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Spoločné rokovanie sociálnych partnerov
Dňa 22. septembra 2021 sa uskutočnilo v sídle zamestnávateľského zväzu spoločné pracovné rokovanie
Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZSPS“). Za ZSPS sa
rokovania zúčastnili prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA a Ing. Marek Malina , generálny
sekretár ZSPS. Za IOZ jeho predsedníčka JUDr. Marta Brodzianska a Ing. Gabriela Pobjecká,
špecialistka IOZ pre sociálny dialóg.
Predmetom rokovania boli viaceré spoločné témy. Prvou bol aktuálny stav prípravy a ďalšieho
postupu návrhu nového zákona o výstavbe (stavebný zákon) s cieľom zaujatia jednotného stanoviska
sociálnych partnerov v jeho ďalšom legislatívnom procese.
V ďalšom sa venovali otázke voľných živností v stavebníctve. Sociálni partneri sa zhodli na tom, že
existencia voľných živností v stavebníctve má vážny dosah na bezpečnosť a kvalitu stavieb na Slovensku.
Stavebné práce vykonávajú nekvalifikované osoby, ktoré sú v niektorých prípadoch spoluzodpovedné aj za známe
kolapsy stavieb. Skonštatovali, že k potrebe určitého stupňa kvalifikácie a dĺžky praxe pri vykonávaní činností
v stavebníctve je nevyhnutné prispôsobiť aj školský systém, keďže v súčasnosti v danom odbore chýba dostatok
kvalifikovaných zamestnancov. Jednomyseľne sa zhodli na potrebe, aby každá živnosť v stavebníctve bola
podmienená primeranými požiadavkami na odbornosť a prax. Spoločne budú aj naďalej na rokovaniach
odvetvových tripartít MDV SR apelovať na predstaviteľov rezortného ministerstva a žiadať ho o podporu aktivity
ZSPS na obmedzenie rozsahu voľných živností v stavebníctve.

V záujme plnenia úloh vyplývajúcich zo vzájomného vzťahu medzi odbormi a zamestnávateľmi bola
ďalšou témou otázka prípravy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre stavebníctvo na ďalšie obdobie a
postupu kolektívneho vyjednávania na rok 2022. Sociálni partneri si uvedomujú, že kolektívne vyjednávanie
na odvetvovej úrovni je aj v roku 2021 významne ovplyvnené mimoriadnou situáciou v súvislosti s pandémiou
Covid-19. Napriek tejto náročnej situácii zástupcovia IOZ a ZSPS vo vyjednávaní na odvetvovej úrovni budú
pokračovať s cieľom dosiahnutia vzájomnej dohody.
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