PROGRAM
ODBOROVÉHO ZVÄZU POTRAVINÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA ROKY 2019 – 2024
Program OZ potravinárov SR po VII. zjazde nadväzuje na zámery a ciele vytýčené v programových
úlohách OZ Potravinárov SR v predchádzajúcom volebnom období a úlohách KOZ SR, ktoré sú však
konkretizované do jednotlivých oblastí tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a požiadavkám
členov OZ potravinárov SR.
OZ potravinárov SR zameria svoju činnosť najmä na:
- hlavné priority
- ekonomicko-sociálnu oblasť vychádzajúcu z hospodárskej politiky SR
- pracovno-právne vzťahy, inšpekcia práce, pracovná mobilita cudzincov
- kolektívne vyjednávanie na podnikovej i národnej úrovni
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, celospoločenská stratégia BOZP v SR
- medzinárodnú spoluprácu v kontexte vlastnej medzinárodnej politiky
Článok I.
Hlavné priority
1. Sústavne zlepšovať poskytovanie služieb (pracovno-právny servis, vzdelávanie, bezpečnú
prácu, kolektívne vyjednávanie...) členom OZ potravinárov SR najmä s prichádzajúcou
DIGITALIZÁZIOU potravinárskeho priemyslu .
2. Využívať všetky dostupné prostriedky na obhajobu a presadzovanie práv a oprávnených
záujmov členov, ktoré sú v súlade s postavením odborov v právnom štáte. Poukazovať na
poškodzovanie záujmov členov odborov v rezorte potravinárstva.
3. Prostredníctvom KOZ SR presadzovať legislatívu jednotnej a sociálnej Európy.
4. Využívať všetky možnosti na propagáciu prostredníctvom elektronických médií, osobnej
agitácie s cieľom objasňovať podstatu a zámery odborovej politiky a význam organizovanosti
v odboroch pri získavaní podpory čo najširších vrstiev obyvateľstva.
Skvalitniť informačný systém na zlepšenie komunikácie medzi základnými organizáciami
a odborovým zväzom.
V ďalšom období presadzovať skvalitnenie v „európskej agende“, najmä v oblasti
presadzovania a uplatňovania európskeho sociálneho modelu.
Článok II.
Ekonomicko-sociálna oblasť
1. Efektívnou spoluprácou medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľskými zväzmi vytvárať
priestor pre konsolidáciu vzťahov medzi odbormi a zamestnávateľmi v záujme udržania
sociálneho zmieru. PREDNOSŤ SOCIÁLNYCH PRÁV PRED EKONOMICKÝMI
SLOBODAMI !
2. Vytvárať podmienky v ZO v pôsobnosti OZ potravinárov SR, aby sa ozdravilo prostredie pre
lepšiu komunikáciu zamestnávateľov s odbormi v záujme posilnenia významu sociálneho
partnerstva.
3. Podporovať rokovania Hospodárskej a Sociálnej Dohody - tripartity v záujme riešenia
problémov v odvetví potravinárskeho priemyslu. Ekonomika pre ľudí, NIE ĽUDIA PRE
EKONOMIKU !
4. Plniť si povinnosti člena KOZ SR v súlade so Stanovami KOZ SR .

Úlohy z Programu KOZ SR :
-

-

presadzovať , aby Slovenská republika bola sociálnym štátom fungujúcom na princípoch
trvalo udržateľného rastu, plnej zamestnanosti, dobrých pracovných miestach, spravodlivom
odmeňovaní a zdaňovaní pri rešpektovaní základných práv, rovnosti, sociálnej solidarity
a súdržnosti.
- Navrhovať a požadovať vytvorenie primeraného a vyváženého daňovo – odvodového
systému, ktorý zabezpečí nižšie zaťaženia miezd a vyššie čisté mzdy, pri zachovaní kvalitných
služieb poskytovaných občanom
Požadovať rast MINIMÁLNEJ MZDY s dôrazom na jej sociálny rozmer, a to na takej úrovni,
aby zabezpečovala dôstojnú životnú úroveň. Minimálna mzdy v čistom vyjadrení musí
presadzovať hranicu chudoby a mala by dosahovať minimálne 60 % priemernej mzdy v SR .

5. Podporovať stabilitu podnikateľských subjektov, lepšie využitie kapacít spracovateľského
priemyslu v záujme udržania zamestnanosti.
6. Dôsledne si uplatňovať a nárokovať práva odborárov dané Zákonníkom práce a ďalšími
právnymi predpismi.
7. Podporovať zvyšovanie životnej úrovne členov odborových organizácií a zamestnancov.
Článok III.
Pracovno-právne vzťahy
1. Aktívne sa zapájať do prípravy legislatívy a vystupovať proti predlžovaniu pracovného času.
2. Poskytovať ZO a členom OZ potravinárov SR bezplatné pracovno-právne poradenstvo
a právne zastúpenie členov v pracovno-právnych sporoch.
3. Prostredníctvom KOZ SR iniciovať zosúladenie legislatívy Slovenska s európskymi právnymi
normami a trvať na ich rešpektovaní v odborových organizáciách.
4. Presadzovať ratifikovanie všetkých dohovorov MOP prostredníctvom KOZ SR s cieľom
zabezpečiť ochranu zamestnanca a odborového funkcionára.
5. Zasadzovať sa o postih zamestnávateľov obchádzajúcich predpisy o zamestnanosti
a ustanovení ZP. Zasadzovať sa o zlepšovanie štandardov zamestnávania a ochrany
zamestnanca na pracovisku.
6. Požadovať zvýšenie kontroly dodržiavania pracovno-právnych predpisov, upozorňovať
príslušné orgány na ich porušovanie.
Článok IV.
Kolektívne vyjednávanie
1. Maximálnou operatívnosťou v prenose informácií do ZO dosiahnuť, aby vo vedomí každého
člena odborov bol proces kolektívneho vyjednávania tým najdôležitejším obdobím, od ktorého
závisí životná úroveň jeho samého, aj jeho rodiny.
2. Dôrazne vystupovať proti akýmkoľvek snahám o obmedzenie práva na kolektívne
vyjednávanie a diskrimináciu odborových vyjednávačov.
3. Podporovať všetky formy tripartitného a bipartitného vyjednávania.
4. Zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so zástupcami v nadnárodných spoločnostiach s cieľom
zblíženia výsledkov dosiahnutých kolektívnym vyjednávaním v krajinách EÚ.
5. Na všetkých úrovniach kolektívneho vyjednávania presadzovať princíp prepojenia rastu
produktivity práce s ohľadom na rast životných nákladov zamestnancov .
6. Uplatňovať princípy rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
7. Presadzovať rast reálnej mzdy tak, aby sa približovala k vyspelým európskym štátom.
8. Pôsobiť na zvyšovanie úrovne vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom efektívnym
sociálnym dialógom na úrovni malých a stredných podnikov.

Článok V.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1. Presadzovať a osobitne dbať na úlohu odborov v oblasti BOZP, s dôrazom na pracovné
podmienky zamestnancov v pracovnom procese, ochranu žien a mladistvých v ZO OZ
potravinárov SR. Osobitnú pozornosť venovať rizikovým pracoviskám a zníženiu úrazovosti.
2. Požadovať od zamestnávateľov dôsledné dodržiavanie legislatívnych noriem BOZP v praxi.
Mimoriadnu pozornosť venovať zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci, dohliadať ich vzdelávanie.
3. Prostredníctvom zväzovej inšpekcie práce prehĺbiť a zintenzívniť spoluprácu so štátnymi
orgánmi /Národný inšpektorát práce, Štátny zdravotný ústav a iné/.
4. V prípade potreby presadzovať dodržiavanie zákonov BOZP za aktívnej účasti inšpektorov
práce.
Dôsledne si uplatňovať právo odborov dané Zákonníkom práce a zákonom o BOZP
kontrolami u zamestnávateľov.
5. Cestou zväzovej inšpekcie BOZP vykonávať podrobnú analýzu stavu BOZP zameranú na
plnenie povinností zamestnávateľa v starostlivosti o bezpečnú
prácu zamestnancov
v potravinárskom priemysle .
6. Na základe požiadavky ZO, inšpektor práce OZ potravinárov SR operatívne poskytne pomoc
na riešenie vzniknutej krízovej situácie, poskytne metodickú pomoc ZO v oblasti výkonu
kontroly BOZP s návrhom na zlepšenie .
Článok VI.
Medzinárodná spolupráca
1. Podieľať sa na činnosti svetovej a európskej odborovej centrály /IUF, EFFAT/ a na ich
platforme presadzovať ekonomické a sociálne záujmy členov OZ potravinárov SR.
2. Rozvíjať spoluprácu s partnerskými OZ v zahraničí v záujme výmeny skúseností,
organizovania školení a seminárov v oblasti kolektívneho vyjednávania, sociálnej politiky
odborov, riešenia právnych sporov, práce s mládežou a pod.
3. Aktívne sa zapájať do vzdelávacích projektov pripravovaných pre potravinárske odborové
zväzy v krajinách Strednej a Východnej Európy.
4. Viesť intenzívny sociálny dialóg za účelom približovania podmienok práce v nadnárodných
spoločnostiach najmä prostredníctvom posilňujúceho členstva zástupcov z potravinárskeho
priemyslu v EURÓPSKYCH ZAMESTNANECKÝCH RADÁCH .
5. Zúčastňovať sa na medzinárodných podujatiach na podporu sociálnej politiky, zabraňovať
sociálnemu dumpingu v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov z tretích krajín .
6. V rámci možností ako člen EÚ poskytnúť pomoc odborárom z nových kandidátskych krajín.
7. Spoluprácou s Medzinárodnou Organizáciou Práce upozorňovať na porušovanie odborových
práv individuálnych ako aj kolektívnych v základných organizáciách v pôsobnosti OZ
potravinárov SR.

V ORAVSKOM PODZÁMKU , 19.3 – 20.3. 2019

