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SLOVENSKO MÁ NOVÚ NEKOALIČNÚ VLÁDU
VLÁDA MÁ SVOJ PARTICIPATÍVNY PROGRAM
Odbory majú šancu realizovať sa bez konfliktov
Ešte sa „neodsypalo“ klasických 100 povolebných
dní na rozbeh súkolia, ktoré niektorí nazývajú jednofarebná vláda a už sa „sype piesok do stroja.“ Kritické,
ba až kuvičie hlasy zaručene tvrdia, že vláda a program, ktorý predložila poslancom (2. mája) na schválenie je dobrý tak iba pre odborársku verchušku.
Akoby tu neboli občania, ktorí boli ošklbávaní aj o to
posledné, čo ešte mohli ako tak prežiť. Áno, vyjadrenie
predsedu vlády Róberta Fica, že zdroje budú hľadať
v luxusnom prostredí mnohých škrie, straší a privádza
do zúrivosti. Musia sa s tým zmieriť, musia si uvedomiť, že treba prispieť väčším mešcom na zmiernenie
krízy a posilnenie istôt ľudí. Ale oni ošklbaní aj tak nebudú, oni biedu trieť nikdy nebudú. Tak prečo tá nervozita?
Pritom premiér otvorene a iste aj úprimne zdôrazňuje, že pred novým vládnym kabinetom stojí riešenie
mnohých problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť iba škrtami a uťahovaním opaskov. Podľa M. Gazdíka, prezidenta odborovej ústredne je „cestou ku kreovaniu efektívnej hospodárskej a sociálnej politiky na Slovensku
korektný sociálny dialóg, kde spoločnou ambíciou
všetkých sociálnych partnerov je usilovať sa o minimalizáciu tvrdých dopadov krízy na plecia zamestnancov a najslabších skupín obyvateľstva.“ Teda žiadna
pohroma na bohatých (a zbohatlíkov).
Normálni ľudia, orientovaní doľava i doprava, privítali participáciu na tvorbe programového vyhlásenia
vlády, ktorú R. Fico ponúkol sociálnym partnerom.
Spoluúčasť na tvorbe obsahu programového vyhlásenia vládneho kabinetu dala reálnu šancu odborom, ale
i ďalším subjektom, dostať do tohto závažného dokumentu tie požiadavky, ktoré doteraz nikto neakceptoval. Samozrejme to zakladá povinnosť spolupodieľať
sa na realizácii (nie sabotáži) takéhoto programu. Už aj
preto, že v parlamentných voľbách 10. marca 2012 občania (tu nikto nešpekuluje či chudobní alebo bohatí)
výrazne podporili realizáciu programu založeného na
spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a proeurópskej
orientácii. Na základe tohto mandátu bola v súlade
s ústavnými postupmi vymenovaná vláda SR. No a jej
prioritným východiskom vo svojej činnosti bude

v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyv krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického,
sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja
Slovenska. Úloha absolútne náročná.
Vláda Slovenskej republiky predstupuje podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú
radu Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá Programové vyhlásenie.
Pre výkon svojho štvorročného mandátu si vláda
kladie tieto kľúčové úlohy:
1. zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;
2. konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami HDP;
3. podporiť hospodársky rast a cenovú stabilitu;
4. znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí
a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä
regionálnej nezamestnanosti;
5. zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti;
6. konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom
na jeho finančnú stabilizáciu;
7. posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie a zároveň presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky
v Európskej únii; efektívne využiť prostriedky
z fondov Európskej únie na modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti;
8. posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti;
9. založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky,
sociálny, environmentálny a vedecko-technický
rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života;
10. byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom vytvorenej
Rady solidarity a rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.
Celé Programové vyhlásenie vlády SR je na stránke
Úradu vlády SR.

20. marca 2012
Revízna komisia, vypracovala
stanoviská k dokumentom na
Snem IOZ a vlastnú správu
o činnosti...
22. marca 2012
Predsedníctvo IOZ vyhodnotilo kampaň k predčasným
parlamentným voľbám, prerokovalo plnenie hlavných úloh
IOZ za rok 2011, ktoré vyplynuli z programu odborového
zväzu, prerokovalo správu o čerpaní rozpočtu, návrh na zvolanie snemu, zabezpečenie rokovaní RR, vzdelávanie členov...
27. marca 2012
Snem KOZ SR rokoval v Bratislave o pozícii odborov v novej
politickej situácii, keď vo voľbách uspela strana SMER-SD,
rokoval o smerovaní odborovej centrály pred a po 7. zjazde
KOZ SR...
12. – 17. apríla
výbory regionálnych rád prerokovali materiály na snem
a jeho prípravu...
24. apríla 2012
rokoval Snem IOZ o najaktuálnejších úlohách odborov po
voľbách do NR SR a pred
7. zjazdom KOZ SR, o finančnej politike odborového zväzu...
27. apríla 2012
nová a úplná vláda SR, konštituovaná po voľbách v marci t.r.
prerokovala a schválila svoje
programové vyhlásenie...
1. máj 2012
oslavy Sviatku práce v Žiline
3. máj 2012
súťaž žiakov SOŠ z vedomostí
v BOZP
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Z rokovania Predsedníctva IOZ Z ROKOVANIA SNEMU IOZ
Druhé rokovanie Predsedníctva IOZ v tomto roku sa uskutočnilo 22. marca v Bratislave. V úvode rokovania bolo konštatované, že prijaté uznesenia sú splnené (časť z nich je
v trvaní) a preto predsedníctvo ich kontrolu zobralo na vedomie bez pripomienok. Predsedníctvo prerokovalo priebeh
kampane KOZ SR a IOZ k predčasným parlamentným voľbám
a súvisiace námety odborov do Programového vyhlásenia
vlády bez pripomienok. Zároveň uložilo aby tieto požiadavky
boli v súčinnosti so stanoviskom KOZ SR presadzované do
PVV. Na to využiť tiež spoluprácu so sociálnymi partnermi zamestnávateľských zväzov. Zodpovednosť za tieto úlohy je adresovaná predsedovi odborového zväzu.
Predsedníctvo vyhodnotilo plnenie hlavných úloh odborového zväzu za rok 2011, ktoré vyplývajú z jeho programu. Toto
bude jedným z bodov rokovania Snemu IOZ v apríli t. r. V ďalšom priebehu predsedníctvo prerokovalo správy o čerpaní
rozpočtu IOZ za rok 2011 a o čerpaní fondov IOZ za rok 2011.
Uložilo predsedovi odborového zväzu správy predložiť na rokovanie aprílového snemu IOZ. V tejto súvislosti predsedníctvo zobralo na vedomie stanoviská revíznej komisie k uvedeným správam bez pripomienok.
Predsedníctvo prerokovalo návrh na zvolanie Snemu IOZ
a súvisiaci obsah rokovania snemu. Na vedomie bola zobraná
informácia o organizačnom a obsahovom zabezpečení rokovaní výborov regionálnych rád IOZ bez pripomienok. Členovia predsedníctva nevzniesli žiadne pripomienky k správam
o použití dvoch percent z odvedenej dane z príjmu v pôsobnosti IOZ za rok 2009 a za rok 2010. Tieto správy predsedníctvo zobralo na vedomie.
Vyhodnotenie vzdelávania členov regionálnych rád IOZ
z predpisov BOZP bolo zobraté na vedomie s pripomienkami,
ktoré boli orientované na (ne)účasť bez odôvodneného ospravedlnenia.
V súvislosti s konaním zjazdu Konfederácie odborových
zväzov zobralo predsedníctvo na vedomie súhrnú informáciu
bez pripomienok. Súčasne uložilo delegovať zástupcov zväzu
do pracovných komisií pre prípravu zjazdu.
V časti o medzinárodných aktivitách odborového zväzu zobralo predsedníctvo na vedomie správy účastníkov IOZ zo zahraničných pracovných ciest v ČR a v Belgicku. Predsedníctvo
tiež schválilo prijatie zástupcov zahraničných odborových organizácií počas aktivít IOZ ako aj účasť zástupcov zväzu na podujatiach v rámci medzinárodných odborových štruktúr. Z týchto aktivít budú vypracované správy a informácie na rokovanie orgánov IOZ.
Bez pripomienok hlasovali členovia predsedníctva za zápis
a výmaz základných organizácií zo zoznamu IOZ. Predsedníctvo schválilo zápis ZO IOZ DSS a ZPB MEREMA Modra
(org.č. 05-1056-107) s príslušnosťou k RR Bratislava a začlenením do sekcie SOŠ. Predsedníctvo schválilo výmaz ZO I.C.A.,
s.r.o. Svidník (org.č. 05-7548-467) s príslušnosťou k RR Košice
(sekcia TOK) z dôvodu ukončenia činnosti; výmaz ZO IOZ
KERKO, a.s. Michalovce (org. č. 05-8613-475) s príslušnosťou
k RR Košice (sekcia stavebníctva) z dôvodu ukončenia činnosti; výmaz ZO IOZ Ipeľské tehelne, a.s. závod Fabianka (org.
č. 05-5435-348) s príslušnosťou k RR Žilina (sekcia stavebníctva) z dôvodu ukončenia činnosti.
V záverečnej časti boli predložené viaceré informácie s dopadom na činnosť odborov a vyžadujúce aktivity odborového
zväzu. Išlo o informácie z rokovania Rady mladých KOZ SR,
o stave členskej základne OZ konfederácie k 30.9.2011, informácie z rokovania JMF, informácie o protestoch odborárov
v zahraničí a iné. Predsedníctvo tiež zobralo na vedomie zabezpečenie dňa 1. mája ako verejného zhromaždenia občanov
a odborárov, ktoré sa bude konať ako celoslovenské v Žiline.
(Zápisnica č. 19/2012)

Siedme rokovanie Snemu IOZ, ktoré bolo 24. apríla t.r. v Žiline sa nieslo v duchu povolebnej „nálady“, keď vo voľbách do NR SR v marci 2012 jednoznačne
uspeli hodnoty sociálnych istôt a prozamestnanecké tendencie. Dá sa povedať,
že odborom začala „prúdiť voda na mlyn“. Ako to využijú ukáže blízka budúcnosť.
Snem v úvode rokovania vyriešil procedurálne otázky súvisiace s organizáciou
a priebehom rokovania. Následne bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení
prijatých predchádzajúcim rokovaním. Snem zobral na vedomie tento materiál.
V súvislosti s ukončením práce v orgánoch odborového zväzu boli uskutočnené voľby a kooptácia nových zástupcov regionálnych štruktúr (pozri uznesenie). V písomnej správe o činnosti predsedníctva je uvedené, že v tomto roku
boli dve rokovania, v januári a marci, ktoré sa venovali všetkým zásadným úlohám, ktoré odborový zväz má vytýčené vo svojom programe. Správu o činnosti
zväzu predniesol predseda IOZ D. Barčík (viď s.3).
V ďalšom priebehu snem prerokoval a schválil nosné témy IOZ a jeho sociálnych
partnerov pre programové vyhlásenie vlády po voľbách do NR SR, ktorých súčasťou sú námety Integrovaného odborového zväzu do Programového vyhlásenia vlády
SR na obdobie 2012 až 2016 za odvetvie hospodárstva SR v jeho pôsobnosti (uverejnené samostatne s. 5).
Snem prerokoval vyhodnotenie hlavných úloh odborového zväzu za rok 2011,
ktoré vyplývajú z Programu IOZ na roky 2011 až 2013. Prerokoval celkovú oblasť
vlastného hospodárenia so stanoviskami revíznej komisie. Správa o činnosti Revíznej komisie IOZ za rok 2011 bola samostatným bodom rokovania.
Dôležitou oblasťou prerokovanou na sneme bola príprava VII. zjazdu KOZ SR
a podiel IOZ na tejto príprave.
Na rokovaní snemu boli pozvaní zástupcovia KOZ SR, štátnych orgánov a zástupcovia sociálnych partnerov zamestnávateľov z odvetví stavebníctva, dopravy,
textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu. Medzi prítomnými hosťami boli:
Jaroslav Kordek, viceprezident KOZ SR, ktorý podrobne informoval o príprave
VII. zjazdu KOZ, príprave základných dokumentov a účasti odborových zväzov
na príprave zjazdu.
Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR informoval o prístupe k PVV
a účasti sociálnych partnerov na tejto príprave. Zdôraznil, že vláda bude rozvíjať
trvalý sociálny dialóg v ktorom sú odbory aj naďalej prioritným partnerom.
Zsolt Lukáč, prezident ZSPS zvýraznil spoločné aktivity ZSPS a IOZ v oblasti legislatívy ako aj pri spracovávaní spoločných návrhov k PVV. Ocenil prístup ku kolektívnemu vyjednávaniu novej KZVS pre stavebné spoločnosti, ktoré nebolo ľahké.
Tomáš Jančuš taktiež ocenil sociálny dialóg medzi IOZ a Úniou zamestnávateľov CL SR, tak na úrovni ZO ako aj zamestnávateľských subjektov.
Jan Rejský, predseda OS DOSIA ČR informoval o spoločensko-politickej situácii v ČR, o proteste odborárov a občanov v ČR proti chystaným reformám,
ktorý môže vyústiť až do generálneho štrajku.
Medzi hosťami bol aj Stanislav Brúder zo Zväzu zamestnávateľov MHD SR.
Diskusia a následné schválenie uznesenia vytvorili záverečnú kulisu aprílového rokovania Snemu IOZ v Žiline.
-red-
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SPRÁVA PREDNESENÁ DUŠANOM BARČÍKOM NA SNEME IOZ
24. apríla 2012 (úplné znenie)

Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán štátny tajomník MPSVaR SR, vážení páni zamestnávatelia – predstavitelia sociálnych partnerov IOZ,
vážený pán viceprezident KOZ SR, ctení hostia:
z poverenia Predsedníctva Integrovaného odborového zväzu vám predkladám správu o činnosti
odborového zväzu a jeho Predsedníctva od
6. Snemu IOZ, ktorý sa konal 29. novembra 2011.
Schádzame sa v období, kedy vyvrcholili naše aktivity vo vedení predvolebnej kampane k predčasným parlamentným voľbám, za zmenu pravicového vládnutia vlády Ivety Radičovej, k ľavicovým hodnotám sociálnej demokracie a sociálneho štátu. Ukázalo sa, že aktivity k mobilizácií našej členskej základne a ich rodinných príslušníkov k účasti na voľbách do NR SR a dosiahnutiu
zmeny v zložení parlamentu v prospech ľavice,
občana, zamestnanca boli správne. Občania, zamestnanci, dôchodcovia razantne vystavili účet
pravicovému vládnutiu, koalícií, ktorá sa 460 dni
hašterila, produkovala opatrenia proti nim a ich
životnej úrovni, produkovala kauzy a jasne dala
najavo, že občan je až na poslednom mieste jej
záujmov.
Celé obdobie, ktoré vládla koalícia I. Radičovej, zhodnotili občania Slovenska z pohľadu aspektov ekonomického vývoja štátu a finančného
hospodárenia domácnosti, t. j. z pohľadu ich bežného života a jeho podmienok. V rámci prieskumu spotrebiteľského barometra, k vývoju ekonomickej situácie v SR vyše 71 % občanov odpovedalo, že situácia sa im zhoršila. V hodnoteniach
doterajšieho vývinu finančnej situácie v domácnostiach sa viac ako 46 % občanov vyjadrilo, že
situácia sa im zhoršila. Obavy obyvateľov sa zvýšili pri všetkých zložkách, významne pri očakávanom vývoji ekonomickej situácie, nezamestnanosti v krajine a pri perspektívach úspor v domácnosti a čiastočne i pri predpokladanom vývoji finančnej situácie v domácnosti.
Ekonomické opatrenia vlády Ivety Radičovej
sa postupne premietli do hospodárstva SR, čo
spôsobilo postupné hromadné prepúšťania a následne sa prejavilo v zvýšení miery nezamestnanosti na úroveň 13,5 %, čo je viac ako 368 tis. občanov bez práce (2011). Z toho stratilo prácu vyše
31 tisíc stavbárov, takmer 8,3 tisíc dopravákov
a v priemysle, kde je zahrnuté aj odvetvie textilného priemyslu prišlo o prácu rekordných 92 tisíc ľudí. Alarmujúci je aj údaj, z ktorého vyplýva,
že z celkového počtu nezamestnaných je až 84 700
takých, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie.
Tieto ekonomické opatrenia I. Radičovej v praxi
znamenali zníženie príjmov slovenských rodín,
stále viac ľudí aj napriek tomu, že sú zamestnaní,
sa dostalo na hranicu chudoby. Reálna mzda
v roku 2011 v našich odvetviach, vychádzajúc
z údajov Štatistického úradu SR stagnovala, v stavebníctve vzrástla o 0,3 %, v textilnom priemysle
klesla o 0,1 %, a v doprave dokonca klesla o 2,8 %,
pritom spotrebiteľské ceny za rok 2011 celkovo
vzrástli o 3,9 %. Z toho ceny potravín vzrástli
o 6,1 %, bývanie o 5 %, doprava o 6,9 % a zdravotníctvo o 3,8 %. Všetky tieto opatrenia Radičovej vlády zhoršili životnú úroveň občanov Slovenska, zobrali istotu v práci, zhoršili podmienky dôstojnej staroby, znehodnotili zdravotníctvo,

školstvo – všade chýbajú peniaze. Ich konaním
dochádzalo postupne k demontáži sociálneho
štátu.
Ak hodnotíme našu situáciu globálnejšie, nachádzame sa v novej ekonomickej recesii ovplyvnenej celoeurópskou, ale aj celosvetovou situáciou. Kríza, ktorá sa vracia do Európy, najmä jej
dôsledky, si budú žiadať aj riešenia, ktoré budú
bolieť. Podľa ekonomických analytikov nás čaká
ďalší pokles HDP, čo sa prejaví vo zvýšenej miere
nezamestnanosti, v zastavení rastu miezd, v prijímaní ďalších úsporných opatrení. Odbory sa
doposiaľ, žiaľ neúspešne, snažili na úrovni bipartitných, ale aj tripartitných rokovaní presvedčiť
vládu, aby sa na úsporných opatreniach vo vyššej
miere podieľali aj solventnejšie vrstvy obyvateľstva a firmy reprezentujúce slovenský kapitál.
Naše návrhy však pravicová vláda odmietla.
Výsledky predčasných parlamentných volieb
a menovanie novej, ľavicovej vlády pod vedením
premiéra Róberta Fica nás utvrdzujú v tom, že
nastal priestor na novú, kvalitatívne lepšiu spoluprácu medzi odbormi a vládou, ale aj medzi
vládou a zamestnávateľmi. Budem citovať: „Ďakujem, že ste prijali pozvanie na okrúhly stôl.
Našim krédom je získať dohodu medzi sociálnymi
partnermi. Chceme vytvoriť pokojné prostredie,
ktoré bude určite potrebné na prijímanie závažných rozhodnutí" (koniec citátu), uviedol vo svojom vystúpení na Sneme KOZ SR 27. marca 2012
v sídle Konfederácie predseda strany Smer - Sociálna demokracia, vtedy ešte len budúci premiér
Slovenskej republiky, Róbert Fico. Podľa jeho vyjadrenia, bude tento rok veľmi náročné udržať
deficit v národnom hospodárstve na úrovni
4,6 %. Ešte tento rok totiž musí nová vláda nájsť
600 miliónov eur a v nasledujúcom roku 1,2 až
1,5 mld. €, nehovoriac o ďalších prostriedkoch
naviazaných na dohovory v rámci Európskej
únie. Ako však zdôraznil, nechcú riešiť ozdravovanie verejných financií len škrtami, ale ísť cestou získavania zdrojov. Keďže nová vláda nechce
znižovať životnú úroveň obyvateľstva, zvyšovanie daní sa bude orientovať na luxusný tovar
a nehnuteľnosti.
Pred novým kabinetom stojí podľa predsedu
vlády riešenie mnohých problémov, jednou z priorít však bude zamestnanosť, predovšetkým mladých ľudí. Na základe serióznej analýzy chce
vláda zefektívniť činnosť špeciálnej štátnej správy,
ale aj fungovanie samotnej vlády. Nevracal sa
k vládnutiu predchádzajúcej garnitúry, ktorú charakterizovali prevažne škrty a zdražovanie, konštatoval však, že po nej ostala „prázdna špajza“,
ktorú bude treba postupne naplniť. Budem citovať: „Cestou ku kreovaniu efektívnej hospodárskej
a sociálnej politiky na Slovensku bude korektný sociálny dialóg a je našou spoločnou ambíciou snažiť sa o minimalizáciu tvrdých dopadov krízy na
plecia zamestnancov a najslabších skupín obyvateľstva.“ pokračoval Róbert Fico na Sneme KOZ.
Oceňujeme rozhodnutie premiéra prizvať k tvorbe programového vyhlásenia vlády aj sociálnych
partnerov. Terajšia spoluúčasť na konštruovaní
obsahu programového vyhlásenia vlády je pre
nás skutočnou výzvou do tohto dokumentu zakomponovať naše požiadavky a napraviť to, čo

predchádzajúca vláda zlikvidovala. Pozvánka Róberta Fica k príprave programového vyhlásenia
novej vlády nám dáva šancu, že predstavy o spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a podpore
hospodárskeho rastu spolu s trvalo udržateľným
rozvojom Slovenska sa stanú realitou, že ich môžeme výrazne ovplyvniť. Privítali sme ponúknutú
šancu a verím, že ju aj využijeme v prospech zamestnancov a občanov Slovenska.
Integrovaný odborový zväz svoje námety –
požiadavky do Programového vyhlásenia vlády
SR na volebné obdobie 2012 – 2016 definoval do
troch oblastí:
– v oblasti priemyslu do stavebníctva, textilu,
odevov a kože;
– v oblasti dopravy do civilného letectva, verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry;
– a v sociálnej oblasti.
Naše požiadavky sa stali súčasťou programových téz KOZ SR do PVV SR na roky 2012 až
2016, ktoré boli schválené na rokovaní orgánov
KOZ SR 4. apríla t.r. a zaslané na úrad vlády. Naše
požiadavky sme taktiež prezentovali na pracovnom stretnutí ministra Jána Počiatka so sociálnymi partnermi rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 16. apríla 2012. Následne
po schválení Programového vyhlásenia vlády
budú prerokovávané aj s návrhmi na postup ich
zabezpečenia na odvetvových tripartitách.
Nosnou témou dnešného rokovania Snemu
IOZ sú práve námety pre PVV na roky 2012 až
2016 a som rád, že naše pozvanie prijali aj naši
sociálni partneri – tak zamestnávatelia, ako aj zástupca MPSVaR SR. Chceme o týchto tézach diskutovať s cieľom ich precizovania a presadenia
do konečného návrhu PVV, ktoré vláda predloží
2. mája do NR SR. Čo požadujeme my odborári,
zástupcovia zamestnancov zmeniť? Aké zmeny je
nutné vykonať pre riešenie životnej úrovne a kvality života občanov. Spomeniem len niektoré.
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov novelou
Zákonníka práce zabezpečiť zvýšenie ochrany zamestnancov, vytvoriť podmienky pre pôsobenie
zástupcov zamestnancov, novelou zákona o sociálnom fonde vytvoriť podmienky na podporu
a kvalitu procesu kolektívneho vyjednávania, novelou zákona o BOZP zabezpečiť skvalitnenie
pracovno-bezpečnostných podmienok zamestnancov. Zmenou zákona o dani z príjmov zabezpečiť, aby opäť príspevok/platba na doplnkové
dôchodkové sporenie bol odpočítateľnou položkou dane z príjmu zamestnanca, zrušiť odvody
pri vyplácaní príspevku zo sociálneho fondu zamestnancom.
Nemenej významná je sociálna oblasť, kde požadujeme prijať ucelenú stratégiu odstraňovania
chudoby, stabilizovanie dôchodkového systému.
K našim požiadavkám sa radia aj požiadavky
smerujúce k vytvoreniu podmienok na skvalitnenie vzdelávania, finančné zabezpečenie škôl,
rozšírenie odborného vzdelávania pre potreby
praxe, odstránenie deformácií v odmeňovaní zamestnancov školstva.
Sme si vedomí, že väčšina našich požiadaviek
úzko súvisí so stabilitou verejných financií, hospodárskym a trvalo udržateľným rozvojom, zvyšovaním výkonnosti hospodárstva. Preto poža-
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dujeme, napr. zlepšiť efektívnosť a transparentnosť obstarávania investícií tovarov a služieb z verejných zdrojov, prijať opatrenia v záujme rozvoja
domáceho priemyslu, zrovnoprávnenie postavenia domácich a zahraničných podnikateľov.
Dosiahnutie ekonomického rastu, zvyšovanie
konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti,
zlepšenie sociálneho postavenia občanov, zvyšovanie zamestnanosti a postupného odstraňovania disparít v jednotlivých regiónoch si vyžaduje
realizáciu rozvojových impulzov a to: podporu
bytovej výstavby, predovšetkým výstavby nájomných bytov, budovanie dopravnej infraštruktúry,
najmä diaľničnej siete a rýchlostných ciest, cestnej dopravy s cieľom prednostného využívania
ekologických dopravných systémov, leteckej a železničnej dopravy. Verím, že využijete túto možnosť aj vy kolegyne, kolegovia a v diskusii sa k tomuto bodu vyjadríte.
Jednou z významných oblastí našej činnosti za
hodnotené obdobie, ktoré bezprostredne ovplyvňuje postavenie a právomoci zamestnancov a je
realizované za neodmysliteľnej participácie našich sociálnych partnerov – zamestnávateľov, je
kolektívne vyjednávanie. 6. Snem nášho OZ
v novembri 2011 schválil Postup kolektívneho
vyjednávania KZVS a PKZ na rok 2012 v pôsobnosti IOZ, podľa ktorého sekcie a základné organizácie IOZ postupujú vo vyjednávaní. Postup
stanovuje v obsahovej časti aj naše základné ciele
kolektívneho vyjednávania, ktoré nadväzujú na
výsledky v roku 2011. Kolektívnym vyjednávaním dosiahnuť zachovanie úrovne a rozsahu záväzkov dovtedy platných kolektívnych zmlúv, zabezpečiť rast reálnych miezd zamestnancov s cieľom udržať a zvyšovať ich životnú úroveň.
Z úrovne IOZ poskytovať naďalej základným organizáciám metodickú a poradenskú činnosť,
vrátane priamej účasti zamestnancov na vyjednávaní. Vyjednať kvalitnú kolektívnu zmluvu je
v súčasnom období veľmi zložité, nakoľko mnohí
zamestnávatelia veľmi radi využívali argumenty
predchádzajúcej vlády – je tu kríza, recesia, treba
sa uskromniť a ďalšie a ďalšie argumenty, len aby
nemuseli pridať zamestnancom čo len cent, resp.
aby naďalej nemuseli zachovávať už uplatňované
nároky zamestnancov. Negatívny postoj niektorých zamestnávateľov k zvyšovaniu miezd je aj
napriek tomu, že sa im darí a štatistika to potvrdzuje, že ich finančná situácia nie je najhoršia.
Posúďte sami: podľa ekonomickej činnosti SK
NACE v doprave vzrástli medziročne tržby
v roku 2011 za vlastné výkony o 9,4 %, v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle bol medziročný rast vo výške 11,2 %, v odvetví stavebníctva, ktoré je recesiou najviac postihnuté, bol
zaznamenaný medziročný rast tržieb o 3,2 %. Aj
iné ekonomické parametre – rast zisku, rast produktivity v našich odvetviach jasne hovoria, že je
tu priestor na zvýšenie ceny práce našich členov,
zamestnancov týchto odvetví. Je len na nás, ako
dokážeme využiť svoje argumenty priamo pri kolektívnom vyjednávaní.

Ako sa nám darí naše ciele realizovať?
Základnými argumentami našich sociálnych
partnerov pri vyjednávaní boli a sú stagnujúci
vývoj, resp. až prepad príslušných odvetví hospodárstva, neflexibilný ZP do 1. 9. 2011. IOZ od
samého začiatku vnímal veľmi citlivo argumenty
vývoja hospodárstva a samotných odvetví, v ktorých pôsobí. Novelu Zákonníka práce, tak ako

celý ZP však vníma ako doposiaľ, a to ako jeden
z podkladov pre kolektívne vyjednávanie. Zároveň požadoval akceptovať argument, že nie všetky dopady krízy, vrátane dopadov na našich zamestnávateľov je nutné riešiť prostredníctvom zamestnancov, a to prepúšťaním, stagnáciou miezd,
znižovaním nárokov zamestnancov, poprípade
znižovaním ochrany zamestnancov a znižovaním
pracovných podmienok zamestnancov.
V rezorte stavebníctva možno povedať, po
veľmi ťažkých rokovaniach, ktoré si vyžiadali
kompromisy na oboch stranách, najmä v oblasti
odmeňovania bola dohodnutá nová KZVS
na roky 2012 – 2015, ktorá nadobudla účinnosť
1. 3. 2012.
Pre odvetvie civilného letectva je platná a účinná KZVS na roky 2010–2013, preto sekcia civilného letectva IOZ schválila len Návrh Dodatku
č. 1., ktorým sa navrhuje zvýšiť základné mzdy
zamestnancov letiskových spoločností najmenej
o mieru inflácie dosiahnutú v hospodárstve SR za
rok 2011 a upraviť tie ustanovenia KZVS, ktoré nie
sú v súlade s ostatnou novelou Zákonníka práce.
Žiaľ tu sme vo vyjednávaní doposiaľ veľmi nepokročili. IOZ obdržal písomné stanovisko sociálneho partnera po prvom kole vyjednávania,
že v rezorte je platná a účinná KZVS a nie je dôvod vyjednávať. Samozrejme, my trváme na ďalšom rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť začiatkom nasledujúceho mesiaca.
Po prehodnotení situácie, reálnych možností
v mestskej hromadnej doprave Sekcia dopravných podnikov na svojom rokovaní v novembri
2011 schválila uznesenie, ktorým rozhodla, že
pre rok 2012 nebude otvárať kolektívne vyjednávanie platnej KZVS na roky 2002–2016 so svojim sociálnym partnerom Zväzom zamestnávateľov MHD SR. Preto je zvýšená pozornosť venovaná kolektívnemu vyjednávaniu PKZ.
KZVS pre zamestnávateľov, ktorí postupujú pri
odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a KZVS v štátnej službe na rok 2012 majú pôsobnosť na našich členov
v pôsobnosti sekcií stredného odborného školstva, cestnej infraštruktúry a civilného letectva.
Žiaľ tieto KZVS neriešia, a to už dva roky, ani pre
tento rok otázku úpravy platov. Zvýšenie platových taríf zamestnancov štátnej a verejnej služby
pre rok 2012 by mali zástupcovia zmluvných
strán vyjednávať v máji 2012, to znamená, že budeme vyjednávať už s novou vládou.
Kolegyne, kolegovia, v oblasti kolektívneho vyjednávania na úrovni podnikových kolektívnych
zmlúv bola pozornosť aj v roku 2011 venovaná
všetkým oblastiam s dôrazom na zamestnanosť,
odmeňovanie, sociálnu oblasť, postavenie a právomoci odborov a BOZP. Mimoriadna pozornosť
bola venovaná uvedeným oblastiam od 1. 9. 2011,
kedy nadobudol platnosť zákon č. 257/2011 Z. z.,
ktorý novelizoval Zákonník práce.

IOZ poskytoval ZO odbornú pomoc pri spracovaní návrhov nových PKZ a ich dodatkov formou vypracovania nových písomných návrhov
PKZ, písomných stanovísk a konzultácií k návrhom PKZ a priamou účasťou na kolektívnom
vyjednávaní s cieľom, aby vo všetkých zamestnávateľských subjektoch, v ktorých pôsobí základná
organizácia IOZ boli uzatvorené podnikové kolektívne zmluvy.
Za toto hodnotené obdobie Integrovaný odborový zväz okrem uvedených aktivít realizoval
aj ďalšie aktivity, o ktorých sme informovali na
rokovaniach regionálnych orgánov, pri osobných
návštevách základných organizácií, ale sú predmetom aj dnešného rokovania, a to v bode, kde
budeme hodnotiť plnenie Hlavných úloh IOZ na
roky 2011 – 2013 vyplývajúcich z programu IOZ
za rok 2011.
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
je jednou z prioritných činností nášho odborového zväzu, ktorá by mala pôsobiť predovšetkým
preventívne. Hlavným poslaním OZ v bezpečnosti práce je overovanie a následné presadzovanie oprávnených záujmov zamestnancov pri vykonávaní svojej práce a zároveň poskytovanie
bezplatného poradenstva pre zamestnancov formou informácií a rád o spôsoboch, ako čo najúčinnejšie dodržiavať požiadavky predpisov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasťou,
ktorá má v rámci hlavných úloh odborového
zväzu nezastupiteľné miesto.
Aj naďalej sa náš odborový zväz aktívne podieľal a podieľa na pripomienkovaní legislatívnych návrhov zákonov, na činnosti orgánov KOZ
SR. Odborový zväz bol jedným z iniciátorov zvolania mimoriadneho Snemu KOZ SR, ktorý sa
uskutočnil 31. januára toho roku. Práve tento
Snem rozhodol o nutnosti prípravy stratégie
našej Konfederácie do budúcnosti smerom k VII.
zjazdu KOZ SR. Aj táto téma je na programe
dnešného rokovania snemu a preto sa zvlášť vo
svojej správe nebudem týmto zaoberať a nechám
väčší priestor vám a našim hosťom, aby sme sa
venovali nosnej téme dnešného rokovania.
Vážené kolegyne, kolegovia, v správe som sa
snažil poukázať tak ako mi to odporučilo Predsedníctvo IOZ, iba na najaktuálnejšie skutočnosti
a aktivity, na ktorých sa za hodnotené obdobie
podieľal náš odborový zväz. Dovoľte mi na záver
vyjadriť konštatovanie, že Integrovaný odborový
zväz je i naďalej rovnocenným sociálnym partnerom, na ktorý je možné sa spoľahnúť, je aktívnym partnerom pre riešenie vzniknutých problémov v našich odvetviach, ale aj vo vnútri odborov, v KOZ SR.
Dovoľte mi poďakovať za prácu v hodnotenom
období vám všetkým, funkcionárom, zamestnancom i členom, ktorí sa podieľali na činnosti odborového zväzu, pri zabezpečovaní programových cieľov a všetkých dôležitých úloh v súvislosti
s našou činnosťou. Osobitne chcem poďakovať
našim sociálnym partnerom za ich záujem o našu
činnosť a spoluprácu pri formulovaní téz do PVV
na roky 2012 až 2016. Zároveň mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že spolupráca s našimi sociálnymi partnermi sa bude naďalej prehlbovať s cieľom plnenia spoločných úloh sociálneho partnerstva, v prospech obidvoch strán, na čo sa nám v
súčasnosti vytvárajú nové a kvalitatívnejšie podmienky, ktoré nesmieme premrhať. Verím, že i
naši členovia sa budú aktivizovať pri realizácií
úloh, ktoré nás v nasledujúcom období čakajú.
(koniec)
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Námety IOZ do Programového vyhlásenia vlády SR
na volebné obdobie 2012-2016
Oblasť priemyslu
STAVEBNÍCTVO, ODEV, KOŽA
• Stavebný zákon – pripraviť a prijať nový
stavebný zákon, ktorý bude racionalizovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie tak, aby poskytoval jasné a kvalitné výstupy
pre následné územné rozhodovanie a povoľovanie stavieb. Tým zrýchliť a skvalitniť územné
rozhodovanie, resp. stavebné povoľovanie.
Zaviesť kategorizáciu stavieb a pomocou nej
podstatným spôsobom zjednodušiť a skrátiť administratívnu a časovú náročnosť povoľovania
stavieb, čo je základnou podmienkou zefektívnenia činnosti stavebných úradov
Navrátiť uskutočňovanie stavieb do zoznamu
viazaných živností podľa živnostenského zákona
a ich výkon podmieniť dosiahnutím príslušného
vzdelania a praxou. Bezpečnosť stavby počas celej
životnosti je vo verejnom záujme a tiež prvoradou
právnou a spoločenskou požiadavkou na stavbu.
• Verejné obstarávanie – pri vyhodnocovaní
kritérií ponúk na základe jediného kritéria „najnižšej ceny“, ktoré bude viesť k zníženiu kvality
práce, zastaveniu inovácií, ale aj možných špekulatívnych prístupov, deformovaniu trhového
prostredia, narúšaniu konkurencieschopnosti...
nahradiť vyhodnocovaním ponuky na základe
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s použitím
viacerých kritérií tak, aby bola vyhodnotená ponuka s primerane nízkou cenou plne kvalifikovaného uchádzača. Zaviesť povinnosť obstarávateľa zabezpečiť kontrolu neobvykle nízkej ceny
s možnosťou takúto ponuku vylúčiť.
• Bytová výstavba a výstavba nájomných
bytov – vytvárať podmienky a zvyšovať celkovú
úroveň bývania tak, aby bolo primerané bývanie
pre obyvateľstvo (štartovacie bývanie pre mladé
rodiny) viac cenovo dostupné. V tejto súvislosti
venovať pozornosť výstavbe nájomných bytov a
obnove bytového fondu. Pozornosť štátu by
mala byť v podpore bytovej politiky v rámci samospráv v regiónoch a to štátnou dotačnou politikou cez konkrétne štátne programy a cez
Štátny fond rozvoja bývania. V tejto súvislosti
dať príležitosť malým a stredným podnikateľom,
čo by vytvorilo viac pracovných miest.
Naďalej podporovať rozvoj bývania zavedeným systémom finančných nástrojov z verejných
programov (Program rozvoja bývania, Štátny
fond rozvoja bývania, Štátny príspevok k hypotekárnym úverom, Štátna prémia k stavebnému
sporeniu atď.) a zo štrukturálnych fondov financovať programy začleňujúce bývanie – jednak formou rekonštrukcie budov, ale tiež aj dobudovanie občianskej vybavenosti.
• V záujme rozvoja domáceho priemyslu prijať také opatrenia, aby zamedzili dovozu nekvalitných výrobkov za veľmi nízke ceny. Zvýšenú pozornosť venovať a podporovať slovenských výrobcov, ktorí sa zaoberajú výrobou textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
• Zrovnoprávniť postavenie domácich a za-

hraničných podnikateľov, aby pri poskytovaní
investičných stimulov neboli zvýhodňovaní zahraniční investori.

DOPRAVA
• Prehodnotiť doteraz prijaté koncepčné a strategické materiály v oblasti rozvoja jednotlivých
druhov dopravy a spracovať a do parlamentu
predložiť novú stratégiu, tak aby po jej prijatí
bola záväzná.
Oblasť civilného letectva
• Zavedenie stabilného a rovnocenného systému podpory štátu v oblasti poskytovania dotácii na bezpečnostnú kontrolu cestujúcich.
Úroveň bezpečnosti prevádzky letiskových spoločností podlieha nepretržitému dohľadu medzinárodných i štátnych inštitúcií. Splnenie požiadaviek na úroveň bezpečnosti prevádzky letiskových
spoločností stanovených uvedenými inštitúciami
si často vyžaduje vysoké mzdové náklady ako aj
prípravu a vzdelávania personálu. Resp. zvážiť
prechod výkonu osobnej kontroly a kontroly
prepravovaných vecí a osôb zúčastnených na
leteckej doprave z prevádzkovateľov letísk na Policajného zboru, tak ako to bolo do roku 2005
(stav pred uznesením vlády SR č. 577/2004).
V opačnom prípade budú letiská nútené zaviesť
bezpečnostný poplatok, čo bude mať negatívny
dopad na aktívny cestovný ruch.
• Zavedenie podporných programov ohľadom incomingového cestovného ruchu pre letiská a leteckých prepravcov so zámerom priamej
podpory rozvoja leteckej dopravy – nové destinácie, viac frekvencií. Výrazná podpora letísk
a leteckých prepravcov zo strany Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch.
• Aktívna podpora rozvoja leteckého priemyslu i v rámci turizmu a jeho integrácia do činností Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Aktívna podpora rozvoja leteckého priemyslu pomocou prostriedkov z fondov EÚ.
• Aktívna podpora pri znižovaní poplatkov,
ktorých výška má výrazný negatívny dopad na
podnikateľskú činnosť letísk a teda aj na činnosť
leteckých prepravcov vykonávajúcich svoju činnosť na letiskách SR, ako aj na turistický priemysel Slovenska ako celku (napr. poplatku za nakladanie s núdzovými zásobami ropy – jeho súčasná
výška je najvyššia v rámci krajín EÚ).
• V oblasti fungovania letísk spracovať nezávislú odbornú analýzu fungovania letísk a návrh
možnosti každého letiska. Až na základe výsledkov spracuje návrh na riešenie pre každé letisko,
ktorý pretaví do dotačnej politiky, do podpory investičnej výstavby a do spôsobu prepodriadenia
jednotlivých letísk pod regiónálnu samosprávu,
či ich ponechania pod štátom.
Oblasť verejnej osobnej dopravy
• Prijať Zákon o mestskej hromadnej doprave osôb. Problematika postavenia MHD

v rámci štátnej dopravnej politiky, financovanie,
modernizácia, ekologizácia prostriedkov MHD,
právna ochrana zamestnancov v dopravno-prepravnom procese nie je doposiaľ riešená.
• Podporovať a riešiť preferenciu koľajových
drážnych vozidiel MHD hlavne v centrách veľkých miest (Bratislava, Košice, atď.).
• „Podpora rozvoja verejnej osobnej dopravy
vrátane nemotorovej dopravy“ V súlade s odporúčaniami Európskeho spoločenstva a v záujme
efektívnejšieho využívania verejných zdrojov
bude potrebné, aby rezort dopravy v spolupráci
s vyššími územnými celkami, mestami a obcami
SR riešil optimalizáciu dopravnej práce v jednotlivých regiónoch koordináciou a harmonizáciou prímestskej autobusovej a regionálnej železničnej dopravy. V tejto súvislosti bude nutné
zároveň podporovať aj rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Podporu a rozvoj verejnej osobnej dopravy chápať ako alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave
v rámci trvalo udržateľnej dopravy a podpory
zvýšenia kvality života obyvateľstva.
Cestná infraštruktúra
Zo strany vlády SR považovať cestnú infraštruktúru za jeden z nosných pilierov pre dosiahnutie ekonomického rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti,
zlepšenie sociálneho postavenia obyvateľstva
a zvyšovanie zamestnanosti a postupného odstraňovania disparít v jednotlivých regiónoch.
• Pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sú rozostavané a u ktorých je
príprava predprojektová resp. projektová zabezpečená s cieľom dosiahnutia rovnomerného pokrytia celého územia SR.
Prioritne sa zamerať na sprevádzkovanie
prepojenia Bratislavy a Košíc diaľnicou D 1, celého diaľničného ťahu D3 – štátna hranica s Poľskom, R 2 Zvolen- Rimavská Sobota.
Prijať také opatrenia, aby majetkovo právne
vysporiadanie pozemkov a pripravenosť stavieb
boli riešené v dostatočnom časovom predstihu
a neboli ohrozené termíny prípravy, začatia a dokončovania stavieb.
• Zvýšenú pozornosť venovať systematickej
údržbe a oprave ciest a mostov a prijať účinné
preventívne opatrenia na ochranu cestnej siete
pred jej neúmerným preťažovaním a poškodzovaním.
• Zabezpečiť plynulé financovanie rozvoja
cestnej siete z viacerých zdrojov- z verejných financií a z fondov EÚ s možnosťou zapojenia súkromných spoločností a spôsobu financovania
formou PPP , s dôrazom na efektívnosť financovania projektov.
• Prijať urýchlene zákon o cestách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (cestný zákon),
ktorý je platný už 50 rokov a bol od nadobudnutia svojej účinnosti viackrát novelizovaný, čím
sa komplikuje jeho prehľadnosť, orientácia v ňom
a uplatňovanie v praxi.
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• Zabezpečiť koordináciu počas zimnej údržby
ciest v rámci celého Slovenka (8 krajov, SSC,
NDS, a.s. - systém vzájomnej informovanosti je
nedostatočný a nekoordinovaný).

SOCIÁLNA OBLASŤ
V záujme zlepšenia pracovnoprávneho postavenia a ochrany zamestnanca žiadame v návrhu
Programu vlády SR na roky 2012-2016 zamerať sa:
– novelizovať Zákonník práce za účelom skvalitnenia zamestnaneckých vzťahov a posilnenia právomoci odborov,
– novelizovať Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP

s cieľom zabezpečenia a skvalitnenia pracovnobezpečnostných podmienok zamestnancov,
– zaviesť nové Úrazové poistenie, ktoré by malo byť
samostatné, úplne oddelené od dôchodkového,
nemocenského a nezamestnaneckého poistenia;
malo by obsahovať aj všetky prvky prevencie;
spravované na bipartitnom základe (zamestnávateľ-zamestnanec) bez zasahovania štátu, tak
ako to je riešené vo viacerých vyspelých členských krajinách EÚ (napr. Rakúsko, Francúzsko),
– novelizovať zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým
sporením zvýšiť jeho atraktívnosť znovuzavedením odpočítateľnej položky dane z príjmu,

– v oblasti politiky zamestnanosti je nevyhnutné
pretransformovať úrady práce z inštitúcií na
spracovanie štatistiky, na inštitúcie pomoci občanom pri strate zamestnania, riadenie politiky zamestnanosti na tripartitnej úrovni
priamo v regiónoch (NÚP – správne výbory).
– Zrušiť úhradu odvodov pri vyplácaní príspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom
spoločnosti.
– V rámci opatrení na zníženie nezamestnanosti pripraviť systémové opatrenia na podporu udržania zamestnania najohrozenejších
skupín zamestnancov ako sú napr. ženy nad
45 rokov.

Informácia o 38. ročníku súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP
Dňa 3. mája 2012 sa v priestoroch Spojenej školy Kremnička 10, Banská Bystrica, uskutočnilo súťažné podujatie – Celoslovenská súťaž žiakov
stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Išlo už o 38. ročník, ktorého organizátorom bol, tak ako
aj po iné roky, Integrovaný odborový zväz (bývalý OZ STAVBA SR).
Po 38. absolvovaných ročníkoch možno jednoznačne potvrdiť, že myšlienka prevencie BOZP, neustále obohacovaná o motivačné prvky, svoje
zámery splnila a v realizačnej podobe sa priblížila k cieľu, ktorým je predchádzať tragickým udalostiam pri výkone svojho povolania. Najmä keď
štatistiky neustále zaznamenávajú početné prípady ťažkej a smrteľnej úrazovosti nielen zamestnancov, ale aj pripravujúcich sa žiakov na svoje povolanie.
Hosťami na našej súťaži boli prezident Konfederácie odborových zväzov
Miroslav Gazdík, predseda Rady mladých IOZ Jaroslav Chrupka, Jana
Sláčková za odbor vzdelávania a kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč a predseda predstavenstva spol. Inžinierske stavby a. s. Košice Pavol
Kováčík, ktorí sa aj k účastníkom akcie ale hlavne k súťažiacim prihovorili, zdôraznili dôležitosť oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a zaželali im veľa šťastia pri odpovediach.
Na pôde Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica nás veľmi srdečne
privítal jej riaditeľ Milan Ponický a celoslovenské kolo súťaže otvoril predseda Integrovaného odborového zväzu Dušan Barčík.
Aktérmi tohtoročnej súťaže boli trojčlenné súťažné tímy chlapcov
a dievčat – víťazov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich
školách na školských kolách tejto súťaže.
So svojimi pedagógmi do Banskej Bystrice prišli súťažiť žiaci zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb Trnava, Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín, Strednej odbornej školy Prievidza, Strednej
odbornej školy technickej Prešov, Strednej odbornej školy Ostrovského
Košice, Strednej odbornej školy stavebnej Žilina, Spojenej školy automobilovej Banská Bystrica, Strednej odbornej školy Bratislava, Strednej odbornej školy automobilovej Košice, Strednej odbornej školy dopravnej Prešov a hosťujúcej Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica.
Žiaci súťažili každý sám za seba, bola to súťaž jednotlivcov. Začiatok súťaže bol stanovený na 10.30 hod. a ukončená bola o 16.30 hod.
Každoročne pripravujeme propozície k organizovaniu súťaže, ktoré určujú postup prípravy a súťaženia žiakov od základného školského kola až
po záverečné celoslovenské kolo. Súťaž prebieha v dvoch okruhoch:

A. Všeobecné predpisy na zaistenie BOZP (obsahovali 40 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia,...)
B. Testová časť z praktických simulovaných situácii (žiakom bolo premietnutých 10 krátkych videofilmov s postavičkou NAPO a v časovom limite 2 minút na každý film mali stručne napísať, aké porušenia bezpečnej práce vo filme videli. Porota každú správnu odpoveď
ohodnotila 1 bodom.)
V záujme objektívneho posudzovania znalostí súťažiacich, musí byť
a aj je porota zložená z odborníkov v tejto oblasti.
Predsedom poroty tak aj ako po minulé roky bol náš bývalý kolega,
ktorý túto súťaž dlhé roky pripravoval - Ján Rapan, členkou poroty bola
MUDr. Ľudmila Ondrejková z Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá
už viac ročníkov hodnotila vedomosti našich súťažiacich a tentokrát sme
oslovili inšpektora Inšpektorátu práce z Banskej Bystrice a tejto úlohy sa
zhostil už po druhýkrát Ing. František Košč.
Každoročne si prví traja víťazi - jednotlivci odnášajú hodnotné vecné
ceny, v súťaži škôl víťazná škola získava Putovný pohár, Pohár ročníka súťaže a diplom. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získavajú diplom ako aj
ostatní súťažiaci spolu s darčekmi od sponzorov.
Výsledky súťaže
Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:
1. miesto: Dušan POPADIČ (Stredná odborná škola automobilová Košice)
2. miesto: Patrícia ŠAGATOVÁ (Stredná odborná škola stavebná Trenčín)
3. miesto: Václav KOVÁČ (Spojená škola Kremnička Banská Bystrica)
Tradične boli ocenené aj stredné odborné školy,
ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov:
1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Trenčín
2. miesto: Stredná odborná škola automobilová Košice
3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
Našou snahou je, aby sme v budúcich rokoch nielen pokračovali v tejto
tradícii, ale aby sme zdokonaľovali obsah i organizáciu tohto podujatia.
Máme záujem o to, aby sa organizovala táto súťaž aj v rámci KOZ SR, oslovili sme aj školy, ktoré sú registrované v Odborovom zväze školstva, vedy
a kultúry a práve z nich sa nám v tomto roku prihlásilo 5 škôl, čomu sme
radi a pripravovali sa naozaj zodpovedne, veď 1. miesto za jednotlivcov získal práve žiak jednej z týchto škôl.
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Vedomosti súťažiacich v tomto ročníku hodnotíme vynikajúco, preto je
nám veľmi ľúto, že sme nemohli odmeniť všetkých súťažiacich rovnako
hodnotnými darmi. No snáď ich to posunie ďalej, prihlásia sa aj nabudúce
a zabojujú o lepšie miesto.
Náklady na súťaž boli hradené z rozpočtu IOZ, zo sponzorských príspevkov a darov právnických a fyzických osôb.
Súťaž sponzorovali spol:
Inžinierske stavby, a.s. Košice, člen skupiny COLAS
ZIPP Bratislava
Váhostav SK, a.s. Žilina
ČSOB
SOREA

Upomienkové predmety venovali sponzori spol.:
ZSPS
SAFE TIME Banská Bystrica
Holcim (Slovensko) Rohožník
HS HSV Košice
Naše veľké poďakovanie patrí hosťovskej škole, kde sa súťaž konala a to
Spojenej škole Kremnička, Banská Bystrica, nakoľko zainteresovaní zamestnanci pripravili súťaž po organizačnej stránke skvele, všetci účastníci
súťaže sa cítili na pôde školy veľmi príjemne.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
38. ročníka „Súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP
Celkové výsledky za školy zoradené podľa počtu získaných bodov
Poradie Názov školy
Počet bodov celkom
1.
SOŠ stavebná Trenčín
115*
2.
SOŠ automobilová Košice
115*
3.
SOŠ stavebná Žilina
102
4.
SOŠ dopravná Prešov
98
4.
SOŠ Prievidza
98
5.
SŠ Kremnička Banská Bystrica
97
6.
SOŠ technická Prešov
86
7.
SOŠ obchodu a služieb Trnava
84
8.
SŠ automobilová Banská Bystrica
80
9.
SOŠ Ostrovského Košice
76
10.
SOŠ Bratislava
63
*O prvom a druhom mieste rozhodol súčet bodov v oblasti B

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA ŽIAKOV ZORADENÉ PODĽA CELKOVÉHO SÚČTU BODOV
PRIEBEŽNÉ A KONEČNÉ VÝSLEDKY 38. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV SOŠ Z PREDPISOV BOZP, BANSKÁ BYSTRICA, 3. MÁJA 2012
Umiestnenie
jednotlivcov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

P.č.

Meno a priezvisko

33.
22.
15.
9.
6.
12.
8.
30.
18.
7.
16.
23.
10.
11.
14.
2.
20.
28.
31.
32.
3.
4.
19.
29.
26.
27.
21.
25.
17.
1.
5.
24.
13.

Dušan Popadič
Patricia Šagatová
Václav Kováč
Marek Januška
Juraj Juriga
Patrik Lörincz
Andrej Mikulec
Lukáš Novák
Martin Blažek
Dávid Babinčák
Mário Kundrát
Erik Moškovič
Michaela Slatinská
Miroslav Trizna
Jaroslav Belica
Matúš Srnčík
Lukáš Čuban
Peter Maška
Jakub Uderman
Tomáš Uháľ
Dominika Šuníková
Marek Slaminka
Dušan Škút
Michal Kubaľák
Dávid Hančovský
Jakub Štefančin
Eugen Dutkjevič
Mário Juráček
Tomáš Szigl
Martin Halaša
Ladislav Varga
Jozef Szabo
Veronika Verešová

Hodnotenie otázok
A
B
číslo otázky
body
body
22
12
32
12
15
26
27
15
25
21
15
24
1
12
25
29
15
22
38
14
22
28
13
23
8
7
28
37
8
26
9
15
19
18
15
19
34
14
19
11
11
22
20
15
18
33
15
15
14
7
23
10
12
18
35
13
17
17
13
17
31
9
20
13
8
21
4
11
18
24
15
14
2
8
20
19
7
21
40
15
12
26
11
13
30
12
11
25
4
17
23
3
15
39
7
10
32
12
4

Súčet
bodov
celkom

Škola

44
SOŠ automobilová Košice
41
SOŠ stavebná Trenčín
40
SŠ Kremnička Banská Bystrica
39
SOŠ stavebná Trenčín
37
SOŠ stavebná Žilina
37
SOŠ automobilová Košice
36
SOŠ stavebná Žilina
36
SOŠ Prievidza
35
SOŠ stavebná Trenčín
34
SOŠ dopravná Prešov
34
SOŠ dopravná Prešov
34
SOŠ automobilová Košice
33
SOŠ Prievidza
33
SŠ automobilová Banská Bystrica
33
SOŠ obchodu a služieb Trnava
30
SŠ Kremnička Banská Bystrica
30
SOŠ Ostrovského Košice
30
SOŠ obchodu a služieb Trnava
30
SOŠ dopravná Prešov
30
SŠ automobilová Banská Bystrica
29
SOŠ Prievidza
29
SOŠ technická Prešov
29
SOŠ technická Prešov
29
SOŠ stavebná Žilina
28
SOŠ Ostrovského Košice
28
SOŠ technická Prešov
27
SŠ Kremnička Banská Bystrica
24
SOŠ Bratislava
23
SOŠ Bratislava
21
SOŠ obchodu a služieb Trnava
18
SOŠ Ostrovského Košice
17
SŠ automobilová Banská Bystrica
16
SOŠ Bratislava
Spracovala: Ing. Iveta Kucová, garant súťaže
Detaily na www.ioz.sk
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O S L AV Y S V I AT K U P R Á C E – 1 . M Á J 2 0 1 2

Oslavy Sviatku práce privítali na žilinskom Mariánskom námestí
stovky občanov. Na prvomájovej tribúne odzneli prejavy predákov
Konfederácie odborových zväzov v ktorých kritizovali predchádzajúcu
vládu za rozvrat verejných financií, za zlú situácia v školstve či zdravotníctve a nízke platy. Prezident KOZ SR Miroslav Gazdík z pódia na
zhromaždení, ktoré sa nieslo v duchu hesla „ za nové a kvalitné pracovné miesta, za sociálne Slovensko“ ocenil okrem iného skutočnosť, že
odbory ako sociálny partner boli prizvané k príprave programového
vyhlásenia vlády. „Znamenalo to pre nás možnosť presadiť do programového vyhlásenia konkrétne myšlienky z Programu Konfederácie.
Naše požiadavky do základného dokumentu vládneho kabinetu sme
kreovali s vedomím napraviť to, čo predchádzajúca vláda v pracovnoprávnom kódexe i v mnohých sociálnych zákonoch odstránila a zrušila“ povedal M. Gazdík. Pri návrhoch do programových téz vychádzala Konfederácia z troch základných línií: stability verejných financií a sociálne spravodlivého daňovo-odvodového systému, podpory
rastu zamestnanosti a spravodlivého odmeňovania a tiež zo sociálnej
súdržnosti, dôstojnej staroby a ochrany zdravia. „Sme spokojní, že sa
nám podarilo podstatnú časť našich požiadaviek do základného dokumentu vlády dostať. Vieme, že išlo o dokument základného charakteru
so všeobecnejšími vyjadreniami a počítame, že naše konkrétnejšie požiadavky nájdu priestor pri rokovaniach zástupcov odborových zväzov
s jednotlivými ministerstvami v rámci svojich rezortov“, načrtol ďalšie
kroky odborov prezident KOZ SR.
Robert Fico prisľúbil prítomným odborárom novelu Zákonníka
práce, ktorá by mala viac chrániť práva zamestnancov. Zároveň si ale
poťažkal, že v blízkej budúcnosti po očakávanom schválení programového vyhlásenia vlády, ho čaká ťažká práca pri ozdravovaní verejných
financií, ktoré v zlom stave zanechala vláda I. Radičovej. Na prvomá-

jovej tribúne odzneli tiež prejavy predstaviteľov žilinského samosprávneho kraja.
Na záver prečítal viceprezident KOZ SR Vladimír Mojš výzvu Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorej odborári apelujú na vládu
riešiť vysokú mieru nezamestnanosti, zmeniť Zákonník práce v prospech vyššej ochrany zamestnancov a zabezpečiť stabilitu v systéme odmeňovania najmä v sektoroch školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva
a štátnej a verejnej správy. Podľa KOZ SR je potrebné prijať aj systémové opatrenia v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ďalej vytvárať podmienky na zlepšenie rodinnej politiky, kvality života seniorov, výchovy detí a zosúladenie pracovného a rodinného života. Veľmi
dôležitou úlohou pre vládu bude zamedziť daňovým únikom a potlačiť korupciu.
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