Iniciatíva mladých OZ DLV
Kedy: 16.01.2018
Kde: Ústredie OZ DLV, Vajnorská 1, Bratislava

Prítomní:
Patrik Lörinc
Matúš Jarolín
Ivan Šoltys
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Ivana Uhrincová
Alexandra Spevárová
Rastislav Martiška
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X
X

Hosť: Nikola Holevová

Stručný zápis:
1. Iniciatíva sa dohodla na seba-určení. Vznikne ako neformálny orgán pri OZ DLV.
- O vzniku iniciatívy budeme informovať všetky ZO prostredníctvom hromadného e-mailu.
Nadobudneme tak legitimitu (i keď neformálnu). Prílohou bude Štatút iniciatívy. V rámci e-mailu sa
uvedú mladí odborári, ktorí sú už teraz zapojení do Iniciatívy. Opätovne sa pošle výzva – hlavne na
sekcie CPS a DNS, aby preposlali ponuku o Iniciatíve mladým v ich sekcií.
- Budeme komunikovať neformálne, v spoločnej skupine na sociálnej sieti Messenger, okrem toho si
budeme preposielať dokumenty e-mailom.
- Stretnutia budeme riešiť operatívne cez sociálnu sieť. Najbližšie stretnutie dohodneme v spoločnej
konverzácií, ideálne v konaní pred Predsedníctvom OZ DLV (aby bolo možné navrhnúť podujatia do
rozpočtu).
2. Úprava štatútu
- Počas stretnutia sa sfinalizoval Štatút. Jeho podoba je prílohou k tomuto zápisu.
3. Možné aktivity
- Na tomto stretnutí sme sa sústredili na vypísanie aktivít, ktoré by sme mohli a chceli robiť. Na
nasledujúcom stretnutí dané možnosti preriešime bližšie. Medzi aktivity by sme navrhli napríklad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tematícké konferencie – buď na určitú populárnu tému alebo zameranú na prierezovú výmenu
profesného know-how.
Pripomienkovanie medzirezortných pripomienkových konaní (MPK) a návrhov Kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa (KZVS) z pohľadu mladých.
Preposielanie informácie o 2%, 3% z dane členom v odboroch (a mimo).
Účasť na výstavách a podobných podujatiach – propagácia odborov, mladých odborárov.
Pracovnoprávne, sociálne a podobné typy zamerané pre mladých odborárov .
Sprievodné aktivity pri súťaži BOZP pre žiakov – v prípade možnosti pripraviť príležitosť pre
žiakov zoznámiť sa s pracovnými ponukami v odbore.
Príprava letáku s výhodami pre odbory – čo ponúka OZ DLV všeobecne + variabilná časť pre
ZOčky.
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