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XI. zjazd Konfederácie odborových zväzov SR
16.-17.6.2022 sa v Bratislave zišli delegáti 25 odborových zväzov
na XI. zjazde KOZ SR. IOZ zastupovali predsedovia
a podpredsedovia regionálnych rád IOZ Erika Lörinczová a Milan
Gáll (Východ), Igor Neumann a Pavol Galko (Stred), Jozef Bóna
a Július Orban (Západ) a členka Predstavenstva KOZ SR Marta
Brodzianska, predsedníčka IOZ.
163 delegátov zhodnotilo uplynulé obdobie šiestich rokov, Správu
o plnení Programu KOZ SR za roky 2016 – 2020 a činnosti
Konfederácie v roku 2021 predniesol Marián Magdoško, prezident
KOZ (viac tu), prerokovalo a schválilo nové Stanovy KOZ SR,
prijalo na nasledujúce štvorročné obdobie Program KOZ SR na
roky 2022 – 2026, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, a to:
• Sociálny štát (obhajoba sociálnych práv a istôt, spravodlivé odmeňovanie, dôstojné mzdy, garantované
sociálne zabezpečenie, kvalitné verejné služby, spravodlivý daňový mix...)
• Zamestnanosť, trh práce a kvalitné pracovné miesta (podpora zamestnanosti a zlepšenie pracovného
prostredia, podmienky zamestnávania a BOZP, ochrana zamestnancov na pracovisku, skracovanie
pracovného času a zosúlaďovanie pracovného a súkromného života...)
• Práva odborov a transparentná odborárska politika (odbory ako relevantný a silný aktér v spoločenskom a
politickom priestore, ochrana odborov a odborových práv zamestnanca, stabilizácia a rozširovanie členskej
základne, solidarita a jednota odborov na národnej úrovni...)
• Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie (budovanie a podpora sociálneho dialógu na všetkých úrovniach,
kvalitné a efektívne kolektívne vyjednávanie..)
• Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni.
Vo verejnej časti ako hostia sa zjazdu zúčastnili zástupcovia zamestnávateľských zväzov a organizácií, predseda
Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, zástupkyňa generálneho tajomníka Európskej
odborovej konfederácie Esther Lynch, predseda vlády SR Eduard Heger a iní.
Delegáti zvolili v závere prvého dňa rokovania aj zástupcov v orgánoch Konfederácie a najvyšších predstaviteľov
KOZ SR. Novou prezidentkou Konfederácie na nasledujúce štyri roky sa stala Monika Uhlerová a viceprezidentom
František Gajdoš. Delegáti zvolili aj nové Predstavenstvo KOZ SR, ktorého členkou za výrobné odborové zväzy
sa stala opätovne aj Marta Brodzianska a revízorov účtov. XI. zjazd prijal Rezolúciu XI. zjazdu KOZ SR, v ktorej
o.i. zdôrazňujú, že budú obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne
práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity a garanciu dôstojnej práce a života pre
všetkých. Viac tu...
Monika Uhlerová po svojom zvolení okrem iného uviedla:
"Stanovili sme si niekoľko základných priorít, respektíve pilierov, kde určite za jednu z najzákladnejších
považujeme sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Je to nástroj, prostredníctvom ktorého chceme naďalej
obhajovať sociálne práva pracujúcich...“
„Naším cieľom bude vyvíjať tlak na vlády takým smerom, aby boli sociálne práva posilňované tak, aby bol život a
životná úroveň na Slovensku dôstojná..."
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