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Rokoval 4. Snem IOZ
10.11. 2021 rokoval online formou 4. Snem
Integrovaného odborového zväzu za účasti predsedu
Revíznej komisie Miloša Strážovca a predsedu Rady
mladých odborárov Lukáša Beliančina, ktoré viedol
člen Predsedníctva Jozef Bóna.
Snem okrem pravidelných bodov zobral na vedomie aj
výsledky doplňujúcich volieb členov výborov
regionálnych rád IOZ Stred a Západ zo septembra
2021.
Písomnú správu o činnosti Predsedníctva a ústnu
správu o činnosti IOZ od 3. Snemu predložila
predsedníčka IOZ Marta Brodzianska. V správe konkretizovala jednotlivé oblasti s dôrazom na kolektívne vyjednávanie
KZVS, resp. dodatkov platných KZVS. Vyjednávanie Dodatku č. 9 pre stavebné spoločnosti a KZVS na rok 2022 pre
verejnú a štátnu službu prebieha. V odvetví civilného letectva je kolektívna zmluva platná do roku 2023.
Iná situácia je s KZVS pre spoločnosti dopravných podnikov. Zväz zamestnávateľov MHD stanovisko k návrhu Dodatku
č. 16 odborovému zväzu nezaslal, listom zo dňa 3.8.2021 Zväz zamestnávateľov oznámil IOZ, že rozhodol o zrušení Zväzu
likvidáciou. Predsedníctvo IOZ je aj napriek tejto skutočnosti presvedčené, že sociálny dialóg v tomto odvetí na všetkých
stupňoch bude pokračovať.
IOZ poskytuje základným organizáciám pomoc pri kolektívnom vyjednávaní podnikových kolektívnych zmlúv a metodickú
pomoc priamou účasťou, ale už aj online.
M. Brodzianska ďalej podala správu o podiele zväzu na činnosti odvetvových tripartít MDV SR v oblastiach cestnej
dopravy, civilného letectva, pozemných komunikácií a stavebníctva, kde hlavným bodom bolo riešenie pomoci
a kompenzácie strát príjmov spoločnostiam zo strany štátu v dôsledku dopadu pandémie a ich vplyv na zamestnancov.
Zdôraznila právnu pomoc základným organizáciám a členom IOZ, podiel zväzu na plnení úloh v oblasti BOZP, ktorá bola
zameraná na metodickú a právnu pomoc v oblasti BOZP, vypracovávanie stanovísk pre základné organizácie cielených na
pracovné podmienky zamestnancov v tomto období, používanie ochranných pomôcok za účelom prekrytia horných dýchacích
ciest. Podnety zo základných organizácií boli vyriešené za účasti KOZ SR priamo s hlavným hygienikom SR.
Ďalej informovala 46. ročníku súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP, ktorý sa konal online 11.5.2021, o príprave 9. Seminára
mladých odborárov IOZ, ktorý sa bude konať online 8.12.2021.
Informovala o účasti IOZ na plnení úloh KOZ SR v oblasti minimálnej mzdy na rok 2022, či pripomienkovanie návrhov právnych
predpisov.
IOZ podporil 27.10.2021 protest KOZ SR pred Úradom vlády SR na
podporu vyjednávania KZVS pre verejnú a štátnu službu na rok
2022 a na podporu zvyšovania platov, miezd a životnej úrovne.
Z aktivít základných organizácií popri kolektívnom vyjednávaní
predsedníčka zvýraznila výstražný štrajk zamestnancov
Dopravného podniku mesta Košice a DP Bratislava vyhlásený
odborovými organizáciami 12.4.2021, teda aj ZO IOZ, ktorému aj ZO
IOZ pri Dopravnom podniku mesta Prešov vyjadrila solidárnu
podporu.
Snem schválil čerpanie rozpočtu IOZ za rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2022, zmenu Stanov IOZ (zmena adresy sídla IOZ
z Vajnorskej 1 na Bajkalskú ul. 29/A,B, 821 01 Bratislava 2) a dokumentov IOZ a zobral na vedomie stanoviská Revíznej
komisie k správam o rozpočte.
Snem uložil Predsedníctvu vypracovať a schváliť schému pomoci IOZ základným organizáciám a členom IOZ v roku
2022.
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: ioz@ioz.sk

