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17.10.2018 

Wiesbadenská skupina stavebníctva  (W6) rokovala 
 

Pracovné rokovanie predstaviteľov odborových zväzov stavebníctva Wiesbadenskej skupiny „W6“, 

členov EFBWW (Európska odborová federácia stavebníctva) sa tento rok konalo v Maďarsku, v Budapešti 

v dňoch 10. – 11. októbra 2018.  Rokovania sa 

zúčastnili zástupcovia GBH Rakúsko, IG-

BAU Nemecko, ÉFÉDOSZSZ Maďarsko, 

BUDOWLANI Poľsko, OS STAVBA ČR 

a IOZ Slovensko. Za IOZ sa stretnutia 

zúčastnili Marta Brodzianska, 

predsedníčka IOZ  a  Jozef Bóna, člen 

Predsedníctva IOZ.  

Obsahovými bodmi rokovania boli: 

Súčasná situácia v jednotlivých krajinách 

(spoločensko-politická, hospodárska a v 

odborových zväzoch), koordinácia činnosti, 

spolupráca EFBWW a BWI. 

 Spoločnými témami boli situácia v sociálnom dialógu, kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv, 

vrátane mzdových otázok, minimálna mzda, stav členskej základne, pracovnoprávna a sociálna legislatíva, 

pracovné podmienky zamestnancov, zosúlaďovanie riešenia úloh BWI a EFBWW.  

 Osobitnou, taktiež spoločnou témou bola otázka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily vo všetkých 

krajinách, ktorý je sprievodným javom ich rastúcej ekonomiky. S ňou úzko súvisí dovoz pracovnej sily, vrátane 

pracovnej sily z tretích krajín. Prítomní zdôraznili význam a úlohu odborov pri riešení tejto otázky a to:  ochrana 

všetkých zamestnancov, zabezpečenie ich rovnakých pracovných podmienok, vrátane odmeňovania,  

vyjednávaním zamedziť sociálnemu dampingu.  

 S touto témou je spätá aj téma presahujúca rámec jednej krajiny a to situácia a perspektívy odvetia 

stavebníctva v krajinách W6, postoj odborov k verejnému obstarávaniu, účasť odborov na pracovnoprávnej 

legislatívne. Napr. úprava pracovného času je postupne riešená aj v krajinách W6 (od t.r. aj Rakúsko) mimo 

sociálneho dialógu a to rozhodnutím zákonodarných zborov a podľa odborov na úkor zamestnancov 

(predlžovanie pracovnej zmeny na 12 hod., týždennej pracovnej doby na 60 hod. vrátane práce nadčas).  

 

Pokračujúcou témou rokovaní W6 je spolupráca BWI a EFBWW. Aj tohtoročná W6 sa zoberala touto 

otázkou a prerokovala informáciu o „Návrhu technickej pracovnej skupiny na zlepšenie spolupráce medzi 

EFBWW a BWI v Európe“, ktorú odborové zväzy obdržali na pripomienkovanie.   

Predložený dokument  predkladá návrh na riešenie systému spolupráce obidvoch organizácií, určenie 

zodpovednosti, kto, kedy, kde a za čo zodpovedá, a to tak, aby sa jednotlivé činnosti neprekrývali, aby obidve 

strany neriešili tú istú vec. Pre koordináciu činnosti sa navrhuje zjednotené predsedníctvo, ktoré bude 

konzultačným orgánom a plniť úlohy dané orgánmi BWI a WFBWW. 

 K návrhu po pripomienkovaní členskými zväzmi bude konferencia a následne schválený orgánmi BWI 

a WFBWW. 

 V závere rokovania sa prítomní dohodli na rokovaní v roku 2019, ktoré sa bude konať v Poľsku. 

Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska pozvala predstaviteľov odborových zväzov W6 na rokovanie III. zjazdu 

IOZ, ktorý sa bude konať 13. – 14. decembra 2018 v Tatranskej Lomnici. Partneri pozvanie na zjazd prijali. 

 


