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Rokovanie zástupcov IOZ
a partnerských odborových zväzov ČR
Rokovanie zástupcov partnerských odborových zväzov – Integrovaný odborový zväz (IOZ) a OS DOSIA (OS – odborový
svaz), OS STAVBA ČR a OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (TOK ČaM) sa prvýkrát
po dvoch rokoch pandémie uskutočnilo prezenčne 4. mája 2022 v Bratislave v hoteli Sorea Regia.

Na rokovaní boli zastúpené odborové zväzy:
IOZ - predsedníčka OZ Marta Brodzianska,
členovia Predsedníctva OZ
Igor Neumann,
Milan Gáll,
Ľubomír Trešo
a Gabriela Pobjecká, špecialista OZ;
OS DOSIA - predseda OZ Jan Rejský;
OS STAVBA ČR - predseda OZ Pavel Zítko
a podpredseda OZ Stanislav Augustin;
OS TOK ČaM - predseda OZ Zdeněk Heller
a podpredseda OZ Ondřej Habart.
Marta Brodzianska uviedla, že stretnutie sa koná v predvečer 47. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP. Informovala o
dianí za predchádzajúce obdobie v legislatívnom procese v SR, o pomoci pri riešení otázok vyplývajúcich z obmedzenia
výroby, dopravy, s dôrazom na pracovno-právnu, sociálnu, mzdovú oblasť, BOZP a sociálne partnerstvo. Zvýraznila aktuálne
otázky činnosti IOZ na nasledujúce obdobie, sociálne partnerstvo na národnej úrovni a úrovni odvetví IOZ, vyjednávanie KZVS
a PKZ v rámci IOZ, právnu pomoc členom IOZ a BOZP. Informovala aj o podiele IOZ na realizácii úloh KOZ SR, vrátane
podpory a účasti členov zväzu na regionálnych protestných aktivitách pod gesciou OZ KOVO - „Zastavme spolu sociálny
úpadok Slovenska“.
Zástupcovia partnerských odborových zväzov informovali o činnosti zväzov, postavení, podmienkach a práci odborových
organizácií, o vyjednávaní a uplatňovaní pracovno-právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú prácu odborových organizácií.

Prítomní kladne hodnotili a ocenili význam spolupráce týchto zväzov a potvrdili nutnosť spolupráce aj pre ďalšie
obdobie s dôrazom na výmenu skúseností v odborárskej práci. Spoločne konštatovali, že i napriek tomu, že sa
nachádzame v zložitej ekonomickej situácii spôsobenej pandémiou a dôsledkami vojnového konfliktu na Ukrajine je
úlohou odborov na národnej i podnikovej úrovni chrániť a obhajovať všetky aspekty pracovno-právneho postavenia
zamestnancov vrátane kolektívneho vyjednávania.
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