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Rokoval 2. Snem Integrovaného odborového zväzu
V Žiline v Dome odborov sa dňa 28. novembra 2019 zišli členovia Snemu Integrovaného odborového
zväzu (ďalej len „IOZ“) na svojom 2. rokovaní za účasti prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška,
predsedov OS DOSIA Jana Rejského a OS Stavba ČR Pavla Zítka, podpredsedov OS Stavba ČR Stanislava
Augustina a OS TOK ČaM Ondreja Habarta a člena Predsedníctva OS TOK ČaM Zdenka Fríborta,
členov Revíznej komisie IOZ, Rady mladých odborárov IOZ a zamestnancov zväzu.
Rokovanie snemu viedol Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ. Snem okrem procedurálnych otázok a
pravidelných bodov rokovania prerokoval písomnú a ústnu Správu o činnosti Predsedníctva IOZ a činnosti IOZ
od 1. Snemu IOZ, ktorý sa konal 23. mája 2019.
Ústnu
správu
o činnosti
predložila
Marta
Brodzianska,
predsedníčka IOZ, ktorá doplnila písomnú
správu a konkretizovala jednotlivé oblasti
činnosti zväzu, s dôrazom na kolektívne
vyjednávanie, právnu pomoc základným
organizáciám a členom IOZ, oblasť BOZP –
v roku 2019 zväzová inšpekcia vykonala
okrem iného 30 previerok,
sociálne
partnerstvo, v ňom aj podiel zväzu na
činnosti odvetvových tripartít pozemných komunikácií, cestnej dopravy, civilného letectva a stavebníctva MDV
SR. V časti práce s členskou základňou zdôraznila prácu s mladými odborármi – v tomto roku sa konal už 8.
Seminár mladých odborárov IOZ začiatkom októbra v Kysaku.
Predsedníčka vyzdvihla význam vzdelávania
členov orgánov zväzu a základných organizácií a tu
v úvode podčiarkla „Len teoreticky a prakticky pripravení
môžeme robiť úspešné kroky v prospech zamestnancov“.
Zväz za hodnotené obdobie zabezpečil v júni sériu
vzdelávaní predsedov základných organizácií po regiónoch
spoločne so zasadnutiami regionálnych rád zväzu a
nadväzujúcim bolo celozväzové vzdelávanie orgánov
zväzu a základných organizácií, ktoré sa konalo v dňoch
24.- 25. septembra 2019 vo Svite za účasti 98 členov zo 60
základných organizácií. Obsahovými témami boli
Zákonník práce, kolektívne vyjednávanie a súvisiace témy
s dôrazom na techniku zvládnutia stresu. Zvýraznila
nutnosť zabezpečovania vzdelávacích aj na úrovni
základných organizácií.
Osobitne zdôraznila účasť zväzu na plnení úloh KOZ SR, riešení minimálnej mzdy na rok 2020, ktorá
bude vo výške 580 €, novely zákona o verejnom obstarávaní atď. Úspechom konfederácie je schválenie novely
zákona o minimálnej mzde v NR SR 16.10.2019 a to: od roku 2021 minimálna mzda bude tvoriť aspoň 60
% z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, ak sa sociálni partneri nedohodnú inak.
Predsedníčka aj v správe druhého snemu sa venovala úlohe zväzu pri riešení nedostatku odbornej pracovnej sily,
ktorú rieši so sociálnymi partnermi, ide najmä o vodičov hromadnej osobnej dopravy.
Toto dielo „e-správy“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela.
Autor súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

