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Z pracovného stretnutia zástupcov IOZ a OS DOSIA
V súlade s podpísanou Dohodou o spolupráci medzi Integrovaným odborovým zväzom (ďalej len „IOZ“
a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (ďalej len
„OS DOSIA“) z 21. apríla 2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov obidvoch odborových zväzov
vo Vnorovách na Morave v dňoch 20. - 21. septembra 2018.
Rokovania sa zúčastnili:
Za IOZ :
Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ
Milan Gáll, člen Predsedníctva IOZ.
Za OS DOSIA: Jan Rejský, predseda OZ
Jan Čup, podpredseda OZ
Renata Valentová, právnička OZ.
Obsahom
pracovného
stretnutia
boli
rokovanie zástupcov vedení obidvoch odborových
zväzov a ich účasť na plenárnom zasadnutí sekcie
cestného
hospodárstva
a
automobilového
opravárenstva OS DOSIA.
V prvý deň pracovného stretnutia predstavitelia obidvoch odborových zväzov prerokovali otázky, ktorých
obsahom boli: aktuálne úlohy činnosti odborových zväzov, obojstranné informácie o uplatňovaní
pracovnoprávnych, sociálnych, daňových predpisov, ako aj predpisov v oblasti BOZP a ostatných právnych
noriem, ktoré ovplyvňujú prácu odborových organizácií a sú potrebné pre zastupovanie zamestnancov.
Podrobne prerokovali otázky týkajúce sa sociálneho partnerstva s dôrazom na sociálny dialóg na národnej
úrovni v SR a ČR a na odvetvovej úrovni OS DOSIA a IOZ, konkrétne v odvetviach cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. V tom prerokovali podrobný prehľad z oblasti kolektívneho vyjednávania v OS DOSIA a IOZ na
všetkých úrovniach a porovnanie obsahov dojednávaných záväzkov.
Partneri sa v diskusii venovali aj hospodárskym, spoločenským a politickým témam v ČR a SR
a z pohľadu jej následného vplyvu na prijatie právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň občanov
a odrážajú sa na činnosti odborov.
Druhý deň pracovná návšteva zástupcov IOZ pokračovala účasťou na plenárnom zasadnutí sekcie
cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva OS DOSIA, na ktorom boli diskutované obsahové témy,
napr. aktuálne odborové problémy, právna problematika, nové právne predpisy a návrhy zákonov, kolektívne
vyjednávanie - KSVS na rok 2019, činnosť zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce, atď.
Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska vo
svojom vystúpení okrem pozdravenia prítomných
a poďakovania za pozvanie podala informácie
s dôrazom na aktuálne otázky činnosti IOZ:
kolektívne vyjednávanie KZVS a PKZ v pôsobnosti
IOZ, sociálne partnerstvo na národnej a úrovni
odvetví IOZ, právnu pomoc členom IOZ, BOZP,
prípravu III. zjazdu IOZ atď. Predsedníčka
informovala aj o podiele IOZ na realizácii úloh
KOZ SR najmä na legislatívnom procese,
rokovaniach o minimálnej mzde na rok 2019 atď.
V závere stretnutia sa obidve strany dohodli
na ďalšej úzkej pracovnej spolupráci v súlade s
Dohodou.
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