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V súlade s Plánom zahraničnej činnosti IOZ na rok 2015 a v súlade s plnením Dohody
o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR sa v dňoch 31. 3. – 1. 4. 2015 v Bratislave konalo spoločné
rokovanie vedení oboch odborových zväzov. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili predsedníčka
IOZ Marta Brodzianska, člen Predsedníctva IOZ Stanislav Bíroš a asistentka predsedníčky IOZ
Kamila Horínková. Za OS STAVBA ČR
boli na rokovaní prítomní predseda OS
STAVBA ČR Stanislav Antoniv
a podpredseda OS STAVBA ČR Milan
Vomela. Účastníci rokovania sa
vzájomne informovali o spoločenskopolitickej situácií na Slovensku a
v Čechách, podali aktuálne informácie
o činnosti oboch odborových zväzov a
odborových centrál v SR a ČR,
diskutovali o návrhu na ďalšiu
spoluprácu medzi IOZ a OS STAVBA
ČR v rokoch 2015 a 2016. Na rokovaní
bolo zhodnotené a následne podpísané
priebežné hodnotenie plnenia dohody o spolupráci OS STAVBA ČR a IOZ za rok 2014.

***************************************

Snem KOZ SR, ktorý sa uskutočnil 25. marca 2015, zhodnotil na svojom prvom zasadnutí v
roku 2015 činnosť konfederácie od posledného snemu v novembri 2014, plnenie Hlavných úloh KOZ
SR za rok 2014, ako aj úroveň sociálneho dialógu a obhajoby sociálnych práv v súčasnosti.
KOZ SR upriamila svoju pozornosť na štyri hlavné priority, ktorými v hodnotenom období
boli: kultivovaný dialóg sociálnych partnerov a presadzovanie oprávnených požiadaviek štátnych
zamestnancov a zamestnancov, ktorých zamestnávatelia postupujú podľa zákona číslo 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v súvislosti s kolektívnym
vyjednávaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, vyjednávanie nárastu minimálnej mzdy, podpora a
presadzovanie legislatívnych opatrení, ktoré smerovali do oblasti skvalitnenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a upevňovanie pozície KOZ SR v medzinárodných odborárskych štruktúrach,
orgánoch, organizáciách a inštitúciách.

Delegáti snemu zároveň schválili aj organizovanie verejného zhromaždenia
pri príležitosti oslavy 1. mája - Sviatku práce v žilinskom Budatínskom parku.
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