Jarné odborárske vzdelávanie mladých v Pavlove
Zamračená Južná Morava opäť hostila mladých odborárov, ktorí sa stretli v termíne 22.-24. apríla
2016, aby sa dozvedeli niečo nové o odborárskych aktivitách a získali nové informácie. Jarný 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 z ČR a SR s nadšením riešili v rámci skupinových aktivít nedostatky / chyby v Kolektívnej
zmluve, Pracovnej zmluve, Dohode o hmotnej zodpovednosti, Kvalifikačnej dohode a Výpovedi
z pracovného pomeru. Skvelé rady i riešenia im ponúkol odborník JUDr. Dominik Brůha, PhD. Tieto
zručnosti sú nápomocné nielen v odborárskej praxi, ale i v bežnom pracovnom živote, keď
potrebujeme riešiť svoje záležitosti i poradiť našim kolegom. Dve dievčatá z Univerzitnej nemocnice v
Košiciach, jeden zástupca z Národného onkologického ústavu v Bratislave, druhý mladý odborár
z Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne a Ivana Uhrincová zo Slovenského Hydrometeorologického
ústavu, reprezentujúca OZ Drevo, lesy, voda reprezentovali Slovensko a ocenili množstvo
zaujímavých informácií, ktoré im pomôžu zorientovať sa v odboroch či rozšíriť doterajšie vedomosti.
Spolu s ďalšími 30 českými účastníkmi sa aktívne zapojili do diskusií, interaktívne riešili situácie,
nasávali skúsenosti z odborárskej praxe prednášajúcich. Ľudmila Pazderová, zástupkyňa Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb5, oboznámila prítomných s prínosom akcie
v Turíne6, ktorá sa konala v decembri 2015 a bola zameraná na tému seminára - získavanie nových
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odborárov. Prezentovala zaujímavé video7, ktoré pripravil Odborový zväz verejných služieb UNISON8,
pôsobiaci vo Veľkej Británii, ukazujúci efektívne využitie formy pôsobenia „jeden na jedného“.
Rozprúdila sa diskusia a každý sa snažil vniesť svoje nápady i skúsenosti. Analýza rôznych spôsobov
získavania, ktoré môžeme uplatniť na svojich pracoviskách, všetkých povzbudila aj inšpirovala. Ján
Šusta, mladý predseda Výboru ZO zaujal odborárov svojimi poznatkami z februárovej akcie
v Londýne9, zameranú na spôsoby rozširovania radov odborárov. Spätná väzba z pléna bola veľmi
pozitívna – všetci ocenili množstvo zaujímavých a praktických informácií, ktoré sa mali možnosť
dozvedieť a radi by sa opäť v budúcnosti podobnej akcie zúčastnili.
Mnohí Českí a Slovenskí účastníci sa poznajú, stretli sa po dlhšom období a spoločná radosť sa nedala
prehliadnuť. Seminár splnil svoj cieľ i na teambuildingovej10 úrovni a umožnil relax účastníkov od
upätosti každodennej pracovnej 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.

Spracovala:
Mgr. Ľudmila Pazderová, koordinátor Komisie mladých pri VV SOZ ZaSS
26.4.2016

Správa zo seminára z pohľadu nového odborára
Seminár pre mladých odborárov s názvom Odbory a mladí lidé - JAK DÁL ?, ktorý sa konal 22. – 24.
apríla 2016 v Pavlove, bol pre mňa veľmi poučný. Ako mladý odborár pôsobím v odboroch len veľmi
krátko a nie som v odborárskych veciach ešte tak zbehlý, ako starší kolegovia. Avšak prednášky
vedené na tomto stretnutí mi pomohli porozumieť tomu, čo to znamená byť odborárom. Prednáška
v sobotu s pánom JUDr. Dominikom Brůhom, bola veľmi poučná, nakoľko mal pre nás pripravených
pár schválne zle napísaných dokumentov a našou úlohou bolo ich nájsť a opraviť. Ako pomôcku sme
do každej z troch skupín dostali Zákonník práce. Úlohou mojej skupiny bolo prísť na chyby
v pracovnej zmluve, čo si myslím, že sme v rámci našich schopností aj zvládli. Samozrejme pán Brůha
nám množstvo vecí ešte doplnil, ale celkovo bol on a aj naša lektorka s našou, ale aj prácou
ostatných skupín spokojný. Nedeľňajšiu prednášku viedla Mgr. Ľudmila Pazderová zo SOZ ZASS spolu
s kolegom Jánom Šustom, predsedom ZO v nemocnici České Budějovice a boli v duchu náboru
nových členov. Taktiež sme preberali skúsenosti z pôsobenia v odboroch. V tejto časti semináru sme
sa snažili prísť na to, aké chyby robil odborár z pripraveného videa od anglických kolegov. Myslím si,
že aj tu sme sa všetci zúčastnení aktívne zapájali, čo by určite potvrdil aj pán Mgr. Ladislav Kucharský
odborár z OSZSP ČR a tzv. duchovný vedúci seminára. Celkovo urobil na mňa tento seminár skvelý
dojem, keďže sa skladal zo super lektorov a hlavne zaujímavých a dobre zvládnutých prednášok,
príjemnej spoločnosti ostatných účastníkov a taktiež aj personálu hotela, zodpovedne sa starajúceho
o naše pohodlie. Určite sa už teraz teším na ďalšie stretnutie a mnoho nových skúseností.

Martin Krúpa, CSS Tvrdošín
člen Komisie mladých pri VV SOZ ZaSS
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