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Rokovalo Predsedníctvo IOZ
Dňa 25.3.2021 prebehlo online rokovanie 13. Predsedníctva IOZ, kde okrem pravidelných bodov prerokovalo bez
pripomienok Správu o poskytovaní právnej pomoci IOZ za rok 2020, informácie predsedníčky IOZ Marty Brodzianskej
o aktuálnej situácii a úlohách odborového zväzu a KOZ SR, z rokovaní orgánov, JMF ZOO SR a Hospodárskej
a sociálnej rady SR.
Predsedníčka informovala o príprave 46. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP. Celoštátne kolo sa za
podpory partnerov bude konať 11. mája 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu formou online.
Ďalej schválilo účasť zástupcov odborového zväzu na aprílovom rokovaní Výkonného výboru IndustriAll Europe, kde
budú zastupovať členov v pôsobnosti sekcie textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, sociálnu výpomoc pre
členov základných organizácií pri RSaÚC Levice a DPB, divízia Autobusy.
Osobitnou témou rokovania bolo vyhlásenie zástupcov
zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku, ktorí
z dôvodu nesúhlasu s rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky vyhlásili štrajkovú pohotovosť.
Prerokované boli postupy a možné riešenia požiadaviek IOZ,
ktoré boli Vyhlásením Predsedníctva IOZ predložené poslancom
Národnej rady SR. Odborový zväz spoločne so zástupcami
zamestnancov dopravných podnikov kladie dôraz na výpadok
príjmov z dôvodu pretrvávajúcej koronakrízy a upozorňujú na
vážnosť situácie, ktorá môže mať za následok hromadné
prepúšťanie zamestnancov a obmedzenie či rušenie liniek MHD.
Preto Predsedníctvo IOZ vyzýva poslancov NR SR, ktorí na
prebiehajúcej schôdzi prerokovávajú návrh zákona, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
dopravy a výstavby SR v súvislosti s ochorením COVID-19 v
cestnej doprave, aby jeho prijatím vytvorili legislatívny rámec
pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“
ministerstvom aj na podporu mestských dopravných podnikov.
Na podnet základných organizácií sa predsedníctvo zaoberalo aj
realizáciou v praxi príslušných opatrení ÚVZ SR týkajúcich sa
povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest a nosenia respirátorov
FFP2 pri ohrození verejného zdravia. Túto povinnosť majú aj zamestnanci
v interiéri na pracovisku a vodiči MHD. Dnes už zo skúseností vieme, že
pri nosení respirátora dochádza u niektorých osôb (zamestnancov)
k sťaženému dýchaniu, čo môže viesť k zdravotným ťažkostiam
zamestnancov a v neposlednom rade k sťaženiu výkonu práce a k
závažným nežiadúcim udalostiam. Preto odborový zväz v spolupráíci
s KOZ SR predkladá žiadosti ÚV o udelenie ďalšej výnimky z tejto
povinnosti, kde nám už v nám v niektorých prípadoch bolo vyhovené.
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