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Kolektívna zmluva v Austrian Airlines 
Technik – Bratislava, s.r.o. (ATB) bola 
8. októbra 2014 podpísaná v prijemnej 
atmosfére za účasti vrcholového 
manažmentu materskej spoločnosti,  
zamestnancov a vyjednávačov IOZ Ing. 
Gabriely Pobjeckej, špecialistky pre 
sociálny dialóg a regionálneho 
koordinátora Jána Krena 
V príhovoroch sa zástupcovia 
zamestnávateľa, hostia a odborári 
zamerali najmä na význam kolektívnej 
zmluvy a to nie len s pohľadu dohodnutých pracovných podmienok, ale aj ako základ do 
budúcnosti spoločnosti. ATB je dynamická spoločnosť, ktorá v súčasnosti rozširuje svoje 
zameranie na ťažkú údržbu na  nový tip lietadla, kde bude treba obhájiť svoje odhodlanie a 
obstáť vo veľkej konkurencii. Toto by bez dohody so zamestnancami prinášalo spoločnosti 

určité oslabenie pozícií a zhoršovalo výhľad do budúcnosti. 
Samotné vyjednávanie nebolo ani trochu jednoduché 
a hľadanie rovnováhy medzi požiadavkami a možnosťami 
stálo vyjednávačov oboch strán veľa úsilia, preto vyjadrenie 
spokojnosti zúčastnených strán je dôkazom kvalitného 
sociálneho dialógu. V ATB ide o prvú kolektívnu zmluvu, 
čo prácu novozaloženej odborovej organizácie významne 
znásobuje. Podpísali ju Michal Füle, predseda ZO IOZ a 
Dr. Wolfgang Henle, konateľ Austrian Airlines Technik – 
Bratislava, s.r.o.  

     
                                          
 

 
 
 V dňoch 13. - 14. októbra 2014 sa v Malej Lučivnej uskutočnilo pracovné rokovanie 
zástupcov Združenia Odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR a zástupcov Národného 
inšpektorátu práce (NIP) na čele s jeho generálnym riaditeľom Andrejom Gmitterom. 
Stretnutia sa zúčastnil aj prezident konfederácie Jozef Kollár. Náš odborový zväz 
zastupovala Ing. Iveta Kucová, zväzová inšpektorka BOZP, členka Predstavenstva ZOI 
BOZP pri KOZ SR. Inšpektori práce sa navzájom informovali o pôsobení obidvoch aktérov 
vo vytváraní bezpečných pracovných podmienok zamestnancov v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Zaoberali sa aj aktuálnymi 
legislatívnymi normami dotýkajúcimi sa ich pôsobnosti a výsledkami svojej činnosti.  
Toto dielo „e-správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 
šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk 
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Henle&MENO=Wolfgang&SID=0&T=f0&R=0

