08.10.2021

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov
národných odborových centrál Východného regiónu industriAll Europe
formou online videokonferencie a to :zo Slovinska, Maďarska, Poľska,
Českej republiky a Slovenskej republiky. Rokovania sa za IOZ
zúčastnili:M. Brodzianska, predsedníčka IOZ a Zuzana Bosáková,
asistentka predsedníčky IOZ.
Hosťami tohto rokovania boli Ildikó Krén, strategický organizátor
a Corinna Zierold, poradca politík pre seniorov.
Po úvodných procedurálnych otázkach, privítaní prítomných riadiacim
rokovania
Jaroslavom Součkom (predseda OS KOVO ČR),
predsedajúci Východného regiónu industriAll (ďalej len „VR IAE“) prevzala slovo Corinna Zierold, ktorá predstavila
výsledky stretnutia Výkonného výboru IAE zo dňa 22.9.2021 a informovala účastníkov o príprave návrhu spoločnej
deklarácie k téme Zelenej dohody z pohľadu východného regiónu. Konečná verzia vyhlásenia bude odoslaná
sekretariátu v Bruseli, politikom na národnej/ európskej úrovni a zamestnávateľom.
Ildikó Krén vo svojej prezentácií predstavila činnosti BTUP (metodika budovania kompetencií odborov), ktoré
vykonáva industriAll Europe. BTUP je zamerané na členské organizácie a za cieľ si kladie zvýšiť ich povedomie o
tom, že udržanie členov a budovanie odborových kompetencií je pre odbory kľúčové. Účastníci uvítali túto iniciatívu
a podelili sa o svoje skúsenosti s náborom nových členov. Poľskí a maďarskí kolegovia spomenuli svoje vlastné
projekty zamerané aj na zahraničných pracovníkov. Illdikó Krén apelovala na všetky organizácie, aby sa pripojili k
pracovnej skupine BTUP a taktiež ponúkla možnosť dohodnúť dvojstranné konzultácie.
Ťažiskom tohto zasadnutia boli prezentácie spoločných
správ členských organizácií v jednotlivých krajinách, ktoré
do regiónu patria – Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko
a Česká republika.
Štruktúra správ bola nasledovná:
• dopady covid-19 na ekonomický, politický a sociálny vývoj
od posledného zasadnutia VR IAE
• vývoj v jednotlivých odborových organizáciách a aktuálne
informácie o projektoch zameraných na organizovanie
• vplyvy spravodlivého prechodu, energetických zmien
v organizáciách.
Všeobecnú správu za Slovensko odprezentovala, Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ, ktorá obsahovala aj
konkrétne informácie o odborových zväzoch a ich činností, oslabovania postavenia odborov - sociálneho dialógu zo
strany vlády SR, extenziu KZVS, zrušeniu dôchodkového stropu. V rámci problematiky IOZ sa venovala najmä
problematike kompenzácie náhrady strát príjmov dopravných podnikov, odvetviu stavebníctva a textil, odev, koža
(pokles miezd v odvetviach, strata príjmov a práce počas pandémie, atď.)
Následne správu doplnili zástupcovia jednotlivých OZ.
Nasledujúce stretnutie je plánované na jar 2022 (pravdepodobne apríl) - miesto a presný dátum sa
dohodnú na základe pôvodného princípu rotácie používaného pred pandémiou Covid.
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