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Pellegrini zvažuje ústavné zakotvenie dôchodkového veku
[noviny.sk; 23/04/2018; redakcia/VD ; Zaradenie: Politika]
https://www.noviny.sk/politika/328788-pellegrini-zvazuje-ustavne-zakotveniedochodkoveho-veku
BRATISLAVA / Premiér Peter Pellegrini sa v pondelok stretol s predstaviteľmi Konfederácie
odborových zväzov Slovenska.
Pellegrini po stretnutí s riaditeľom Konfederácie odborových zväzov uviedol, že jeho vláda
bude vždy načúvať tým, ktorých zväz zastupuje, ale aj tým, ktorí im dávajú prácu. "Je
záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda tak ako to bolo v minulých rokoch.
Budeme vytvárať jasný tlak, aby v roku 2019 minimálna mzda výrazne prekročila úroveň 500
eur," dodal Pellegrini, podľa ktorého je dôležité vytvárať stále väčší rozdiel medzi tými, ktorí
pracujú a medzi tými, ktorí pracovať nechcú. Okrem toho avizoval Pellegrini aj zvýšenie
platov zamestnancov verejných služieb.
Premiér tiež načrtol tému znižovania dôchodkového veku. "Je otázka, či ešte treba pokračovať
v systéme, ktorý máme nastavený, a to je vek odchodu do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia alebo ho možno aj ústavným zákonom zastupovať," uviedol Pellegrini s tým, že
verí, že nebude treba organizovať referendum. "Verím, že sa za okrúhlym stolom budeme
vedieť dohodnúť, aby sme odhadli ten správny vek a aby sme možno aj ústavne rozhodli o
tom, že na Slovensku bude ústavne garantovaný vek, kedy človek má právo ísť do dôchodku,"
dodal Pellegrini.
Napriek neustálym otázkam na meno nového ministra vnútra Pellegrini mlčí. "Po experimente
s externým krízovým manažérom, ktorý nám nevyšiel ale budem preferovať, aby to bol
človek, ktorý bude môcť okamžite začať riadiť ministerstvo," dodal.
Peter Pellegrini tiež uviedol, že sa zaujíma o poľnohospodárov na Slovensku. "Chcem
požiadať ministerstvo pôdohospodárstva o prehľad v číslach. Chcem, aby sme dali na zoznam
všetky výmery, na ktoré sa platia dotácie, na ďalší zoznam všetky podniky a osoby, ktoré
samostatne hospodária. Chcem, aby boli verejné a budeme k nemu priraďovať subjekt,
výmeru a výšku dotácie. Aby sme jasne ukázali, koľko je na Slovensku ľudí, ktorí poberajú
dotácie a ani centom neprispievajú k potravinovej sebestačnosti," načrtol svoju predstavu
Pellegrini.
Zdroj - noviny.sk

Minimálna mzda by mala výrazne presiahnuť 500 eur, premiér prerokoval aj odchod do
dôchodku
[webnoviny.sk; 23/04/2018; SITA ; Zaradenie: Ekonomika]
https://www.webnoviny.sk/minimalna-mzda-mala-vyrazne-presiahnut-500-eur-premierprerokoval-aj-odchod-dochodku/
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Otvoriť galériu
Zľava: Predseda vlády SR Peter Pellegrini a prezident KOZ SR Jozef Kollár počas brífingu po
stretnutí predsedu vlády SR s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na
Úrade vlády SR. Bratislava, 23. apríl 2018.
BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Minimálna mzda na Slovensku by podľa premiéra
Petra Pellegriniho mala v budúcom roku výrazne prekročiť sumu 500 eur. Uviedol to po
pondelkovom stretnutí s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ).
Podľa neho je záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v
predchádzajúcich rokoch. "Budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v
roku 2019 výrazne úroveň 500 eur," povedal. Ako zdôraznil, je veľmi dôležité vytvárať
rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a medzi tými, ktorí pracovať nechcú.
Minimálna mzda v súčasnosti dosahuje 480 eur a od začiatku tohto roka stúpla o 45 eur.
"Minimálna mzda viac ako 500 eur je to minimum, čo by mali ľudia na Slovensku zarábať a
každý, kto bude proti takémuto nárastu, je proti ľuďom, ktorí na Slovensku poctivo pracujú,"
zdôraznil predseda vlády.
Jednou z priorít vlády je podľa premiéra aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére. "Som
veľmi rád, že je dnes na stole otázka výraznejšieho zvýšenia platov vo verejnej správe,"
povedal. Podľa neho ide v tomto prípade aj o zamestnancov samosprávy. "Aj tu je čas na to,
aby pri dobre sa vyvíjajúcich príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," uviedol.
V súvislosti so zvýšením platových taríf vo verejnej sfére uviedol, že vláda dá odborárom takú
ponuku, ktorú si bude môcť štátny rozpočet dovoliť. "Časť z týchto platov bude musieť
sanovať aj samospráva," upozornil.
Samospráve sa podľa neho zvyšujú príjmy a preto by nemala mať problém dať svojim
zamestnancom vyššie platy. Na nových platových tarifách vo verejnej službe sa chce s
odborármi dohodnúť do konca júna tohto roka, aby sa príslušnou legislatívou mohol už v
septembri zaoberať parlament a platy sa zvýšili od začiatku budúceho roka.
Témou rokovania premiéra s odborármi bolo aj zavedenie stropu na vek odchodu do
dôchodku. Táto téma bude podľa Pellegriniho ešte predmetom širšej diskusie. Odborári totiž
navrhujú ohraničiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.
"Udržateľnosť verejných financií je na jednej strane dôležitá, ale treba si uvedomiť aj to, že ak
niekto celý život robí a odchádza do dôchodku niekde v 62, 63 rokoch, je otázka, či ešte treba
pokračovať v systéme, ktorý máme dnes nastavený, a to je odchod do dôchodku na základe
priemerného veku dožitia, alebo možno aj ústavným zákonom zastropovať tento vek, "
povedal.
Premiér verí tomu, že na túto tému nebude potrebné organizovať na Slovensku referendum.
"Pevne verím, že nájdeme aj politickú podporu na to, aby sme odhadli ten správny vek a
rozhodli o tom, že bude na Slovensku ústavným zákonom garantovaný vek, kedy človek má
právo ísť do dôchodku," dodal premiér.
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Prezident KOZ Jozef Kollár ocenil, že vláda bude pokračovať v sociálnom dialógu s
odborármi. "Dostali sme prísľub, že o týchto témach budeme pravidelne rokovať," povedal.
Upozornil na to, že zvýšenie platov vo verejnej službe sa netýka len úradníkov, ale ľudí
pracujúcich "v teréne", ako sú kuchárky či školníci.
Zvýšenie platov je prioritou pre premiéra aj odborárov
[pravda.sk; 23/04/2018; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo]
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/467185-zvysenie-platov-je-prioritou-prepremiera-aj-odborarov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka
zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach.
"Aj tu je čas na to, aby pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy
týchto ľudí," dodal. Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený
predchádzajúcou vládou bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na
spravodlivejšom rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a
verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
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situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Pellegrini po stretnutí s odborármi: Budeme tlačiť, aby už o rok minimálna mzda
prekročila 500 eur
[cas.sk; 23/04/2018; TASR ; Zaradenie: Čas.sk]
https://www.cas.sk/clanok/684854/pellegrini-po-stretnuti-s-odborarmi-budeme-tlacitaby-uz-o-rok-minimalna-mzda-prekrocila-500-eur/
Otvoriť galériu
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka
zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
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Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Foto:
Minimálna mzda sa má zvýšiť. (ilustračné foto) Zdroj - iStock
Pellegrini: Minimálna mzda by mala budúci rok výrazne prekročiť 500 eur
[topky.sk; 23/04/2018; SITA ; Zaradenie: Domáce]
http://www.topky.sk/cl/100535/1705199/Pellegrini--Minimalna-mzda-by-mala-buducirok-vyrazne-prekrocit-500-eur
BRATISLAVA - Minimálna mzda na Slovensku by podľa premiéra Petra Pellegriniho mala v
budúcom roku výrazne prekročiť sumu 500 eur. Uviedol to po dnešnom stretnutí s
predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ). Podľa neho je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch.
"Budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne úroveň
500 eur," povedal. Ako zdôraznil, je veľmi dôležité vytvárať rozdiel medzi tými, ktorí pracujú
a medzi tými, ktorí pracovať nechcú. Minimálna mzda v súčasnosti dosahuje 480 eur a od
začiatku tohto roka stúpla o 45 eur. "Minimálna mzda viac ako 500 eur je to minimum, čo by
mali ľudia na Slovensku zarábať a každý, kto bude proti takémuto nárastu, je proti ľuďom,
ktorí na Slovensku poctivo pracujú," zdôraznil predseda vlády.
Jednou z priorít vlády je podľa premiéra aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére. "Som
veľmi rád, že je dnes na stole otázka výraznejšieho zvýšenia platov vo verejnej správe,"
povedal. Podľa neho ide v tomto prípade aj o zamestnancov samosprávy. "Aj tu je čas na to,
aby pri dobre sa vyvíjajúcich príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," uviedol.
V súvislosti so zvýšením platových taríf vo verejnej sfére uviedol, že vláda dá odborárom takú
ponuku, ktorú si bude môcť štátny rozpočet dovoliť. "Časť z týchto platov bude musieť
sanovať aj samospráva," upozornil. Samospráve sa podľa neho zvyšujú príjmy a preto by
nemala mať problém dať svojim zamestnancom vyššie platy. Na nových platových tarifách vo
verejnej službe sa chce s odborármi dohodnúť do konca júna tohto roka, aby sa príslušnou
legislatívou mohol už v septembri zaoberať parlament a platy sa zvýšili od začiatku budúceho
roka.
Témou rokovania premiéra s odborármi bolo aj zavedenie stropu na vek odchodu do
dôchodku. Táto téma bude podľa Pellegriniho ešte predmetom širšej diskusie. Odborári totiž
navrhujú ohraničiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. "Udržateľnosť verejných financií
je na jednej strane dôležitá, ale treba si uvedomiť aj to, že ak niekto celý život robí a odchádza
do dôchodku niekde v 62, 63 rokoch, je otázka, či ešte treba pokračovať v systéme, ktorý
máme dnes nastavený, a to je odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia,
alebo možno aj ústavným zákonom určiť strop tohto veku," povedal.
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Premiér verí tomu, že na túto tému nebude potrebné organizovať na Slovensku referendum.
"Pevne verím, že nájdeme aj politickú podporu na to, aby sme odhadli ten správny vek a
rozhodli o tom, že bude na Slovensku ústavným zákonom garantovaný vek, keď človek má
právo ísť do dôchodku," dodal premiér.
Prezident KOZ Jozef Kollár ocenil, že vláda bude pokračovať v sociálnom dialógu s
odborármi. "Dostali sme prísľub, že o týchto témach budeme pravidelne rokovať," povedal.
Upozornil na to, že zvýšenie platov vo verejnej službe sa netýka len úradníkov, ale ľudí
pracujúcich "v teréne", ako sú kuchárky či školníci.
Premiér po stretnutí s odborármi: Otázkou zostáva dôchodkový strop
[ta3.com; 23/04/2018; TA3 ; Zaradenie: Ekonomika]
https://www.ta3.com/clanok/1126539/premier-po-stretnuti-s-odborarmi-otazkouzostava-dochodkovy-strop.html
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie
odborových zväzov na Úrade vlády. Zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového
veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Dialóg bude pokračovať
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
Požiadavky odborových zväzov
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či treba
pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného veku
dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona. Prezident KOZ
zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr naopak.
"Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale navrhujú 65
rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení. Požadovali tiež,
aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
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"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou. Premiér s predstaviteľmi KOZ
sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej situácii, keď je miera
nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu, aby do SR prišli
pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že sme sa zhodli a
SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej sily na sociálny
dumping," uviedol.
Vláda bude vytvárať tlak, aby minimálna mzda v roku 2019 prekročila 500 eur
[hlavne.sk; 23/04/2018; Roman Martiška ; Zaradenie: hlavne.sk]
https://hlavne.sk/ekonomika/vlada-bude-vytvarat-tlak-aby-minimalna-mzda-v-roku2019-prekrocila-500-eur/
V priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov SR za účasti účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
(vľavo). Na snímke druhý sprava predseda OZ KOVO Emil Machyna, tretí sprava prezident
Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Jozef Kollár a štvrtá sprava viceprezidentka
KOZ SR Monika Uhlerová. V Bratislave 23. apríla 2018 foto: TASR
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka
zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
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naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Premiér: Vytvoríme tlak, aby minimálna mzda prekročila 500 eur
[24hod.sk; 23/04/2018; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika]
http://www.24hod.sk/premier-vytvorime-tlak-aby-minimalna-mzda-prekrocila-500-eurcl581987.html
V priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov SR za účasti účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
(vľavo). Na snímke druhý sprava predseda OZ KOVO Emil ...
Bratislava 23. apríla (TASR) – Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo
verejnej a štátnej správe. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom
rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR.
Zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa
o nej ďalej rokovať.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
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Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Pellegrini: Budeme vytvárať tlak, aby minimálna mzda v tomto roku prekročila 500 eur
[hnonline.sk; 23/04/2018; TASR ; Zaradenie: HNonline]
https://slovensko.hnonline.sk/1733292-pellegrini-budeme-vytvarat-tlak-aby-minimalnamzda-v-tomto-roku-prekrocila-500-eur
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR.
Zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa
o nej ďalej rokovať. Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu.
"Potvrdil som, že je záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v
predchádzajúcich rokoch. To znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda
prekročila v roku 2019 výrazne úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je
minimum, koľko by mali ľudia na Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér.
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Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či treba pokračovať v súčasnom systéme, teda
odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak,
aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku. Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj
vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Pellegrini: Budeme vytvárať tlak, aby minimálna mzda v roku 2019 prekročila 500 eur
[info.sk; 23/04/2018; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR ; Zaradenie: Info.sk]
http://www.info.sk/sprava/144595/pellegrini-budeme-vytvarat-tlak-aby-minimalnamzda-v-roku-2019-prekrocila-500-eur/
Premiér zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a
bude sa o nej ďalej rokovať.
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
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predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR
Premiér: Budeme vytvárať tlak, aby minimálna mzda v roku 2019 prekročila 500 eur
[hlavnespravy.sk; 23/04/2018; TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian ; Zaradenie: Z
domova]
https://www.hlavnespravy.sk/premier-budeme-vytvarat-tlak-aby-minimalna-mzda-vroku-2019-prekrocila-500-eur/1382300
Bratislava 23. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka
zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Na snímke premiér Peter Pellegrini
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
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ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach.
"Aj tu je čas na to, aby pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy
týchto ľudí," dodal. Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený
predchádzajúcou vládou bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na
spravodlivejšom rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a
verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie.
"Tu som veľmi rád, že sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať
tento nedostatok pracovnej sily na sociálny dumping," uviedol.
Premiér Pellegrini má odvážne vízie: Chce, aby minimálna mzda dosiahla túto sumu!
[pluska.sk; 23/04/2018; TASR,dom ; Zaradenie: Správy]
https://www1.pluska.sk/Spravy/Z-domova/Premier-Pellegrini-ma-odvazne-vizie-Chceaby-minimalna-mzda-dosiahla-tuto-sumu
Premiér Peter Pellegrini má odvážne plány do budúcnosti. Prioritou vlády bude aj to, aby sa
výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe.
Premiér: Budeme vytvárať tlak, aby minimálna mzda v roku 2019 prekročila túto sumu!
Foto: Twitter
Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka
zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.
Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
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znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach. "Aj tu je čas na to, aby
pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," dodal.
Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou
bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom
rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegriniho nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
Pellegrini chce minimálnu mzdu nad úrovňou 500 eur. Otázny zostáva vek odchodu do
dôchodku
[aktualne.sk; 23/04/2018; TASR ; Zaradenie: aktualne.sk]
https://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/pellegrini-chce-minimalnumzdu-nad-urovnou-500-eur-otazny-zostava-vek-odchodu-do-dochodku.html
BRATISLAVA – Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a
štátnej správe. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s
predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň
priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej
ďalej rokovať.
Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Archívne foto Zdroj -AP/SITA
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Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. "Potvrdil som, že je záujmom vlády,
aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To
znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne
úroveň 500 eur," skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na
Slovensku zarábať.
Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov
vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov,
ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach.
"Aj tu je čas na to, aby pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy
týchto ľudí," dodal. Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený
predchádzajúcou vládou bude pokračovať. "Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na
spravodlivejšom rozdelení toho zisku z HDP," skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a
verejnej správe.
Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Archívne foto Zdroj - DAVID DUDUCZ
"Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte
predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek
odchodu do dôchodku," priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či
treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného
veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku.
Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.
Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr
naopak. "Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale
navrhujú 65 rokov," doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení.
Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.
"Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú
septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody,
ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019," podčiarkol premiér s tým, že verí,
že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.
Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej
situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu,
aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. "Tu som veľmi rád, že
sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej
sily na sociálny dumping," uviedol.
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