30. 5. 2014

Vzdelávanie členov orgánov IOZ a IOZ
po II. zjazde IOZ
Vzdelávanie sa uskutočnilo po regiónoch IOZ – Východ, Stred a Západ v termíne
12. – 22.5.2014 v Kežmarských Žľaboch, RS Crocus. Program vzdelávania bol rozvrhnutý
do obsahových tém:
 Význam a úloha základných dokumentov pre činnosť IOZ a ZO IOZ po II. zjazde
IOZ,
 Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg,
 Bezpečnosť a ochrana zdra
zdravia pri práci,
 Dôchodkové systémy v SR.

Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR, ktorá sa uskutočnila 28. mája 2014 bola
zameraná hlavne na prerokovanie návrhov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej
službe pre rok 2015. V úvodnom slove prezident KOZ SR JJ.. Kollár zdôraznil, že uvedené materiály
nastavujú zrkadlo predchádzajúcim vládam, ale aj súčasnej vláde. Aktuálna stupnica platových taríf
pri výkone práce vo verejnom záujme stanovuje v tarifnom stupnii 1 plat 262,50
262
€ a napríklad
v tarifnom stupni 6 so štvorročnou praxou plat 343,5 €. Hodnoty sú pod platnou
u minimálnou mzdou,
ktorá je 352 €. K uvedenej situácii sa prítomní kriticky vyjadrovali a navrhovali riešenia ako spoločne
postupovať.. Rada predsedov KOZ SR schválila vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie pre rok
2015 pod vedením viceprezidenta Slavomíra Mangu. Vo vyjednávacej skupine je schválená aj
predsedníčka IOZ M. Brodzianska. Obsah obidvoch kolektívnych zmlúv bol jednomyseľne
jedno
schválený
s termínom doručenia sociálnym partnerom „ihneď“. V ďalšom rokovaní prezident informoval
prítomných o návrhu projektu v rámci Európskej únie „Stratégia pre priestor Dunaja“ (EUSDR).
Projekt inicializuje Rakúska odborová centrála, kde chce nadviazať na úspešné
úsp
už realizované
projekty, napríklad ZUWINBAT a TRH PRÁCE+.

ČSOB informuje :
Pripravili sme pre Vás spotrebný úver s férovým úrokom, ktorý Vám každý rok znížime o 1
%. Pri úvere vo výške 25 000 € so splatnos
splatnosťou 10 rokov tak môžete ušetriť až 5 100 €. Ak aktívne
využívate bežný účet v ČSOB, odmeníme Vás navyše ďalším znížením úrokovej sadzby o 1 %.
Využite výhody spotrebných úverov od ČSOB:
- 50 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
úveru, skvelá úroková sadzba, limit až do výšky 25 000 €,
s dobou splatnosti až do 10 rokov, úver získate jednoducho a rýchlo, aj bez potvrdenia o príjme,
peniaze môžete mať na účte už do 30 minút od žiadosti o úver, úver môžete kedykoľvek predčasne
splatiť bez poplatku, úver si môžete poistiť proti rizikám smrť, trvalá invalidita, práceneschopnosť
alebo strata zamestnania.
O spotrebný úver s klesajúcim úrokom môžete požiadať do 30. 6. 2014 v ktorejkoľvek
pobočke ČSOB alebo telefonicky na 0850 850 333 a zmluvu Vám môžeme doručiť
doruči kuriérom v rámci
celého Slovenska.
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

