10.4.2014

pre Integrovaný odborový zväz
Vaše 2 % pre IOZ pomáhajú realizovať
úlohy základnej organizácie v sociálnej činnosti
IOZ opätovne oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o poukázaní 2
% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a súčasne Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti platné pre zdaňovacie obdobie
2013 je zverejnené na webovej stránke IOZ www.ioz.sk v sekcii Formuláre
a tlačivá pre ZO IOZ.

Termín poukázania je 30. apríl 2014.
*********************************************

ROKOVALA ODVETVOVÁ TRIPARTITA CESTNEJ DOPRAVY
Prvá tohtoročná tripartita cestnej dopravy sa konala 8.4.2014 na pôde MDVRR SR za
účasti sociálnych partnerov. Prerokovala viacero informácií a materiálov z „dielne“ MDVRR SR,
vrátane koncepčných, strategických a legislatívnych zámerov ministerstva za oblasť cestnej dopravy
v roku 2014 a informácie o zabezpečení úloh v oblasti cestnej dopravy na zasadnutiach Európskej
únie.
Ťažiskovým bodom rokovania bola informácia o návrhu efektívneho systému harmonizácie
objednávania výkonov dopravných služieb železničnej dopravy a pravidelnej prímestskej autobusovej
dopravy. Po obsiahlej rozprave sa zástupcovia sociálnych partnerov zhodli na niektorých
odporúčaniach pri vypracovaní tohto systému, vrátane požiadavky, že jeho súčasťou musí byť aj
mestská hromadná doprava.
Záver rokovania patril hodnoteniu sociálneho dialógu. Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska
kladne hodnotila plnenie úloh sociálneho partnerstva na úrovni ministerstva, ako aj Zväzu
zamestnávateľov MHD a jeho členov.

********************************************

Spoločné rokovanie predstaviteľov IOZ a OS STAVBA ČR
V súlade s dohodou o spolupráci medzi Integrovaným odborovým zväzom a OS STAVBA ČR
sa 3. – 4. apríla 2014 v Prahe uskutočnilo pravidelné stretnutie predstaviteľov obidvoch odborových
zväzov. Rokovania sa zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a Stanislav Doležal, člen
Predsedníctva IOZ a predseda Regionálnej rady Západ. Za partnerský odborový zväz predseda
Stanislav Antoniv, podpredseda Milan Vomela a Vladimíra Tůmová, asistentka.
Účastníci rokovania prerokovali a zhodnotili situáciu v odborových zväzoch a odvetviach
stavebníctva, výsledky kolektívnych vyjednávaní dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa,
stav BOZP v pôsobnosti obidvoch odborových zväzov, zmeny v legislatíve, s dôrazom na
pracovnoprávne vzťahy, ako aj plnenie dohody za rok 2013. Veľkú pozornosť venovali činnosti
mladých odborárov, obsahovým otázkam a spoločnému postupu pri príprave rokovania odborárov
stavebníctva Vyšehradskej skupiny, ktorého organizátorom v tomto roku bude IOZ a spoločným
akciám v rokoch 2014 -2015.
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

