PROGRAM SOZ ZaSS A PLÁN AKCIÍ NA ROK 2022
Z úrovne zväzu a základných organizácií venovať zvýšené úsilie stabilizácii členskej
základne a získavaniu nových členov najmä z radov mladých ľudí.

1)

-

2)

Spracovať a distribuovať na ZO letáky s informáciami o činnosti odborov s cieľom zvýšenia
záujmu mladých ľudí o členstvo a následne zapájať mladých do činnosti výborov ZO
Zúčastňovať sa rokovaní výborov základných organizácií s cieľom vzájomnej výmeny
informácií o činnosti odborovej organizácie u daného zamestnávateľa a aktívna pomoc pri
kolektívnom vyjednávaní KZ.

- Vyvíjať zvýšenú aktivitu v komunikácii odborový zväz verzus základné organizácie, najmä tam,
kde existujú možnosti zvýšenia organizovanosti, alebo končí volebné obdobie výborov.
3)

So zamestnávateľskými asociáciami pôsobiacimi v nemocniciach (ANS, AŠN SR) rokovať
o návrhoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Popri snahe o percentuálne navýšenie miezd
nezdravotníckych zamestnancov sledovať aj cieľ proporcionality miezd, ktorá zodpovedá
rozdielom v náročnosti vykonávanej práce a smeruje k odstráneniu neopodstatnených rozdielov
vo výške miezd pri výkone obdobne náročných pracovných činností.
-

Iniciovať rokovania o dodatkoch, prípadne nových KZVS s obidvomi asociáciami s ďalšími
benefitmi pre členov a zamestnancov v ich členských organizáciách.
Pozornosť venovať úrovni odmeňovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb a iniciovať
rokovania s kompetentnými orgánmi štátnej moci a ich zriaďovateľov.

4)

- Mimo kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS pre ďalší rok kontaktovať ministra práce
sociálnych vecí a rodiny, iniciovať rokovania so zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb.
5)

Pokračovať v spolupráci s ostatnými odborovými zväzmi v rámci KOZ SR v presadzovaní
zámerov zväzu a smerom k predstaviteľom zákonodarnej moci presadzovať práva odborov
a zamestnancov.
-

6)

Aktívne sa podieľať na pripomienkovaní predkladaných legislatívnych zmien, diskutovať
problematiku zamestnancov, spolupodieľať sa na stanoviskách dotýkajúcich sa občanov SR.
Dôsledne využívať odborové právo na kolektívne vyjednávanie a presadzovanie cieľov
a stratégie kolektívneho vyjednávania, ako najvýhodnejšej formy dohody medzi
zamestnancami a zamestnávateľmi.

-

7)

V rámci Konfederácie presadzovať zachovanie platnej legislatívy a navrhovať jej úpravy
k dosiahnutiu uskutočnenia zmien, ktoré zhoršili postavenie zástupcov zamestnancov v
zamestnávateľských organizáciách.
Aktivizovať činnosť komisie mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS, uskutočniť
stretnutie mladých odborárov.

-

Listom osloviť základné organizácie o nominovanie mladých ľudí do komisie pri VV
SOZ ZaSS, vytvárať im podmienky k výmene informácií z diania v ich organizáciách,
aktívne ich zapájať do vzdelávania na zväzovej úrovni, ale aj na úrovni Konfederácie.

8)

Aktívne pôsobiť aj v medzinárodných štruktúrach verejných služieb EPSU, PSI, kde je
SOZ ZaSS dlhoročným členom.
-

Prezentovať stanoviská členskej základne v oblasti verejných služieb na Európskej
pôde, umožniť zástupcom zväzu účasť na rôznych podujatiach poriadaných týmito
centrálami.

Schválené delegátmi Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS
konanej dňa 17. 3. 2022.

PLÁN AKCIÍ SOZ ZaSS NA ROK 2022
Rokovania VV SOZ ZaSS:
27. 1. 2022
17. 2. 2022
16. 3. 2022
17. 3. 2022
26. 5. 2022
23. 6. 2022
21. 7. 2022
8. 9. 2022
20.10. 2022
8. 12. 2022

št.
št.
st.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

Konferencia predsedov ZO

Stretnutie mladých odborárov
Školenie hospodárov a RK ZO
Volejbalový turnaj

30. 6. -2. júl 2022
17. -18.-19. máj 2022
9.-11. september 2022

Celoštátna porada ZO zo ZSS
Celoštátna porada ZO pri ÚVZ SR + RÚVZ

( št.- so.)
( ut.-st.-št.)
(pi. - ne.)

7. jún 2022

(ut.)

18. október 2022

(ut.)

Školenie funkcionárov ZO v oblasti KV a BOZP 8.-9. november 2022 (ut. - st.)
15.-16. november 2022 (ut. - st.)

