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Integrovaný odborový zväz (IOZ) v spolupráci so svetovou
(BWI) a európskou (EFBWW) odborovou federáciou zamestnancov
v stavebníctve v partnerstve s Nadáciou Sociálna spoločnosť – trvalo
udržateľný rozvoj (Nadácia nemeckého odborového zväzu stavebníctva
IG BAU) a Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung (FES) v rámci
Medzinárodného projektu „Vzdelávanie za práva v Európe 20162019 : Slovensko“ zamestnancov v odvetví stavebníctva organizovali
17. 10. 2019 v hoteli SOREA REGIA v Bratislava medzinárodný
pracovný Workshop zástupcov
odborových
organizácii
v
stavebnej nadnárodnej nemeckej firmy STRABAG. Na stretnutí sa
zúčastnili zástupcovia odborových organizácii z Čiech, Maďarska,
Nemecka, Slovenska, zahraničných
partnerov projektu a predstavitelia
partnerského OS DOSIA. Cieľom
pracovného stretnutia bolo vytvoriť
priestor na diskusiu a výmenu
skúseností s návrhom spoločných riešení pri postupe kolektívneho
vyjednávania. Rokovanie moderovala organizátorka projektu Monika
Jankovičová, ktorá odprezentovala aj výsledky svojej práce so
základnými organizáciami projektu za 21. mesiacov, o organizovanosti
odborárov v konkrétnych stavebných spoločnostiach.
V úvode vystúpili zástupcovia partnerov projektu a predsedníčka IOZ, Marta Brodzianska. O situácii
v stavebníctve, sociálnom dialógu a organizovanosti v odboroch na Slovensku a v Čechách informovali
predsedníčka IOZ za slovenskú stranu a za českú stranu Ján Rejský,
predseda OS DOSIA.
Postupne vystúpili zahraniční zástupcovia odborových
organizácii a informovali o organizovanosti zamestnancov, práci
s členkou základňou v dcérskej spoločnosti STRABAG a hľadali sa
riešenia pre stimuláciu členskej základne. V bloku kolektívne
vyjednávanie predstavili výsledky, ktoré majú zakotvené
v kolektívnych zmluvách, s dôrazom na odmeňovanie a benefity pre
zamestnancov v jednotlivých krajinách. Štandardné benefity pre zamestnancov má poskytované najmä nemecká
strana v rámci rovnakého koncernu. Pre
ostatné strany to bola dôležitá
informácia, ktorú využijú v najbližších
kolektívnych rokovaniach
s cieľom
vyjednať rovnaké alebo približne
rovnaké benefity.
Účastníci z prvého stretnutia
odborárov STRABAG v rámci V4/W6
organizovaného
IOZ
odchádzali
s novými skúsenosťami a vyjadrili
presvedčenie, že obdobné pracovné
stretnutia budú organizované aj
v budúcnosti.
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