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V dňoch 18. – 20. júna 2015 sa konal už 4. Seminár mladých odborárov IOZ. Miestom
konania tohtoročnej vzdelávacej aktivity pre mladých odborárov IOZ bol klasicistický kaštieľ
v Dolnej Krupej. Rokovanie oficiálne otvorila a viedla predsedníčka RMO IOZ Kamila Horínková. Po
otvorení seminára sa slova ujala predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, ktorá všetkých prítomných
privítala a odprezentovala význam a zmysel organizovania takýchto seminárov pre mladých
odborárov.
Na tohtoročnom stretnutí participovalo 24
mladých
odborárov
vrátane zástupcov
z partnerských odborových zväzov z Čiech – OS
STAVBA ČR a OS DOSIA. Hosťami stretnutia boli
podpredseda OS STAVBA ČR Milan Vomela,
hovorkyňa KOZ SR Martina Némethová a poradca
pre medzinárodné vzťahy KOZ SR Miroslav
Hajnoš.
Obsahovým cieľom seminára bolo
vzdelávanie v oblasti komunikačných techník,
získavanie komunikačných zručností formou
praktických cvičení, rozvoj komunikačných
zručností a asertívneho správania mladých ľudí. Témou tohtoročného seminára bola Komunikácia –
riešenie skratových situácií na pracovisku.
Okrem vzdelávacej činnosti sa počas 4. Seminára mladých
odborárov IOZ organizovalo aj niekoľko sprievodných akcií vo forme
poznávacích a spoločenských aktivít.
Vzhľadom k miestu
organizovania seminára – kaštieľ v Dolnej Krupej, ktorý je v správe
Slovenského národného múzea – Hudobného múzea sa účastníci mohli
oboznámiť s históriou kaštieľa, ktorý sa preslávil aj tým, že hudobný
skladateľ Ludwik van Beethoven tu skomponoval svoje najznámejšie
klavírne diela. Súčasťou prehliadky kaštieľa bolo aj klavírne
vystúpenie jednej absolventky VŠMÚ. Účastníci seminára mali príležitosť počas exkurzie v spoločnosti
Holcim (Slovensko) a. s. v Rohožníku pozrieť sa ako zamestnávateľ vytvára podmienky pre
zamestnancov. Sprievodcami exkurzie boli dvaja z účastníkov seminára – Michal Glajšek (člen Rady
mladých odborárov IOZ) a Vladimír Glajšek. Jedným zo záverov minuloročného seminára bolo skĺbiť
vzdelávaciu aktivitu aj s nejakou prospešnou
činnosťou. Preto sa teda priamo v areáli
parku kaštieľa realizovala brigáda všetkých
účastníkov seminára, ktorí svojou prácou
prispeli k úprave zelene v parku. Večerný
program zabezpečila miestna folklórna
skupina, ktorá predstavila ukážky lokálnych
zvyklostí a tradícií.
Integrovaný odborový zväz touto
cestou ďakuje za spoluprácu spoločnosti
Holcim (Slovensko) a. s., Slovenskému
národnému múzeu – Hudobnému múzeu
a občianskemu združeniu Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej pri organizovaní
a zabezpečovaní aktivít počas 4. seminára mladých odborárov IOZ.
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