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22.   zjazd   stavbárskych   odborárov   Nemecka 
 

 Pod heslom ARBEIT . LEBEN . GERECHTIGKEIT.  ( PRÁCA .  ŽIVOT .  

SPRAVODLIVOSŤ. ) v dňoch 9.-13.10.2017 v Berlíne rokovali delegáti 22. zjazdu partnerského IG 

BAU Nemecka  (Priemyselný odborový zväz Stavba - 

Poľnohospodárstvo -  Životné prostredie). Zjazdu sa 

zúčastnilo viac ako 300 delegátov a hostia politického života, 

zamestnávateľov, odborových partnerov z celého sveta 

a ďalších hostí.  Za IOZ sa zúčastnila  predsedníčka 

odborového zväzu Marta Brodzianska. Zjazd zhodnotil  

plnenie úloh zväzu za predchádzajúce obdobie a stanovil 

hlavné priority na ďalšie štyri roky. Za najdôležitejšie otázky 

stanovil pracovné a životné podmienky v Nemecku. Zväz 

bude klásť dôraz na kvalitné vzdelávanie, primerané 

odmeňovanie a dobrý dôchodok. Zvýšenú pozornosť bude venovať otázke žien, vrátane ich zastúpenia 

v odborových orgánoch - 1/3.  

 V deň otvorenia zjazdu vystúpila Andrea Nahles, predsedníčka frakcie SPD v Spolkovom 

sneme Nemecka.  Bývalá spolková ministerka práce pripomenula pozitíva svojej vládnej práce, napr. 

zavedenie zákonnej minimálnej mzdy, možnosť odchodu predčasného dôchodku v 63 rokoch, za 

splnenie podmienky získania 35 rokov poistenia (riadny odchod do dôchodku 65 s postupným 

zvyšovaním do 67 rokov). Uviedla body, ktoré treba zlepšiť, napr. spoločné rozhodovanie, zlepšenie 

dôchodkov, posilnenie štruktúr kolektívneho vyjednávania, výzvy spojené s digitalizáciou atď. 

Federálny prezident DGB (Nemecká konfederácia odborových zväzov) Reiner Hoffmann vo 

svojom vystúpení okrem iného požadoval väčšiu bezpečnosť v spoločnosti, posilnenie  kolektívneho 

vyjednávania, poriadok na trhu práce, ktorý podporuje a zabezpečuje dobrú prácu. 

Generálny tajomník BWI (Svetová federácia stavebníctva) Ambet Yuson poďakoval IG BAU 

za solidaritu v svetovom odborovom hnutí. Vyzval na posilňovanie medzinárodnej odborovej 

spolupráce, pokračovanie v spoločnom boji za dôstojné pracovné podmienky,  proti rastúcim ziskom 

nadnárodných korporácií na úkor zamestnancov, za zvýšenú ochranu práce. 

  Zjazd zvolil nový federálny výbor odborového zväzu na čele so staronovým predsedom 

Robertom Feigerom, ktorý vo svojom prejave po voľbách okrem iného vyslovil svoje predstavy smerom 

k budúcej federálnej vláde o tarifnej politike : „Naše 

požiadavky a navrhnuté riešenia sa po voľbách nezmenili. Sú to 

spravodlivé pracovné podmienky a tarifnej politiky, spravodlivé 

rozdelenie nášho bohatstva, mierové spolužitie a dôchodok. " 

Ďalej uviedol, že strach mnohých ľudí proti chudobe v starobe 

sa neodstráni len zavedením dôchodku od 63 rokov, ale aj 

stabilizáciou úrovne výšky dôchodkov.  Kolektívne zmluvy 

musia členom IG BAU priniesť pridanú hodnotu, oprávnenie 

zúčastňovať sa na vzdelávaní s náhradou mzdy. Zväz bude 

bojovať za spravodlivé mzdy a ich rast, za udržanie  zákonnej 

minimálnej mzdy, ktorá by mal čoskoro dosiahnuť dvojciferné 

číslo. Aktuálnou pre zväz naďalej zostáva otázka bezpečnosti práce a pracovná doba, kde predseda 

zvýraznil zásadu :  "Bezpečnosť a zdravie zamestnancov sú kľúčom k zisku."  

Dôležitou prioritou pre odborový zväz  a Konfederáciu je budúcnosť. Dôraz budú klásť na 

nájomné bývanie.  Požiadal o výstavbu 80 000 sociálnych bytov a ďalších 60 000 bytov za prijateľné 

ceny, teda s nájomným stropom.  V prípade sociálneho bývania navrhuje znížiť náklady na výstavbu z 

19% na 7% znížením sadzby DPH. 

Zjazd prijal návrh na diskusiu o budúcnosti IG BAU:  Ako chceme žiť a pracovať v 

budúcnosti?   


