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Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zo dňa 19. februára 2013 platnej
a účinnej do 31.decembra 2018 podpísali 29. marca 2016 predsedníčka Integrovaného odborového
zväzu JUDr. Marta Brodzianska a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Zsolt
Lukáč.
Obsahom Dodatku č. 4 je stanovenie nových vyšších minimálnych mzdových taríf
zamestnancov s účinnosťou od 1. apríla 2016.
Dodatok č.4 si môžete pozrieť na webovej stránke IOZ www.ioz.sk v sekcii Kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa.
************************************************

31. Valné zhromaždenie Zväzu stavebných
podnikateľov Slovenska sa uskutočnilo dňa 5. apríla
2016. Verejnej časti rokovania Integrovaný odborový
zväz zastupovala predsedníčka Marta Brodzianska.
V svojom vystúpení potvrdila význam existujúceho
sociálneho dialógu na úrovni odvetvia, t.j. medzi IOZ,
ZSPS, ktorého obsahom je kolektívne vyjednávanie,
ale aj ďalšie úlohy sociálneho partnerstva, napr.
v oblasti
legislatívy, riešení úloh odborného
vzdelávania, koordinácii stanovísk na odvetvovej
tripartite atď. Príkladom je aj spolupráca pri príprave
požiadaviek do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020, organizovaní súťaže žiakov
stredných odborných škôl v oblasti BOZP, členstvo našich zväzov v Priemyselnej bipartite. Pre
budúce obdobie zdôraznila potrebu pokračovania a prehlbovania spolupráce pri plnení úloh v záujme
skvalitňovania podnikateľského prostredia a zamestnanosti v odvetví stavebníctva.
**********************************************

V rámci Partnerského dňa ZSPS počas veľtrhu Coneco/Racioenergia sa 7. apríla 2016
uskutočnila európska konferencia “Investujeme
do stavbárskych zručností”, ktorej sa za IOZ
zúčastnili Marta Brodzianska, predsedníčka
a Gabriela Pobjecká, špecialista IOZ. Konferencia
ponúkla odborné prednášky a panelovú diskusiu
o potrebe zručností pre rast trhu s inteligentnými
riešeniami v budovách. Jedným z hlavných cieľov
konferencie
bola
diskusia
o dôležitosti
celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva
v oblasti energetickej efektívnosti a využitia
obnoviteľných zdrojov energie v budovách.
Účastníci z Rakúska sa podelili o skúsenosti
v ďalšom vzdelávaní remeselníkov a udržateľnom dizajne v stavebníctve v Rakúsku.
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