Projekt SOCDI
Sociálny dialóg – posilnenie pozície zamestnávateľov
Projekt SOCDI (júl 2006 – máj 2008) bol zameraný na zvýšenie kvalifikačného
potenciálu vyjednávačov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS), posilnenie pozície
zamestnávateľských organizácií a kultúru sociálneho dialógu. Cieľom projektu bolo
zvýšiť záujem o kolektívne vyjednávanie i o samotný sociálny dialóg
a tiež informovať o pôsobení zamestnaneckých rád.
Realizátor projektu: ZEP SR

Organizačný tím:

Partneri projektu:
- Zväz strojárskeho priemyslu SR
- Zväz polygrafie na Slovensku
- Slovenský živnostenský zväz
Cieľovou skupinou projektu boli:
- vyjednávači KZVS – zamestnanci, funkcionári
a členovia zamestnávateľských zväzov a združení
sídliacich v BSK,
- členovia zamestnávateľských zväzov a združení – manažéri veľkých, malých
a stredných podnikov

Aktivity zrealizované v rámci projektu SOCDI:
- prieskum o stave sociálneho dialógu na Slovensku,
- poskytovanie bezplatných konzultácií koordinátorom projektu Ing. Borgulom,
- vypracovanie „Príručky pre vyjednávačov“, ktorá obsahuje okrem súvisiacej
legislatívy aj vzorovú kolektívnu zmluvu, rokovací poriadok, základné pravidlá
vyjednávania a návrhy riešení základných problémov vyjednávania,
- asistencia pri zakladaní zamestnaneckej rady v spoločnosti Tower Automotive,
Malacky, v rámci čoho boli vypracované základné dokumenty nevyhnutné pri
zakladaní a pôsobení ZR v podniku: stanovy, volebný a rokovací poriadok,
ekonomické podmienky pôsobenia zamestnaneckej rady a vybrané paragrafy zo
Zákonníka práce s výkladom,

- v priebehu 23 mesiacov realizácie projektu projektový tím zorganizoval
10 seminárov a 6 vystúpení Ing. Borgulu na Valných zhromaždeniach
partnerských zamestnávateľských zväzov na aktuálne témy: KZVS,
zamestnanecké rady, európsky sociálny dialóg, novela Zákonníka práce,
rozširovanie KZVS, BOZP a pod., na ktorých sa zúčastnilo vyše 400 os. –
zástupcov zamestnávateľských organizácií z radov riaditeľov a pracovníkov
personálnych, právnych a finančných oddelení, ktorí sa popri svojich
každodenných pracovných povinnostiach venujú (častokrát bez nároku na
honorár) aj kolektívnemu vyjednávaniu za svoj zväz.
- všetky materiály vypracované v rámci projektu SOCDI sú k dispozícii na
projektovom Informačnom portáli www.zep.sk/socdi,
- záverečnú brožúru projektu SOCDI, ktorá je nielen stručným prehľadom
zrealizovaných projektových aktivít Vám radi doručíme poštou.
Vaše príp. dotazy radi zodpovieme na Zväze elektrotechnického priemyslu SR
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, tel.: 02 / 502 34 259, 0905 756791, zep@zep.sk
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