Pavlov s mladými
Južná Morava nás opäť privítala vo svojej prívetivej náruči a mladí odborári sa tu v hojnom počte
stretli za účelom získania komunikačných verbálnych i neverbálnych zručností a nových odborárskych
vedomostí. Jesenný seminár z projektu financovaného Írskym odborovým zväzom verejných služieb
IMPACT1, Svetovou federáciou verejných služieb2 a Európskou federáciou OZ verejných služieb3
zorganizoval Ladislav Kucharský, regionálny tajomník Odborového svazu zdravotnictví a zdravotní
péče4 a Josef Krejbych, regionálny tajomník pre strednú Európu EPSU.
Mladí zástupcovia základných organizácií z oblastí verejných služieb ako zdravotníctvo, kultúra,
energetika, voda z ČR a SR so záujmom vnímali prednášky Laca Kucharského na témy „Ako zvládať
konflikt“5 a „Verbálna agresia“. Tieto zručnosti sú nápomocné nielen v odborárskej praxi, ale
i v bežnom pracovnom i súkromnom živote. Dve dievčatá zo Zariadenia sociálnych služieb v
Turčianskych Tepliciach, dve z Univerzitnej nemocnice v Košiciach a Ivana Uhrincová zo Slovenského
Hydrometeorologického ústavu, reprezentujúca OZ Drevo, lesy, voda ocenili množstvo zaujímavých
informácií, ktoré im pomôžu zorientovať sa v odboroch či rozšíriť doterajšie vedomosti.

Spolu s ďalšími 20 českými účastníkmi sa aktívne zapojili do diskusií, interaktívne riešili situácie,
nasávali skúsenosti z odborárskej praxe prednášajúcich a zabavili sa aj na ich vtipných životných
príhodách, ktoré zažili pri početných kolektívnych vyjednávaniach. Prítomných obohatili aj údaje, ako
riešiť náročné situácie v práci v rámci komunikácie s nadriadenými i kolegami. Odborárska práca
a kolektívne vyjednávanie vyžaduje asertivitu i diplomaciu ako aj vyškolený spôsob jednania, ktoré sú
však potrebné i na pracovisku v tíme kolegov a nutnosti riešenia problémov, ktoré sa vyskytnú
s nadriadenými.
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Ladislav Kucharský ďalej v nedeľu doobeda porozprával o medziľudských vzťahoch a o spôsoboch,
ako vždy riešiť problematické situácie.6 Humor, optimizmus, dobrá nálada, konanie dobrých skutkov,
študium bubuismu7 a hranie hier sú spôsoby, ako možno mnohé problematické situácie s eleganciou
preklenúť.

Ľudmila Pazderová, zástupkyňa Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb8,
vniesla prítomných do problematiky odborárskej angličtiny, ktorá je potrebná, aby sme porozumeli
posolstvu európskych a svetových odborových kampaní. Tieto sú často masívne a bojujú za práva
pracovníkov verejných služieb, ktoré sú často zo strany vlád i lobistických podnikových záujmových
skupín, sebecky a ziskuchtivo pošliapané. Je potrebné pridať svoj hlas, pretože nie málo pravdy je
v tvrdení „v jednote je sila“. Tiež poskytla informácie o stretnutí mladých odborárov v Bratislave,
ktoré sa konalo pred týždňom, ako aj o letnom stretnutí mladých z rôznych odborových zväzov na
Donovaloch, ktoré odštartovalo založenie platformy mladých odborárov pri Konfederácii odborových
zväzov SR. Cieľom je spoločne pracovať na rozšírení povedomia o odboroch medzi mladými
pracovníkmi, kolegami i známymi. V priebehu septembra napríklad zorganizovali zaujímavú on-line
kampaň ku Svetovému dňu za dôstojnú prácu9 na sociálnej sieti.
Spätná väzba od účastníkov sa javila veľmi pozitívne – všetci ocenili množstvo zaujímavých
a praktických informácií, ktoré sa mali možnosť dozvedieť a radi by sa opäť v budúcnosti podobnej
akcie zúčastnili.
Počasie nám prialo a jesenné slnko spríjemnilo pracovný víkend. Vychutnali sme si aj čerstvý
juhomoravský vzduch už po vinobraní na podvečernej prechádzke a spoznali nových kolegov z iných
odborových organizácií aj z inej, ako len pracovnej stránky. Seminár splnil svoj cieľ i na
teambuildingovej10 úrovni a umožnil relax účastníkov od upätosti pracovnej každodennej rutiny.
Získali sme ďalšie nové pohľady na odborársku prácu, jej význam a poslanie a upevnili si svoj
pozitívny postoj. Za cieľ máme získať nových mladých do odborov, ktorí sa k nám pridajú svojou
účasťou na ďalších seminároch a školeniach, organizovanými slovenskými i zahraničnými odborovými
zväzmi.
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