Medzinárodný projekt – „Vzdelávanie za práva v Európe 2016 – 2019:
Slovensko

Integrovaný odborový zväz v spolupráci so svetovou (BWI) a európskou (EFBWW) odborovou
federáciou zamestnancov v stavebníctve v partnerstve s Nadáciou Sociálna spoločnosť – trvalo
udržateľný rozvoj (Nadácia nemeckého odborového zväzu stavebníctva IGBAU) a Nadácia Friedrich
Ebert Stiftung (FES) realizuje v rokoch 2018-2019 medzinárodný projekt „Vzdelávanie za práva
v Európe 2016 – 2019, Slovenská republika“ v odvetví stavebníctva (ďalej len „projekt“)

Hlavnými cieľmi projektu je zvýšenie počtu organizovanosti zamestnancov v odboroch a
zvýšenie informovanosti zamestnancov o svojich právach na pracoviskách, bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v konkrétnych nadnárodných stavebných spoločnostiach.
Projekt je realizovaný v nadnárodných stavebných spoločnostiach koncernov a skupín, kde
pôsobia základné organizácie IOZ:
❖
❖
❖
❖

Strabag,
Eurovia (VINCI)
Colas
CRH

Na projekte pracuje jeden organizátor JUDr. Monika Jankovičová (ďalej len „organizátor“),
ktorý je zamestnancom IOZ na plný úväzok na 23 mesiacov (od 1.1.2018 do 30.11.2019). Organizátor
projektu svoje úlohy plní v spolupráci s regionálnymi koordinátormi IOZ a ostatnými zamestnancami
zväzu, ako aj predsedami príslušných ZO IOZ. Obsahom jeho práce je získavanie nových členov do
odborov a stabilizácia počtu odborárov v základných organizáciách, aktivity na pracoviskách, kde sa
realizujú vzdelávacie aktivity pre zamestnancov - odborárov spolu s návštevami pracovísk, cielené
kampane, vymieňanie informácií, školenia členov výboru, vzdelávanie zamestnancov o ich právach,
ktoré napomáhajú vytvárať lepšie životné a pracovné podmienky pracovníkov zamestnaných
v stavebnom sektore.
Už počas prvých troch štvrťrokoch v roku 2018 realizovania projektu sa dostavili prvé výsledky
organizátora, ktoré boli podporené osobnými návštevami pracovísk, kde boli zistené prieskumom
spokojnosti potrieb zamestnancov.
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Inžinierske stavby
Košice, a.s. (IS, a.s.)

Eurovia SK, a.s.

Stav členov IOZ - koniec 1Q (31.3.2018)

Cesty Nitra, a.s.

Strabag PaIS, s.r.o.

Stav členov IOZ - koniec 2Q (30.6.2018)

Strabag, s.r.o.

Stav členov IOZ - koniec 3Q (30.9.2018)

Vzdelávanie v rámci projektu:
-

na pracoviskách stavebných firiem prebehlo niekoľko školení na tému „Mzdové príplatky
od 01.05.2018“
v mesiaci október 2018 „Vzdelávanie predsedov a členov výborov ZO IOZ“
Vzdelávanie sa uskutočnilo podľa regiónov IOZ (23.10.2018 v regióne Východ, 24.10.2018
v regióne Stred a 25.10.25018 v regióne Západ) za účasti 59 členov výborov ZO IOZ
a zamestnancov IOZ.
Obsahom školenia boli informácie o základných dokumentoch súvisiacich so založením
a činnosťou základných organizácií (Metodická príručka ZO IOZ), postavenie a právomoci
ZO IOZ na pracoviskách, t. j. ich kompetencie v zmysle ZP a iných pracovnoprávnych
predpisov ako aj aktuálne zmeny pracovnoprávnych predpisov s dôrazom na ZP, konkrétne
mzdové príplatky platné a účinné od 01.05.2018.
Prítomným boli vysvetlené základné inštitúty s použitím príkladov a v rámci diskusie došlo
medzi jednotlivými prítomnými aj k výmene pracovných skúseností a odovzdávanie riešení
konkrétnych situácií na pracoviskách. Zo školenia sa vytvoril pracovný materiál v digitálnej

forme, ktorý bol následne zaslaný všetkým základným organizáciám. Materiál má
pomôcť členom výborov ZO IOZ orientovať sa v Zákonníku práce, v iných pracovnoprávnych
predpisov a v Stanovách IOZ.

