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V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa zišli delegáti z odborových zväzov IOZ na VIII. zjazde
Konfederácie odborových zväzov SR v Bratislave v hoteli SOREA REGIA. IOZ zastupovali Stanislav
Bíroš, Július Orban, Igor Neuman, Jozef Bóna a členka Predstavenstva KOZ SR Marta Brodzianska.
Stodvanásť delegátov na ňom zhodnotilo uplynulé štyri roky od konania VII. zjazdu, prerokovalo
a schválilo novelu Stanov KOZ a prijalo na
nasledujúce štvorročné obdobie Program KOZ SR
na roky 2016 – 2020, ktorý je založený na piatich
základných pilieroch, a to:
 Sociálny štát
 Zamestnanosť
 Transparentná odborárska politika
 Sociálny dialóg
 Solidarita a jednota odborov na národnej
a medzinárodnej úrovni.
Ako hostia sa zjazdu zúčastnili predseda vlády
SR Robert Fico, minister práce Ján Richter,
minister financií Peter Kažimír, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident RUZ Miroslav
Kiráľvarga podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz, generálny tajomník Európskej odborovej
konfederácie Luca Visentini, predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef
Středula, predstavitelia odborových centrál z Maďarska, Poľska, Rakúska a iní.
Vo svojom prejave premiér Robert Fico opäť prisľúbil aj snahu ďalej zvyšovať minimálnu mzdu.
Minister práce Ján Richter odborárov požiadal o súčinnosť pri nastavovaní politiky zamestnanosti tak,
aby zo škôl vychádzali pripravení absolventi a opatrenia aktívnej politiky trhu práce boli čo
najefektívnejšie. Vláda a ministerstvo stále hľadajú spôsoby, ako zvýšiť u ľudí motiváciu pracovať.
Potrebné je tiež zabezpečiť, aby sa sociálny systém nezneužíval a ľudia neboli nútení pracovať
načierno.
Delegáti zvolili v závere prvého dňa rokovania
aj zástupcov v orgánoch Konfederácie a najvyšších
predstaviteľov KOZ SR. Staronovým prezidentom
KOZ SR sa stal Jozef Kollár a za viceprezidentkou
KOZ SR Monika Uhlerová.
„Pri presadzovaní požiadaviek je potrebná a
rozhodujúca podpora kolektívu, vyzbrojeného silou
argumentov. Obzvlášť to platí v prípade odborov,
ktorých sila bola, je a bude taká, ako sú silní jej
členovia a ako ju dokážu v rozhodujúcich chvíľach
ukázať,“ uviedol vo svojom vystúpení novozvolený prezident KOZ SR Jozef Kollár.
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