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V dňoch 25. – 27. septembra 2014 sa konal v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch
už 3. seminár mladých odborárov IOZ. Touto akciou IOZ pokračovalo v tradícii organizovania
stretnutí pre mladých odborárov, ktoré majú veľký úspech a postupne si získavajú čoraz väčšiu obľubu
u našej členskej základne do 35 rokov. Na tohtoročnom stretnutí participovali aj viacerí účastníci
z predchádzajúcich dvoch stretnutí, niekoľko ďalších mladých zástupcov z jednotlivých základných
organizácií IOZ, členovia Rady mladých odborárov IOZ a zástupcovia z partnerských odborových
zväzov z Čiech – z OS TOK ČR a OS DOSIA. Hosťami stretnutia boli predseda OS TOK ČR Zdeněk
Heller a bývalý predseda RMO IOZ Jaroslav Chrupka.
Obsahovým cieľom stretnutia
bolo rozšírenie vedomostí mladých z
činnosti
odborov,
overenie
uplatňovania získaných teoretických
vedomostí
z predchádzajúcich
stretnutí v praxi, vzdelávanie
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
s dôrazom
na
postavenie
a pracovné podmienky zamestnanca,
oblasť
BOZP,
postavenie
a právomoci
odborov
v pracovnoprávnych vzťahoch,
aktivizácia mladých ľudí v odboroch,
systém práce s mladými ľuďmi,
vzájomná výmena informácií a
názorov, problematika práce odborov na úrovni zväzu i ZO IOZ a jeho partnerských OZ z Čiech,
návrhy na riešenie úloh a problémov.
Na záver stretnutia boli sformulované samotnými účastníkmi odporúčania do budúcnosti.
Nakoľko takéto školenia napĺňajú svoj zmysel, tak veríme, že budú pokračovať v budúcnosti možno aj
vo väčšom rozsahu.

Medzinárodná odborová organizácia (MOK) vyhlásila aj v tomto roku
7.október za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work).
Odbory na všetkých kontinentoch organizujú rôznorodé aktivity proti
prekérnym pracovným podmienkam, za zamestnanosť a odborové a
zamestnanecké práva. Ako prekérna práca sa označuje práca pri zníženej
pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Odbory na celom svete stoja
v opozícii proti rozširovaniu neistých foriem zamestnania, ako je
agentúrna práca, pracovné pomery na dobu určitú, dohody ši kratšie
pracovné pomery.
Svetový deň boja za dôstojnú prácu podporí aj KOZ SR na stretnutí najvyšších predstaviteľov
odborových konfederácií z tzv. Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) v
Krakove, na konferencii mládežníckej siete CEYTUN vo Varšave či na podujatí OZ KOVO
usporiadanom v rámci protestných podporných akcií svetovej odborovej federácie IndustriALL 7.
októbra 2014 v Žiline.
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