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VIII. zjazd nášho partnerského Odborového zväzu 

TOK sa konal 8.- 9. 12. 2017 v Prahe za účasti 93 

delegátov. Prvá časť sa konala okrem iných, za účasti 

hostí, zástupcov ČM KOS na čele s predsedom Jozefom 

Štředulom, za zamestnávateľov sa zúčastnil prezident 

ATOK Jiří Grund, s ktorým predseda OZ Zdeňek Heller 

slávnostne podpísali KZVS pre textilný, odevný 

a kožiarsky priemysel na rok 2018 ( www.ostok.cz) a za 

predsedníčka IOZ  Marta Brodzianska a Mária 

Kotesová, členka predsedníctva OZ. 

Zjazd zhodnotil činnosť zväzu a základných 

organizácií za predchádzajúce obdobie, plnenie 

„Programu OS TOK“ s dôrazom na výsledky 

minimalizácie dopadov predovšetkým ekonomických zmien na členskú základnú.  Pre 

nasledujúce obdobie zjazd za hlavné úlohy stanovil pokračovanie     s starostlivosti o členov, 

posilňovanie významu kolektívneho vyjednávania, s dôrazom na odmeňovanie, 

zamestnanosť, pracovné a životné podmienky zamestnancov. 

Predseda ČM KOS, ako aj predsedníčka IOZ vo svojich vystúpeniach pozdravili 

delegátov, vyzdvihli úlohu odborov 

pri riešení otázok zamestnancov 

s dôrazom na pracovné podmienky, 

zamestnanosť a poriadok na trhu 

práce, spravodlivé odmeňovanie 

zamestnancov, v tom význam 

a pravidelných rast minimálnej 

mzdy, BOZP, prípravu žiakov na 

budúce povolanie a v neposlednom 

rade prácu s mladými. Zvýraznili 

dôležitosť sociálneho partnerstva na 

národnej, odvetvovej a podnikovej 

úrovni,  ako aj medzinárodnej 

spolupráce  a solidarity odborov v činnosti odborov pri realizácii úloh v záujme členskej 

základne a zamestnancov. 

 

 Zjazd  prijal „Program OS TOK na roky 2017 – 2022“, ktorý stanovuje hlavné ciele 

a úlohy v oblastiach odborových práv, sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, 

zamestnanosti a miezd, vnútrozväzovej činnosti, regionálnej činnosti, BOZP, vzdelávaní 

a propagácie a medzinárodnej činnosti. Zvolil nové vedenie zväzu a to, predsedom sa 

opätovne stal Zdeněk Heller, podpredsedom Ondřej Habart a predsedníčkou revíznej 

komisie Vlastimila Bezděková. 

http://www.ostok.cz/

