Hlava štátu zdôraznila význam odborov

„Výzvou na rok 2013 musí byť efektívnejší sociálny dialóg
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal 23. januára t.r. v rámci tradície
novoročných stretnutí predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, ktorých
viedol prezident Jozef Kollár. Najvyšší odborový predák v úvode poďakoval hlave štátu za
prijatie a pripomenul, že nielen odbory, ale celú našu spoločnosť čaká v nasledujúcich
mesiacoch neľahké obdobie, pod ktorým je stále podpísaný krízový scenár. Konfederácia
odborových zväzov SR musí podľa neho nájsť sociálne a politické riešenie, ako čo najlepšie
ochrániť svojich členov.
Participácia na riešení dôsledkov krízy
„Výzvou na rok 2013 musí byť efektívnejší sociálny dialóg, zvýšenie životnej úrovne našich
členov a občanov Slovenskej republiky a rozhodne aj participácia na riešení dôsledkov krízy,
v rámci ktorej jednou z najdôležitejších tém je a bude problém nezamestnanosti, spravodlivé
odmeňovanie za vykonanú prácu a bezpečné podmienky na jej výkon,“ uviedol J. Kollár.
Spomenul aj skutočnosť, že napriek viacmenej zhodným sociálnym zámerom so
sociálnodemokratickou vládou budú predstavitelia Konfederácie aj v roku 2013 trvať na
spravodlivom prerozdelení spoločenského produktu. Aj keď KOZ SR chápe nutnosť
konsolidácie verejných financií, bude proti ďalšiemu znižovaniu životnej úrovne ľudí, ktorí
zodpovedne pracujú v školstve, zdravotníctve, sociálnych službách, v štátnej a verejnej sfére.
„Naším základným cieľom je kvalita života občanov SR a hodnota človeka“, zhrnul krédo
odborov J. Kollár a vyjadril presvedčenie, že pri úsilí Konfederácie o prijímanie
ekonomických a sociálnych zákonov na prospech zamestnancov a občanov Slovenskej
republiky nájdu v osobe prezidenta SR oporu.
Prezident SR bude podporovať snahy odborov
Prezident SR I. Gašparovič vo svojom príhovore ocenil činnosť odborov, ktorým prináleží
v spoločnosti významná úloha obhajovať záujmy ich členov a zamestnancov. Konštatoval, že
sa v rámci svojich kompetencií snaží podporovať snahy odborov, ak smerujú k dôstojnému
životu pre všetkých. Zároveň pripomenul, že súčasnosť potrebuje vzdelaných ľudí
a odborníkov a zdôraznil úlohu vzdelávacieho systému v tejto súvislosti. „Dnes však viac ako
kedykoľvek predtým potrebujeme posilňovať najmä vedomie spolupatričnosti, vedomie
udržiavania sociálneho dialógu a vyváženejšieho vzťahu medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami,“ zdôraznil I. Gašparovič. Podľa vyjadrenia hlavy štátu v čase krízy musí
významnú úlohu v našej spoločnosti, na starom kontinente i vo svete zohrať solidarita.
Spomenul tiež, že ho trápia i fakty, podľa ktorých sa síce produktivita práce na Slovensku
blíži k 90-tim percentám priemeru Európskej únie, ale priemerná hodinová mzda na
Slovensku – v porovnaní s rovnakými či podobnými podnikmi vo vyspelých ekonomikách –
predstavuje len 30 % priemeru EÚ. S takýmto stavom nemôžeme byť spokojní.
Podľa I. Gašparoviča, ak sa v súčasnosti hovorí najmä o ekonomickej, finančnej, dlhovej,
hospodárskej kríze, všetky sa odvíjajú predovšetkým od krízy morálky, s ktorou zápasí svet
najmä od prieniku neoliberálnych koncepcií do nášho života. Tie podľa neho rozrušili mnohé
tradičné, historicky overené hodnoty. Treba ich nachádzať - v ľuďoch, povedal na záver
prezident SR a zaželal predstaviteľom KOZ SR a ich prostredníctvom celej členskej základni
zdravie a úspechy v ich činnosti.
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