automatizáciou ohrozená až tretina pracovných miest.
Skracovanie pracovného času je preto jedným z nástro
jov, ako udržať zamestnanosť pri nižšom počte pra
covných pozícií. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že
okrem zvýšenia kvality života ľudí skracovanie pracov
ného času vedie k tomu, že zamestnanci odvedú svoju
prácu efektívnejšie a zvládnu jej viac.

Už v súčasnosti sa musia plánovať budúce pra
covné pozície a predvídať dosahy digitalizácie v sociál
nom kontexte, pretože aj keď nastane nepomer medzi
vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami,
hoci aj v prospech tých vzniknutých, otázkou zostáva,
či budeme disponovať kvalifikovanou pracovnou silou
schopnou vykonávať nové činnosti.

Slovensko drží v Európe nelichotivé prvenstvo vo
vykonávaní práce v noci, na zmeny, v neštandardných
pracovných časoch, teda vo večerných hodinách, či
cez víkendy a sviatky. Ak sa skracovanie pracovného
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Základným cieľom v oblasti vzdelávania musí byť
komplexná reforma vzdelávania, ktorá zabezpečí zvy
šovanie úrovne vzdelávania na Slovensku, zatraktívni
učiteľské povolanie reformou odmeňovania zamest
nancov školstva a zlepšenia pracovných podmienok
a zabezpečí zosúladenie vzdelávania s potrebami
trhu práce. Slovensko potrebuje reformu hospodárstva
na znalostne orientovanú ekonomiku s produkciou
s vyššou pridanou hodnotou, čo nebude možné, pokiaľ
sa neinovuje vzdelávanie. Prijatá reforma musí reflek
tovať zosúladenie vzdelania s potrebami trhu práce
vzhľadom na digitalizáciu a Priemysel 4.0.
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Rovnosť príležitostí je jednou zo zásad Európskeho
piliera sociálnych práv prijatého s cieľom „usilovať sa
o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváže
nom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne
trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnos
ťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti
a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany
životného prostredia a zlepšenie jeho kvality.“
Rovnosť príležitostí vo svete práce je v slovenskej
právnej úprave ukotvené, chýbajú však opatrenia,
ktoré by ju podporili aj v praxi. Najviac sa nerovnaké
zaobchádzanie dotýka znevýhodnených osôb, žien
a starších osôb na trhu práce. Znížené príležitosti urči
tej skupiny osôb vedú k prehlbovaniu rodových rozdie
lov, k príjmovej chudobe až k sociálnemu vylúčeniu.
S ohľadom na starnutie populácie Slovenska by mali
byť prijaté opatrenia na zabezpečenie medzigenerač
nej solidarity napríklad prijatím efektívneho vekového
manažmentu a opatrení v oblasti aktívneho starnutia,
ako aj ďalšími opatreniami cielenými na posilnenie
striebornej ekonomiky.
Horizontálna a vertikálna segregácia sú dôležitými
faktormi, ktoré prispievajú k rodovému rozdielu v hru
bých hodinových mzdách, ktoré stagnujú na úrovni
približne 16 – 19 %. Príčiny rozdielov v odmeňovaní
žien a mužov sú zložité, viacnásobné a vzájomne pre
pojené a zahŕňajú priamu diskrimináciu a nedostatok
transparentnosti v odmeňovaní; podceňovanie práce,
zručností a schopností žien; nerovnaké rozdelenie
platenej a neplatenej práce medzi ženami a mužmi;
a rodové úlohy a tradície, ktoré môžu ovplyvniť výber
vzdelávania a ďalšej kariéry. Rozdiely v odmeňovaní
žien a mužov sa zhoršujú rastúcim výskytom nefor
málnych a neštandardných foriem zamestnania, ktoré
často postihujú ženy viac ako mužov, a prevahou žien
v zamestnaniach na čiastočný úväzok a v odvetviach
s nízkymi príjmami.

KOZ SR považuje úsilie o plnú zamestnanosť a zais
tenie sociálnych a právnych istôt zamestnancov za
jednu z hlavných priorít svojej práce. Preto bude podpo
rovať hospodársku a sociálnu politiku orientovanú na
vytváranie kvalitných nových pracovných miest a lepšie
finančné zabezpečenie ľudí, ktorí prídu o zamestnanie,
prípadne sú zamestnávaní v prekérnych formách práce.
KOZ SR sa bude usilovať o vytvorenie podmienok pre
väčšie zapojenie mladých ľudí a ďalších zraniteľných
skupín na trhu práce (osoby blízke dôchodkovému
veku, menšiny, ženy, migranti a pod.). Bude cieliť zlep
šenie postavenia žien na trhu práce a na pracovisku
v záujme vytvorenia produktívnejšieho, inovatívnejšie
ho, stimulujúcejšieho, motivujúceho a zdravého pra
covného prostredia, lepšieho ekonomického výkonu,
vyššej produktivity práce, a ďalej na odstránenie segre
gácie, diskriminácie, akýchkoľvek prejavov xenofóbie
a stereotypov vo svete práce.
Sociálny dialóg na všetkých úrovniach je neod
deliteľnou súčasťou európskeho sociálneho modelu.
Krajiny s najrozvinutejšími sociálnymi partnerstvami
a účinnými sociálnymi systémami patria medzi najús
pešnejšie, najodolnejšie a najkonkurencieschopnejšie
na svete. Sociálny dialóg, fungujúce vzťahy v oblasti
priemyslu vrátane kolektívneho vyjednávania a kon
zultácie so sociálnymi partnermi počas procesu európ
skeho semestra sú súčasťou demokracie a sú základom
práva slobody združovania odborových zväzov.
Pandémia nového koronavírusu paradoxne spo
malila a limitovala sociálny dialóg na národnej úrovni
(v mnohých krajinách Slovensko nevynímajúc), pričom
práve sociálny dialóg mal viesť k spoločnému hľadaniu
riešení a opatrení na zvládanie krízy. Nepochopenie
jeho dôležitosti viedlo na Slovensku až k jeho úplnému
niekoľko mesačnému znefunkčneniu. Dôležitosť sociál
neho dialógu prízvukuje Európska únia aj pri rokova
niach o obnove ekonomík.
Posilnenie sociálneho dialógu na národnej úrovni
a rešpekt k partnerom dopomôže obnove a odolnosti
Slovenska. Namiesto oslabovania by sa mal rozšíriť aj
na lokálnu úroveň. Regionálny sociálny dialóg inštitu
cionalizovaný prostredníctvom regionálnych sociálnych
partnerstiev by bol nástrojom realizácie a napĺňania
cieľov prierezových politík vlády SR. Regionálny sociálny
dialóg by najlepšie reflektoval potreby konkrétneho re
giónu a umožnil by výmenu informácií medzi jednotli
vými jeho aktérmi. Uvedená platforma by bola schopná
riešiť aktuálne potreby regiónov a vzhľadom na prero
kovávané témy je možné prizývať ďalších aktérov.
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Vzhľadom na rýchlo meniacu sa dobu sú celo
životné vzdelávanie a poradenstvo základom pre
udržanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily, ale aj
dôstojných pracovných miest s primeranou mzdou.
Cieľom EÚ je vytvoriť funkčný systém, ktorý má uľahčiť
všetkým občanom, bez ohľadu na ich aktuálnu život
nú situáciu, prístup k pružnému nadobúdaniu nových
vedomostí, zručností a schopností prostredníctvom
kvalitného vzdelávania. Za dôležité považujeme vyhod
notenie nastaveného systému celoživotného vzdeláva
nia a zlepšenie jeho aplikácie v praxi.
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Podpora kolektívneho vyjednávania a zvýšenia
jeho pokrytia na Slovensku je kľúčom k nastaveniu
spravodlivého odmeňovania na Slovensku a k zmene
ekonomiky na znalostnú s podporou tvorby dôstojných
pracovných miest. Namiesto oslabovania kolektívneho
vyjednávania musia politiky smerovať k aktívnej pod
pore uzatvárania kolektívnych zmlúv, ktoré stanovu
jú spravodlivé pracovné podmienky, a to na základe
autonómnej dohody zamestnávateľa a odborov.
Stav členskej základne v odboroch bol (nielen) na
Slovensku v posledných troch dekádach ovplyvnený
rôznymi vonkajšími a vnútornými faktormi. Súčasná
postindustriálna spoločnosť prechádzajúca do digi
tálnej, štvrtá priemyselná revolúcia, klimatické zmeny,
demografický vývoj stavajú aj odbory pred mnohé
výzvy, v dôsledku ktorých môžeme predpokladať vážne
dosahy aj na svet práce, pracovnoprávne vzťahy, oblasť
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, štruktúru
a charakter trhu práce. V súvislosti s predpokladaným
vývojom na trhu práce možno identifikovať niekoľko
scenárov, ktoré budú súvisieť so vznikom a tvorbou
nových pracovných miest, nových odvetví, produktov
a služieb, profesií; ďalej s transformáciou a zmenou
súčasných pracovných miest s novými formami riade
nia a organizácie práce; so zánikom pracovných miest
a ich nahradením robotmi a automatmi; zmenou
foriem práce a zmenou prístupov pracujúcich k práci
v behaviorálnom kontexte.
Nielen v súvislosti s uvedenými zmenami bude
aj pre odbory nevyhnutná dôsledná interná reflexia
a následná revitalizácia a transformácia, ktorá pove
die k ich adaptácii na nové podmienky v externom
prostredí. Odborové zväzy a odborové organizácie
zastrešené KOZ SR sa musia rozhodnúť, či pôjdu kon
zervatívnou cestou zaužívaných postupov a stratégií
komunikácie, náboru, prístupu ku kolektívnemu vyjed
návaniu a obsahu kolektívnych zmlúv, politických oča
kávaní (a zlyhaní), alebo si zvolia cestu revitalizácie,
transformácie a inovácie vo všetkých oblastiach ich
pôsobenia.
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Odbory na Slovensku majú veľký priestor na zvyšo
vanie členskej základne prostredníctvom zastupovania
záujmov a integrácie nových typov pracovníkov do
svojich štruktúr, a to hlavne za predpokladu akceptácie
inovatívnych prístupov a stratégií a búrania doterajších
interných štrukturálnych a inštitucionálnych bariér. Pre
KOZ SR bude nevyhnutné v blízkej budúcnosti prispô
sobiť svoje vnútorné štruktúry tak, aby dokázali čeliť
načrtnutým výzvam a problémom. Štruktúry a procesy
rozhodovania je potrebné viac dynamizovať, zefektív
ňovať a prispôsobovať výzvam modernej (digitálnej)
doby, organizovať nové typy a formy práce, tomu pri
spôsobiť aj inovatívne formy komunikácie, osloviť viac
mladých ľudí, posilniť odborné kapacity, prepojenosť
na výskumné inštitúcie a zapojenie do medzinárod
ných štruktúr, eliminovať riziko politizácie a prieniku
straníckych záujmov do činnosti a aktivít odborov.
KOZ SR si uvedomuje dôležitosť jej zapojenia do
medzinárodného odborového hnutia prostredníctvom
svojho členstva v medzinárodných, európskych a regio
nálnych odborových organizáciach a štruktúrach.
Členstvo v Európskej odborovej konfederácii a v Medzi
národnej odborovej konfederácii predstavuje istý zdroj
podpory, vplyvu, uznania, posilnenia legitimity, zlepše
nia postavenia KOZ SR medzi ostatnými zúčastnenými
stranami na vnútroštátnej úrovni a zvýšenia poten
ciálu na získanie nových členov a zachovanie pôvod
ných. Dôležitá je aj príležitosť nadväzovania kontaktov
a vzťahov s ostatnými členmi na medzinárodnej úrovni,
čo umožňuje odborom aktívne sa podieľať na vytvára
ní siete v rôznych oblastiach ich záujmu a vytvárať spo
ločné postupy a stratégie.
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej
republiky pre nasledujúce štvorročné obdobie
prijíma základné programové piliere, z ktorých
bude vychádzať jej ďalšia činnosť, aktivity, priority
a ciele a ktoré bude presadzovať, napĺňať, obhajo
vať a chrániť.
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ZÁKLADNÉ PROGRAMOVÉ PILIERE KOZ SR
1. SOCIÁLNY ŠTÁT
• Obhajoba sociálnych práv a istôt, sociálnej inklúzie, spravodlivosti a rovnosti
• Spravodlivé odmeňovanie, dôstojné mzdy a garantované sociálne zabezpečenie
• Kvalitné verejné služby
• Spravodlivý daňový mix
• Spravodlivý prechod na znalostnú, sociálne a environmentálne udržateľnú ekonomiku
2. 	ZAMESTNANOSŤ, TRH PRÁCE A KVALITNÉ PRACOVNÉ MIESTA
• Podpora zamestnanosti a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia
• Podmienky zamestnávania a ochrana zamestnancov na pracovisku
• Skvalitňovanie podmienok BOZP na pracovisku
• Skracovanie pracovného času a zosúlaďovanie pracovného a súkromného života
• Trh práce a podpora celoživotného vzdelávania
• Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, diverzita a inklúzia
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3.	PRÁVA ODBOROV A TRANSPARENTNÁ ODBORÁRSKA POLITIKA
• Odbory ako relevantný a silný aktér v spoločenskom a politickom priestore
• Ochrana odborov a odborových práv u zamestnávateľa
• Stabilizácia a rozširovanie členskej základne
• Posilnenie regionálnej odborárskej politiky
• Solidarita a jednota odborov na národnej úrovni
• Efektívna komunikácia dovnútra a navonok
4. 	SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
• Posilňovanie vplyvu a angažovanosti odborov na tvorbe verejných politík
• Budovanie a podpora sociálneho dialógu na všetkých úrovniach – národnej, odvetvovej, regionálnej
• Kvalitné a efektívne kolektívne vyjednávanie
• Budovanie kapacít pre posilnenie kvality a efektívnosti sociálneho dialógu
5.	SOLIDARITA A JEDNOTA ODBOROV NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
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1. SOCIÁLNY ŠTÁT
•
•
•
•
•

 bhajoba sociálnych práv a istôt, sociálnej
O
inklúzie, spravodlivosti a rovnosti
Spravodlivé odmeňovanie, dôstojné mzdy
a garantované sociálne zabezpečenie
Kvalitné verejné služby
Spravodlivý daňový mix
Spravodlivý prechod na znalostnú, sociál
ne a environmentálne udržateľnú ekono
miku

1.1 	KOZ SR bude presadzovať, aby Slovenská repub
lika bola silným univerzálnym sociálnym štátom
postaveným na princípoch sociálnej spravod
livosti a modeli znalostnej, sociálnej a environ
mentálnej ekonomiky s kvalitnými pracovnými
miestami, spravodlivým a dôstojným odmeňo
vaním, kvalitnými verejnými službami, spravod
livým zdaňovaním rešpektujúc základné práva,
rovnosť, sociálnu solidaritu a súdržnosť.
1.2 	KOZ SR bude prostredníctvom členstva v Hos
podárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
presadzovať a podporovať legislatívne zmeny
smerujúce k zlepšovaniu všeobecne záväzných
právnych predpisov v sociálnej a pracovnopráv
nej oblasti. KOZ SR bude presadzovať a obhajovať
pre zamestnancov také sociálne a pracovno
právne normy, ktoré vychádzajú zo štandardov
európskej legislatívy a zároveň budú plne rešpek
tovať pracovné a sociálne štandardy dôstojnej
práce vyplývajúce z dohovorov Medzinárodnej
organizácie práce, prípadne ďalších medziná
rodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná.
1.3 	KOZ SR bude presadzovať spravodlivejšie pre
rozdeľovanie bohatstva a podiel miezd v hospo
dárstve; riešenie nerovnosti a posilnenie sociálnej
spravodlivosti; posilnenie kolektívneho vyjed
návania a pracovnoprávnych vzťahov s cieľom
dosiahnuť všeobecný rast miezd a zvyšovanie
konvergencie miezd a pracovných podmienok
pre všetkých smerom nahor, čím sa podporí kva
lita zamestnania a rovnosť v práci; obhajovanie
a posilňovanie práv pracovníkov a odborov; pre
sadzovanie ľudských práv a nediskriminácie na
všetkých úrovniach; dosiahnutie úplnej rodovej
rovnosti v spoločnosti a vo svete práce.
1.4 	KOZ SR bude požadovať rast minimálnej mzdy
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s dôrazom na jej sociálny rozmer, a to na takej
úrovni, aby zabezpečovala dôstojnú životnú
úroveň. Minimálna mzda v čistom vyjadrení
musí presahovať hranicu rizika chudoby a musí
dosahovať minimálne 60 % priemernej mzdy.
1.5 	KOZ SR bude presadzovať zásadu rovnakej
odmeny za rovnakú prácu (a prácu rovnakej
hodnoty) a riešenie štrukturálnych dôvodov
nerovnakého odmeňovania. KOZ SR bude bojo
vať proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov,
aby sa predišlo ešte ďalším rodových rozdielom
v dôchodkoch, a bude naďalej podporovať a šíriť
osvedčené postupy, ktoré sa zaoberajú otázkami
rodových mzdových rozdielov.
1.6	KOZ SR bude požadovať vytvorenie primerané
ho a vyváženého daňovo-odvodového systému
postaveného na princípoch progresivity, ktorý
zabezpečí nižšie zaťaženie miezd, vyššie čisté
príjmy, ako aj nižšie zaťaženie nízkopríjmových
skupín, a to pri zachovaní kvalitných služieb
poskytovaných občanom. To predpokladá boj
proti daňovému dumpingu a daňovým únikom
a zavedenie spravodlivejšieho, progresívnejšie
ho a lepšie koordinovaného daňového systému
zohľadňujúceho aj technologické a klimatické
zmeny.
1.7	KOZ SR bude presadzovať systémové riešenie
problému udržateľného odmeňovania zamest
nancov štátnej a verejnej správy, ktoré bude spra
vodlivé a motivujúce pre všetkých zamestnancov
verejného sektora. KOZ SR bude naďalej koordi
nátorom kolektívneho vyjednávania vo verejnej
a štátnej správe so snahou každoročne dosiah
nuť valorizáciu platov a sociálne benefity.
1.8	KOZ SR bude podporovať opatrenia smerujúce
do oblasti ochrany všetkých občanov Slovenskej
republiky pred chudobou a sociálnym vylúčením
a presadzovať aktívne politiky zamerané na elimi
náciu sociálnych rizík, chudoby a jej negatívnych
dosahov. KOZ SR bude presadzovať spravodlivosť,
rovnosť, ľudskú dôstojnosť, spoluúčasť na rozho
dovaní, primeranosť sociálnych a nemocenských
dávok, dôchodkov, finančnú udržateľnosť sociál
nych systémov a zodpovedajúcu mieru solidarity
pri prerozdeľovaní spoločenských prostriedkov.
1.9	KOZ SR bude naďalej klásť osobitný dôraz na
skvalitňovanie systému dôchodkového zabezpe
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1.10	KOZ SR bude naďalej presadzovať takú podobu
dôchodkového systému, ktorý zabezpečí dosta
točnú úroveň dôchodkov, umožní odchod do
dôchodku po zohľadnení fyzickej i psychic
kej náročnosti práce a odpracovaných rokov
a garantuje zachovanie dôstojného a aktívneho
života v starobe, pri invalidite i v zložitej sociálnej
situácii.
1.11	KOZ SR bude presadzovať opatrenia zamerané
na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starost
livosti a zabezpečenie primeranej zdravotnej
starostlivosti všetkým skupinám obyvateľstva
a opatrenia smerujúce do oblasti sociálnych slu
žieb.
1.12	KOZ SR bude presadzovať opatrenia na systé
mové zmeny, zlepšenie situácie a financovania
v oblasti školstva, vzdelávania, vedy a výskumu.
1.13 	KOZ SR bude podporovať vytvorenie nového
hospodárskeho modelu pre Slovensko založené
ho na trvalo udržateľnom a inkluzívnom raste,
na zvýšených verejných a súkromných investí
ciách do vytvárania kvalitných pracovných miest
vo všetkých odvetviach hospodárstva a verej
ných investíciách do verejných služieb, verejných
statkov a sociálnej ochrany s cieľom zabezpečiť,
aby sociálna spravodlivosť išla ruka v ruke s hos
podárskou konkurencieschopnosťou a aby bol
blahobyt ľudí cieľom hospodárskych politík.
1.14 	KOZ SR bude presadzovať a podporovať také
opatrenia v oblasti riešenia klimatickej krízy a digi
talizácie, ktoré budú reflektovať sociálne vplyvy
a vplyvy na zamestnanosť, a to prostredníctvom
politík zameraných na spravodlivý prechod.

2. 	ZAMESTNANOSŤ, TRH PRÁCE A KVALIT
NÉ PRACOVNÉ MIESTA
•
•
•
•
•
•

 odpora zamestnanosti a zlepšovanie
P
zamestnaneckého prostredia
Podmienky zamestnávania a ochrana
zamestnancov na pracovisku
Skvalitňovanie podmienok BOZP na pra
covisku
Skracovanie pracovného času a zosúlaďo
vanie pracovného a súkromného života
Trh práce a podpora celoživotného vzdelá
vania
Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, diver
zita a inklúzia

2.1	KOZ SR bude podporovať vytváranie kvalitných
pracovných miest a požadovať prijímanie efek
tívnych nástrojov rastu zamestnanosti, tvorby
dôstojne platených pracovných miest a zame
dzenia prekérnych foriem práce.
2.2	KOZ SR bude v rozsahu svojich kompetencií
intenzívne dohliadať nad stavom pracovných
podmienok tak, aby boli eliminované vplyvy
nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného
procesu a pracovného prostredia na zamestnan
cov.
2.3	KOZ SR bude pokračovať v rokovaniach a spo
lupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci s orgánmi štátnej správy, zamestnáva
teľskými zväzmi a združeniami s cieľom neustále
zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov.
2.4 	KOZ SR bude vyvíjať aktivity smerujúce do oblas
ti zachovania práv odborov vo výkone odborovej
kontroly nad dodržiavaním podmienok bezpeč
nosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je uzáko
nená v platnej legislatíve.
2.5 	KOZ SR bude podporovať nástroje a opatrenia
na zvýšenú starostlivosť o duševné zdravie a zní
ženie psychického zaťaženia zamestnancov,
predchádzanie tzv. syndrómu vyhorenia, psy
chosociálnym rizikám a dosahov zamestnania.
2.6 	KOZ SR bude požadovať reflektovanie zmien na
trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a klimatic
kými zmenami do politiky ochrany zdravia pri
práci a príslušnej legislatívy.
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čenia a presadzovať návrhy smerujúce k zacho
vaniu a rozvoju systému solidárneho sociálneho
poistenia, ktoré zabezpečuje spoľahlivú ochranu
obyvateľstva pri chorobe, v nezamestnanos
ti, invalidite a v starobe a mal by byť garanciou
ochrany pred chudobou a sociálnym vylúčením.
V tejto súvislosti KOZ SR odmieta akékoľvek formy
diskriminácie a krivenia princípov solidarity
a sociálnej súdržnosti.
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2.7	KOZ SR presadzovať prijímanie právnych predpi
sov a postupov vytvárajúcich efektívne podmien
ky pre zvýšenie vymáhateľnosti a vynútiteľnosti
práva v prospech zamestnancov pri uplatňovaní
ich oprávnených nárokov vyplývajúcich z pra
covnoprávnych vzťahov, ako aj z kolektívnych
zmlúv.

covných úväzkov s adekvátnym odmeňovaním
bez rizika ich prekerizácie; efektívneho vekového
manažmentu a aktívneho starnutia; ochranu
pred prepustením v určitom období pred nado
budnutím nároku na dôchodok; predchádza
nia akýchkoľvek foriem diskriminácie; diverzitu
a inklúziu na pracovisku a vo svete práce.

2.8	KOZ SR bude brániť, aby akékoľvek reformy,
opatrenia na zlepšovanie podnikateľského pro
stredia a presadzovanie záujmov súkromného
sektora neboli zneužívané na zvyšovanie tlaku
na obchádzanie a znižovanie pracovnopráv
nej úpravy a ochrany a neboli povyšované nad
všeobecný verejný záujem, ochranu zdravia,
životného prostredia, spotrebiteľských a zamest
naneckých práv.

2.13	KOZ SR bude podporovať prepojenie vzdelania
s trhom práce, ale pri zachovaní získavania vše
obecných poznatkov, prehľadu, kritického mysle
nia, s cieľom garantovať čo najväčšiu mieru
uplatniteľnosti, flexibility a adaptability budúce
ho zamestnanca.

2.9 	KOZ SR bude bojovať proti uplatňovaniu flexi
bilných foriem organizácie práce a pracovného
času, ktoré nebudú rešpektovať základné prin
cípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
štandardy dôstojnej práce a sociálneho zabez
pečenia, a to najmä proti tým, ktoré vedú k neo
podstatnenému predlžovaniu pracovného času,
zhoršovaniu podmienok odmeňovania za vyko
nanú prácu a skracovaniu doby na odpočinok
a rehabilitáciu pracovnej sily.
2.10	KOZ SR bude požadovať ratifikáciu Dohovoru
Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťa
žovaní č. 190 z roku 2019, jeho následnú imple
mentáciu do národnej legislatívy a explicitnú
právnu úpravu mobbingu, bossingu, šikanova
nia a obťažovania v práci a nastavenie nástrojov
na aktívne predchádzanie akýchkoľvek foriem
obťažovania a násilia vo svete práce.
2.11 	KOZ SR bude presadzovať skracovanie pracov
ného času bez krátenia mzdy. V tomto kontexte
sa zameria na zníženie nadčasovej práce, zníže
nie počtu hodín nočnej práce a práce vykonáva
nej v neštandardných časoch, zvýšenú výmeru
dovolenky, rozšírenie čerpania dní hradených
plnou mzdou na dočasnú zdravotnú indispo
zíciu. KOZ SR bude viesť a podporovať diskusiu
a presadzovať možnosti úpravy týždenného
fondu pracovného času.
2.12	KOZ SR bude presadzovať a podporovať nástroje
a opatrenia zamerané na zosúladenie pracovné
ho a rodinného života; posilnenie kratších pra
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2.14	KOZ SR bude v rámci svojich možností a kompe
tencií podporovať a zapájať sa do aktivít a projek
tov, ktorých cieľom je budovanie neformálneho
a informálneho vzdelávacieho systému, podpo
ra celoživotného vzdelávania a jeho reálna apli
kácia. KOZ SR bude presadzovať zjednodušený
prístup zamestnancov k celoživotnému vzdelá
vaniu počas aktívneho pracovného života, nielen
v období prípadnej nezamestnanosti.

3. P
 RÁVA ODBOROV A TRANSPARENTNÁ
ODBORÁRSKA POLITIKA
•
•
•
•
•
•

 dbory ako relevantný a silný aktér v spo
O
ločenskom a politickom priestore
Ochrana odborov a odborových práv
u zamestnávateľa
Stabilizácia a rozširovanie členskej základ
ne
Posilnenie regionálnej odborárskej poli
tiky
Solidarita a jednota odborov na národnej
úrovni
Efektívna komunikácia dovnútra a navo
nok

3.1	KOZ SR bude podporovať a koordinovať svoje
členské zväzy v ich organizačnom úsilí s cieľom
získavania nových členov odborov, udržania
a stabilizácie pôvodnej členskej základne a zame
dzenia odlivu členov.
3.2 	KOZ SR bude pravidelne vyhodnocovať stav
členskej základne členských odborových zväzov
a navrhovať efektívne a inovatívne nástroje pre
konávania interných bariér zvyšovania odboro
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vej organizovanosti a oslovovania, získavania
a udržania členov odborov.

3.4 	KOZ SR bude podnecovať, rozvíjať a udržiavať
internú diskusiu o dôležitých vnútorných, spo
ločenských, ekonomických, sociálnopolitických
otázkach, na základe ktorej bude formulovať jed
notné a zrozumiteľné stanoviská.
3.5	KOZ SR prehodnotí doterajšie nástroje a formy
komunikácie a na základe zistení vytvorí stratégiu
revitalizácie a marketingovú stratégiu zahŕňa
júcu propagáciu, prezentáciu, vzťah s média
mi a s verejnosťou, s odborovými zväzmi a ich
členskou základňou, a to za účelom posilnenia
vnímania a väčšej akceptácii cieľov, myšlienok,
aktivít a priorít KOZ SR; zvýšenia povedomia
a záujmu o odbory; nastavenia nových, moder
ných, inovatívnych, kreatívnych a zaujímavých
nástrojov oslovujúcich rôzne skupiny pracujú
cich.
3.6	KOZ SR si uvedomuje nevyhnutnosť oslovovania
mladých zamestnancov a mladých ľudí, ktorí sa
pripravujú vstúpiť na trh práce, a posilňovanie
členskej základne odborov prostredníctvom zís
kavania nových členov z ich radov. KOZ SR bude
v spolupráci s odborovými zväzmi a v koordinácii
s Radou mladých KOZ SR podnikať kroky k zvýše
niu povedomia mladých ľudí o odbory a ich čin
nosť medzi mladými ľuďmi a k zlepšeniu imidžu
odborov.
3.7 	KOZ SR posilní svoje postavenie relevantného
sociálneho subjektu chrániaceho a presadzujú
ceho záujmy viac ako 2 miliónov zamestnancov
v Slovenskej republike tým, že personálne zlože
nie a štruktúra KOZ SR musia vytvoriť predpoklad
pre efektívnu implementáciu jej programových
priorít a flexibilitu jej činnosti z pohľadu použí
vaných foriem práce vrátane informatizácie na
všetkých úrovniach jej činnosti.
3.8	KOZ SR bude presadzovať zabezpečenie sociál

3.9 	KOZ SR využije všetky právne možnosti, aby
odborové organizácie a ich orgány mali vytvo
rené podmienky pre efektívny výkon svojej
činnosti vyplývajúce najmä z ich zákonných
oprávnení a aby sa tieto neokliešťovali. Bude
dôsledne vystupovať proti diskriminácii odbo
rových funkcionárov, ktorí obhajujú oprávnené
záujmy zamestnancov vrátane svojich členov
a vyjednávajú za nich výhodnejšie pracovné,
mzdové a sociálne podmienky.
3.10 	KOZ SR s využitím svojich práv a možností bude
účinne obhajovať odborové práva vrátane práva
kolektívne vyjednávať a uzatvárať kolektívne
zmluvy. Bude dôrazne vystupovať proti akým
koľvek snahám obmedziť právo na informácie
a zastupovanie, právo na kolektívne vyjednáva
nie a ďalšie odborové práva vrátane práva na
štrajk.
3.11	KOZ SR za účelom podpory pôsobenia odborov
v regiónoch vytvorí funkčné regionálne štruktú
ry a nastaví ich obsahové, finančné, personálne
a technické zabezpečenie.

4. S OCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE
VYJEDNÁVANIE
•
•
•
•

 osilňovanie vplyvu a angažovanosti
P
odborov na tvorbe verejných politík
Budovanie a podpora sociálneho dialógu
na všetkých úrovniach – národnej, odvet
vovej, regionálnej
Kvalitné a efektívne kolektívne vyjednáva
nie
Budovanie kapacít pre posilnenie kvality
a efektívnosti sociálneho dialógu

4.1 	KOZ SR bude presadzovať intenzívnejšie a efek
tívnejšie zapojenie sociálnych partnerov do
rozhodovania o sociálnych, ekonomických
a zamestnaneckých otázkach a do tvorby, prí
pravy a implementácie verejných politík, pre
dovšetkým sociálnej, hospodárskej, vzdelávacej,
zamestnanosti a trhu práce. KOZ SR bude pro
stredníctvom svojho pôsobenia v Hospodárskej
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3.3 	KOZ SR nastaví svoju komunikáciu dovnútra
i navonok tak, aby obhájila svoje miesto silného
sociálneho partnera a garanta, posilnila vlastnú
atraktivitu a opodstatnenosť, zvýšila participáciu
pracujúcich v odboroch a oslovila najmä nové
generácie ľudí vyrastajúce s modernými techno
lógiami.

neho, ekonomického rozvoja a realizácie zásad
solidarity, jednoty a angažovanosti odborov,
transparentnosti odborovej politiky vo vzťahu
k občanom, zamestnancom a vlastným členom.
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a sociálnej rade SR podporovať dôležitosť tripar
tity a jej váhy pri tvorbe a realizácii politík štátu.

5. 	SOLIDARITA A JEDNOTA ODBOROV NA
MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

4.2 	KOZ SR bude naďalej trvať na politickej, inštitu
cionálnej, legislatívnej, finančnej, administratív
nej podpore sociálneho dialógu a na rešpekte
sociálnym partnerom na všetkých úrovniach
sociálneho dialógu.

5.1 	KOZ SR v oblasti medzinárodnej spolupráce
zabezpečí vyššiu mieru koordinácie činností jej
zástupcov v jednotlivých výboroch, komisiách
a rôznych ad hoc pracovných skupinách. Posilní
spätnú väzbu z jednotlivých aktivít tak, aby bola
spôsobilá vyhodnotiť ich prínos pre činnosť kon
federácie a členských odborových zväzov.

4.3 	KOZ SR bude podporovať etablovanie fungu
júceho regionálneho sociálneho dialógu a regio
nálnych sociálnych partnerstiev. KOZ SR bude
presadzovať legislatívnu úpravu rámca sociál
neho dialógu na regionálnej úrovni a zadefi
novanie jeho kompetencií, obsahu a väzby na
centrálny, prípadne odvetvový sociálny dialóg,
a ďalej vytvorenie možnosti jeho financovania,
formálnych štruktúr, stanovenie ich kompetencií,
identifikáciu aktérov regionálneho sociálneho
dialógu a určenie ich práv a povinností.
4.4 	KOZ SR bude chrániť práva kolektívneho vyjedná
vania vrátane práva na štrajk a bude vystupovať
proti decentralizácii kolektívneho vyjednávania.
4.5 	KOZ SR bude vyžadovať legislatívnu a inštitucio
nálnu podporu kolektívnemu vyjednávaniu na
podnikovej a odvetvovej úrovni s cieľom dosiah
nutia čo najvyššej miery pokrytia zamestnancov
na Slovensku kolektívnymi zmluvami. KOZ SR sa
bude snažiť, aby odvetvové a podnikové kolek
tívne zmluvy v čo najväčšej miere garantovali
účinnú kolektívnu ochranu zamestnancov v pra
covnoprávnych vzťahoch, zvyšovanie mzdových
a sociálnych benefitov.
4.6 	KOZ SR si uvedomuje, že efektívne (nielen formál
ne) napĺňanie legislatívneho a inštitucionálneho
rámca sociálneho dialógu sa nezaobíde bez
technických, personálnych a odborných kapacít
jednotlivých aktérov, ktoré sa musia samostatne
budovať, prípadne posilňovať. Preto KOZ SR bude
participovať na aktivitách, projektoch a podpo
rovať nástroje na posilnenie odborných a analy
tických kapacít sociálnych partnerov, budovanie
infraštruktúry a komunikačnej platformy sociál
neho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva
na národnej a medzinárodnej úrovni.
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5.2 	KOZ SR bude naďalej rozvíjať svoje zapojenie
do tvorby európskej a medzinárodnej pracovno
právnej legislatívy, a to najmä prostredníctvom
svojho členstva v Európskej odborovej konfe
derácii, Medzinárodnej odborovej konfederácii
a v rámci Medzinárodnej organizácie práce.
5.3 	KOZ SR bude s ďalšími členmi Európskej odbo
rovej konfederácie aj naďalej pôsobiť najmä
proti snahám znižovať úroveň sociálnych a pra
covných práv v priestore Európskej únie vrátane
znižovania významu a roly sociálneho dialógu
a kolektívneho vyjednávania. V tomto smere bude
koordinovať aj prácu svojich zástupcov v tých
štruktúrach Európskej únie, kde pôsobia sociálni
partneri, aj v Európskom hospodárskom a sociál
nom výbore.
5.4 	KOZ SR bude naďalej podporovať a rozvíjať
dobré vzájomné vzťahy s členmi Európskej odbo
rovej konfederácie najmä v rámci Vyšehradskej
štvorky, susednými krajinami, ale aj ďalšími kra
jinami, a to na všetkých úrovniach.
5.5 	KOZ SR sa bude usilovať o to, aby boli Dohovory
Medzinárodnej organizácie práce, ako jedinej tri
partitnej inštitúcie v rámci OSN, zameriavajúcej
sa na presadenie dôstojnej práce pre všetkých,
riadne naplňované nielen v národnom kontex
te, ale aj v oblasti dodržiavania základných pra
covných štandardov a ľudských práv v činnosti
ďalších svetových inštitúcií. KOZ SR bude podpo
rovať ratifikáciu ďalších Dohovorov Medzinárod
nej organizácie práce Slovenskou republikou.
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5.6 	KOZ SR v prípade potreby využije všetky možnos
ti, ktoré jej umožňuje členstvo v cezhraničných,
regionálnych, európskych a svetových odboro
vých štruktúrach, zastúpenie v Medzinárodnej

organizácii práce, ako aj mechanizmy ďalších
európskych či medzinárodných inštitúcií, na
ochranu odborových a ďalších práv zamestnan
cov v Slovenskej republike.

Návrh hesla XI. zjazdu KOZ SR:

Budúcnosť je v práci, demokracii, slobode a spravodlivosti!

Program Konfederácie odborových zväzov SR na roky 2022 – 2026
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Rezolúcia XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Uvedené skutočnosti ovplyvnia aj činnosť a pozíciu
odborov v medzinárodnom, regionálnom i národnom
kontexte. V takomto prostredí je nevyhnutné vrátiť sa
k hodnotám sociálne spravodlivej a solidárnej spoloč
nosti a posilniť náš hodnotový systém.

ficky a cenovo dostupných sociálnych služieb
a sociálnej infraštruktúry pre všetkých,
	-	kvalitný systém dôchodkového zabezpečenia
a rozvoj systému solidárneho sociálneho pois
tenia, ktorý zabezpečuje spoľahlivú ochranu
obyvateľstva pri chorobe, v nezamestnanosti,
invalidite a v starobe a je garanciou ochrany
pred chudobou a sociálnym vylúčením,
	-	spravodlivý daňový mix a prerozdeľovanie
vytvoreného bohatstva,
	-	spravodlivý a sociálne citlivý prechod na zna
lostnú, sociálne a environmentálne udržateľnú
ekonomiku,
ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu, ktorý
	-	

Aj Program KOZ SR na roky 2022 – 2026 je založený
na piatich základných pilieroch, a to:
•
•
•
•
•

Sociálny štát
Zamestnanosť, trh práce a kvalitné pracovné
miesta
Práva odborov a transparentná odborárska poli
tika
Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej
úrovni.
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rešpektuje odborové práva a slobody,

	-	garantuje postavenie odborov ako sociálneho
partnera na tripartitnej a bipartitnej úrovni,
	-	je rešpektovanou súčasťou riadneho legislatív
neho procesu,
	-	zabezpečí v systéme tvorby návrhov legislatív
nych noriem participáciu odborov už v štádiu
ich prípravy,

My, delegáti XI. zjazdu Konfederácie odboro
vých zväzov SR, preto vyzývame štát a zamestná
vateľov:

	-	vytvorí podmienky na zlepšovanie postavenia
zamestnancov, skvalitňovanie pracovných
miest a garanciu dôstojných pracovných pod
mienok,

k budovaniu skutočného sociálneho štátu, ktorý
garantuje:

k rastu mzdovej úrovne a spravodlivému kolektív
nemu vyjednávaniu, ktoré

	-	posilňovanie sociálnych práv a istôt, sociálnej
inklúzie, spravodlivosti a rovnosti a sociálnej
ochrany pre všetkých,

	-	zvýšia dosiahnuté štandardy zamestnávania
a ochrany zamestnanca v práci,

	-	spravodlivé odmeňovanie, dôstojné mzdy
a garantované sociálne zabezpečenie,

	-	uplatnia princípy rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí a odstránia rozdiely v odmeňovaní
mužov a žien,

	-	kvalitné verejné služby vrátane rozvoja školstva,
adekvátnej zdravotnej starostlivosti, geogra

	-	zabezpečia, že reálne mzdy a platy porastú
najmä zohľadnením rastu životných nákladov,
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Rezolúcia XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

My, delegáti XI. zjazdu Konfederácie odboro
vých zväzov SR, si uvedomujeme náš záväzok a naše
poslanie prispievať k zlepšovaniu životnej úrovne obča
nov SR. V súčasnosti, viac ako inokedy, stojíme pred
významnými politickými, sociálnymi, ekonomickými
a spoločenskými zmenami, ktoré sa viažu nie len na
post pandemickú obnovu a oživenie a pokles životnej
úrovne obyvateľstva, ale aj na výzvy súvisiace s digita
lizáciou, hospodárskou transformáciou, demografic
kými zmenami a klimatickou krízou. Tieto výzvy budú
generovať zmeny nie len na samotnom trhu práce, ale
aj v doterajšom spôsobe života jednotlivcov a spoloč
ností.
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	-	prispejú k zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života pracujúcich,
	-	odstránia príjmové nerovnosti a prehlbujú
cu sa nivelizáciu platov a miezd vo verejnom
a súkromnom sektore,
	-	zvýšia mzdovú úroveňtak, aby garantovala
dôstojný život pre všetkých zamestnancov
a zamestnankyne v súkromnom a verejnom
sektore.
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Zdôrazňujeme, že budeme obhajovať práva
a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie,
solidarity a garanciu dôstojnej práce a života
pre všetkých.

Budúcnosť je v práci, demokracii, slobode
a spravodlivosti!
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Uznesenie XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR
XI. zjazd Konfederácie odborových zväzov Sloven
skej republiky (ďalej len „KOZ SR“)

4. Rokovací poriadok zjazdu KOZ SR,
5. Volebný poriadok zjazdu KOZ SR,

I. berie na vedomie

6.	Vyhodnotenie plnenia Uznesenia VIII. zjazdu KOZ SR,

1.	Správu Mandátovej komisie XI. zjazdu KOZ SR pred
loženú za 1. a 2. deň rokovania zjazdu

7.	Správu o hospodárení KOZ SR od VIII. zjazdu KOZ SR,

3.	Pracovné predsedníctvo XI. zjazdu KOZ SR pre 1. deň
rokovania (dňa 16. 6. 20222) v zložení: pp. Marián
Magdoško, Monika Uhlerová, Marta Brodzianska,
Jozef Zadňan, Emil Machyna, František Zaparanik,
Vlasta Szabová, Katarína Krajčová, Pavel Ondek,
Milena Rácová, Anton Szalay
4.	Pracovné predsedníctvo XI. zjazdu KOZ SR pre 2. deň
rokovania (dňa 17. 6. 2022) v zložení: pp. Monika
Uhlerová, František Gajdoš, Marta Brodzianska,
Stanislav Ľupták, Vlasta Szabová, Jozef Zadňan,
František Zaparanik, Pavel Ondek, Pavol Paračka,
Milena Rácová, Anton Szalay

II. schvaľuje
1.	Program rokovania XI. zjazdu KOZ SR
2.	Pracovné komisie XI. zjazdu KOZ SR:
	mandátová komisia v zložení: pp. Jaroslava Kará
seková, Jozef Minárik, Viktor Mudrák, Igor Neu
mann, Božena Peráčeková
	návrhová komisia v zložení: pp. Dagmar Hrnčia
rová, Jaroslav Kordek, Zdenko Kristín, Alexander
Kurtanský, Erika Lörinczová, Jozef Mészároš, Ján
Prekop, Iveta Vrábelová, Jana Žitňáková
	volebná komisia v zložení: pp. Simona Bednárová,
Jozef Bóna, Milan Brlej, Alžbeta Broszová, Branislav
Dudáš, Boris Matušek, Marián Mikula
3.	Správu o plnení Programu a Rezolúcie KOZ SR na
roky 2016 – 2020 a činnosti KOZ SR v roku 2021

8.	Správu o činnosti revízorov účtov KOZ SR od VIII.
zjazdu KOZ SR,
9.	Stanovy Konfederácie odborových zväzov Sloven
skej republiky,
10. Program KOZ SR na roky 2022 – 2026,
11. Rezolúciu XI. zjazdu KOZ SR

III. zvolil
1. za prezidentku KOZ SR Moniku Uhlerovú
2. za viceprezidenta KOZ SR Františka Gajdoša
3.	za členov Predstavenstva
výrobné odborové zväzy:
Martu Brodzianskú
Stanislava Ľuptáka
Vlastu Szabovú
Jozefa Zadňana
Františka Zaparanika

KOZ SR zastupujúcich
IOZ
OZ KOVO
OZ DREVO, LESY, VODA
OZ POCR
OZŽ

4. 	za členov Predstavenstva KOZ SR zastupujúcich
nevýrobné odborové zväzy:
Pavla Ondeka
OZ PŠaV
Pavla Paračku
OZP
Milenu Rácovú
SLOVES
Antona Szalaya
SOZ ZaSS
5. za revízorov účtov:
Dianu Farkašovú
Danielu Roďomovú
Boženu Vytřísalovú

ECHOZ
OZ PŠaV
OZŽ
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2.	vystúpenia hostí a predsedov poradných orgánov
KOZ SR
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Uznesenie XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

IV. ukladá
1. Prezidentke Konfederácie
	vydať dokumenty XI. zjazdu Konfederácie a zaslať
odborovým zväzom
T: júl 2022
Z: prezidentka KOZ SR
2. Delegátom zjazdu
	informovať členskú základňu o priebehu a záve
roch XI. zjazdu Konfederácie
T: do 31.8.2022
Z: delegáti
3. Snemu Konfederácie
	priebežne stanovovať úlohy na napĺňanie Progra
mu KOZ SR 2022 – 2026 schváleného Zjazdom
Konfederácie
T: priebežne
Z: prezidentka KOZ SR
4.	Rade predsedov odborových zväzov Konfede
rácie
	Realizovať prenos informácií o činnosti Konfederá
cie do odborových zväzov a ich základných organi
zácií
T: priebežne
Z: prezidentka KOZ SR a predsedovia OZ
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5. Predstavenstvu Konfederácie
	zabezpečiť realizáciu Programu KOZ SR 2022 –
2026 v zmysle uznesenia IV. bod 3
T: priebežne
Z: predstavenstvo KOZ SR
6. Prezidentke KOZ SR
	napĺňať a navonok prezentovať obsah Rezolúcie
XI. zjazdu KOZ SR
T: trvalý
Z: prezidentka KOZ SR, odborové zväzy KOZ SR

				
				
V Bratislave 17. 6. 2022

Monika Uhlerová
prezidentka KOZ SR

KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 29A
821 01 Bratislava
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