
 
 

1 
 

Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti  Odborového zväzu potravinárov Slovenskej 
republiky za 2. polrok 2020 

__________________________________________________________________________ 

V letných mesiacoch som sa venovala štúdiu materiálov, príprave na rokovania plánované na 
2. polrok 2020, triedeniu emailov, a ad hoc témam.  

Z úrovne odborového zväzu sme sa zapojili do výzvy EFFAT a vyplnili dotazníky na témy: 

Čo môže urobiť odvetvový sociálny dialóg pre sektory EFFAT v krajinách Strednej 
a Juhovýchodnej Európy na európskej úrovni? 

Príklady dobrej praxe v oblasti kolektívnych zmlúv v Stredne a Východnej a Juhovýchodnej 
Európe. 

Výsledky oboch dotazníkov spracuje EFFAT za aktívnej podpory p. Haralda Wiedenhofera, 
bývalého generálneho tajomníka EFFAT.  

 

Na žiadosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny sme vyplnili dotazník pre Eurofound so sídlom 
v Bruseli na tému:  

Opatrenia prijaté v členských štátoch EÚ na zmiernenie dopadov pandémie Covid-19. 

Dotazník sme vypĺňali v auguste 2020, keď sme ešte v Slovenskej republike mali „dobré 
čísla“, pred nástupom II. vlny pandémie.  

 

Úvod 

Pandémia Covid-19 zasiahla všetky sektory, ktoré reprezentuje EFFAT na európskej úrovni, 
najviac však oblasť cestovného ruchu.  

Všetky rokovania Výkonného výboru, semináre alebo tréningy sa budú až do odvolania konať 
on-line formou.  

Z úrovne EFFAT sa kolegovia od vypuknutia pandémie snažia  

- podporovať členské organizácie na národnej úrovni v boji za zachovanie dôstojného 
príjmu aj počas skrátených foriem zamestnávania; 

- rokujú so zamestnávateľmi na európskej úrovni, predstaviteľmi Európskej komisie; 
- vyvíjať tlak na európske inštitúcii v oblasti sociálnych práv  
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- viac sa zameriavajú na podporu solidarity a cezhraničných aktivít, koordinujú aktivity 
s IUF 

Tém, ktorým sa EFFAT venuje, je veľmi veľa, najdôležitejšie pre rok 2021 sú nasledovné: 

- plán obnovy Európy; 
- zelená dohoda EÚ, stratégia od farmy po vidličku (From farm to fork); 
- proces reštrukturalizácie v nadnárodných podnikoch; 
- nová CAP 

Podľa Kristjana Bragasona, generálneho tajomníka EFFAT, od začiatku pandémie klesol 
počet členov EFFAT o 30.000 za obdobie 2018-2020, hlavne z oblasti poľnohospodárstva 
a cestovného ruchu. Sekretariát EFFAT tomu prispôsobil rozpočet, aktivity, výdavky a plán 
práce pre rok 2021.  

Ak to bude možné (pre dostatočnú vakcináciu v rámci Európy a otvorenie letísk a hraníc), 
najbližšie osobné rokovanie v rámci EFFAT sa uskutoční v novembri 2021.  

V poľnohospodárskej oblasti sa pripravuje nová Spoločné poľnohospodárska politika (CAP), 
kolegovia z EFFAT žiadajú predsedov odborových zväzov poľnohospodárskeho sektora, aby 
sa na národnej úrovni stretli so svojimi sociálnymi partnermi, ministrami poľnohospodárstva, 
s cieľom podporiť požiadavky odborov v novej CAP. 

Počas pandémie bola prijatá smernica pre sezónnych zamestnancov, ktorá upravuje právo na 
prácu v Členskom štáte, dôstojné pracovné prostredie a právo na sociálnu ochranu.    

Sue Longley, prezidentka IUF, na rokovaní Výkonného výboru EFFAT ako hosť uviedla, že „ 
ešte nevidia koniec tejto pandémie“. 

V IUF sa zamerali na presadzovanie požiadaviek odborov na ochranu zamestnancov, rovnosť 
na pracovisku počas pandémie, bezpečný návrat do práce. 

Niektoré nadnárodné spoločnosti oznámili zatváranie prevádzok, prepúšťanie zamestnancov, 
hlavne spoločnosti napojené na cestovný ruch (napr. Coca-Cola). 

Podľa p. Longley, sme počas krízy dostali príležitosť ukázať na zlé pracovné podmienky 
v niektorých kútoch sveta, na ohrozené skupiny (napr. migranti) a priestor zmeniť svetový  
model produkcie potravín. IUF a EFFAT budú v budúcom období úzko spolupracovať na téme 
nového systému výroby potravín, s dodržaním sociálnych aj environmentálnych štandardov.  
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Od 1. Septembra 2020 pôsobí na sekretariáte EFFAT nová kolegyňa Wiebke Warneck, ktorá 
prevzala koordináciu potravinárskeho sektora po Estelle Brental, ktorá prešla do sektora 
dopravy v rámci európskej federácie ETF.  

 

Európsky odvetvový sociálny dialóg  

OZ potravinárov SR má už niekoľko rokov zastúpenie v odvetvovom sociálnom dialógu na 
európskej úrovni. Rokovaní sa zúčastňujú zástupcovia zamestnávateľov, odborov, EFFAT 
a európskej komisie.   

Rokovania sú rozdelené na rokovanie pracovnej skupiny, ktoré pripravuje program rokovania 
a zabezpečuje organizačné náležitosti rokovaní, nasledujú samostatné rokovania strany 
odborov a strany zamestnávateľov, a napokon spoločné rokovania.  

Na rokovaniach v roku 2020, bol schválený plán činnosti pre roky 2021-2022 s tým, že až do 
odvolania budú rokovania prebiehať on-line a práce na rozbehnutých projektoch tiež. Zatiaľ 
sa nebudú konať žiadne osobné semináre, tréningy, ani konferencie.  

V cukrovarníckom sektore existuje sociálny dialóg na európskej úrovni medzi EFFAT 
a organizáciou CEFS. 

V potravinárskom sektore existuje sociálny dialóg na európskej úrovni medzi EFFAT 
a organizáciou FoodDrinkEurope.  

Odvetvový sociálny dialóg pre cukrovarnícky sektor 

Z posledného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 9. októbra 2020, je k dispozícii samostatná 
správa.  

Odvetvový sociálny dialóg pre potravinársky sektor 

Z posledného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2020, je k dispozícii samostatná 
správa.  

 

Aktívne sa venujeme dianiu v nadnárodných spoločnostiach, riešili sme napr.: 

- spoločnosť Tate & Lyle  
- spoločnosť Heineken a pripravovanú reštrukturalizáciu 
- Spoločnosť Bel Group 
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Termíny na rokovania chodia priebežne, nasledovné sú už odsúhlasené:  

Pripravované rokovania pre potravinársky sektor, 2021 (všetky rokovania až do odvolania sa konajú 
on-line) 

 

3. marec   on-line tréning EFFAT-ETUI 

Stratégia od farmy po vidličku, od odborovej vízie k odborovej akcii 

8. marec    on-line konferencia odborových zväzov v rámci Asahi skupiny 

10.00 – 12.00 hod. 

24. marec    IUF-EFFAT rokovania pre pivovarnícky sektor 

    13.00 – 15.00 hod.  Ab InBev 

    15.00 – 17.00 hod.  Heineken 

25. marec    konferencia pre pivovarnícky sektor 

    13.00 – 17.00 hod.  

23. apríl   sociálny dialóg pre potravinársky sektor, EFFAT a FoodDrinkEurope 

    Pracovná skupina 

3. september   sociálny dialóg pre potravinársky sektor, EFFAT a FoodDrinkEurope 

    Pracovná skupina 

11. október    sociálny dialóg pre cukrovarnícky sektor 

    Pracovná skupina 

10. december   sociálny dialóg pre potravinársky sektor, EFFAT a FoodDrinkEurope 

    Rokovanie pléna 

 

 

 

Pripravila Mgr. Erika Bršelová, 18. február 2021 

 


