PROGRAM
Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR na roky 2017 – 2021
Preambula
Odborový zväz pracovníkov knižníc SR (ďalej len OZPK SR) je dobrovoľným združením
členov, ktorí pôsobia v štátnych príspevkových organizáciách a organizáciách riadených
vyššími územnými celkami (ďalej len VÚC).
Základným poslaním OZPK SR je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie
ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo
súvisia s vykonávaním ich zamestnania a povolania v štátnych príspevkových organizáciách
a organizáciách riadených VÚC.
OZPK SR chápe svoje poslanie ako príspevok k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a
solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život a plne rozvíjať svoju
osobnosť a schopnosti a zároveň mal garantované ľudské a občianske práva v rámci
demokratickej spoločnosti vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového
hospodárstva.
Na naplnenie svojho poslania si OZPK SR vytyčuje také úlohy, ktoré považuje za kľúčové
z hľadiska uplatňovania záujmov členskej základne.

I.
Za základné princípy svojej činnosti zväz považuje:
1. Rešpektovanie práva na slobodné združovanie v zmysle príslušných ratifikovaných
zmlúv Medzinárodnej organizácie práce.
2. Nezávislosť na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a orgánoch
samosprávy miest a obcí, zamestnávateľoch a združeniach.
3. Presadzovanie sociálneho partnerstva a dialógu s orgánmi štátnej správy a samosprávy
na všetkých úrovniach.
4. Odpor voči diskriminácii.
5. Spolupatričnosť a vzájomnú odborársku solidaritu.
6. Obhajobu a presadzovanie základných práv a dohôd.

II.
K naplneniu svojho poslania chrániť oprávnené záujmy svojich členov bude OZPK SR
v jednotlivých oblastiach svojej činnosti riešiť a presadzovať najmä tieto úlohy a požiadavky:
1. Kolektívne vyjednávanie
- pomáhať základným organizáciám pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom

2. Nezamestnanosť
- spolupracovať pri riešení problematiky uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl
s knihovníckym zameraním,
- vystupovať proti diskriminácii zamestnancov,
- dbať o včasnú informovanosť odborárov zo strany zamestnávateľov v zásadných otázkach
týkajúcich sa organizácie podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.
3. Výchova a vzdelávanie
- umožniť odborovým funkcionárom sprístupňovanie nových informácií potrebných pre riadny
výkon odborovej funkcie formou školení.
4. Mzdy
- dôsledne požadovať v rámci rozpočtu zodpovedajúce krytie mzdových potrieb
zamestnancov knižníc,
- usilovať, aby bol zabezpečený konkrétny rast priemerných zárobkov vo vzťahu k rastu
životných nákladov (valorizácia miezd).
5. Sociálna oblasť
- využívať príslušné fondy zväzu k vytvoreniu systému sociálnych podpôr, najmä sociálnej
podpory člena odborov v mimoriadnej životnej situácii.
6. Bezpečnosť a ochrana pri práci
- presadzovať zdravotne vyhovujúce pracovné prostredie a jeho trvalé zlepšovanie,
dodržiavanie bezpečnostných predpisov a hygienických noriem pre všetkých zamestnancov.
7. Pracovnoprávna oblasť
- zabezpečovať poradenskú a konzultačnú činnosť v otázkach pracovno-právnych
a sociálnych predpisov, zamestnanosti a v problematike kolektívneho vyjednávania,
- poskytovať bezplatnú právnu pomoc členom odborov,
- dbať na dôsledné dodržiavanie pracovno-právnych predpisov týkajúcich sa ochrany
odborových funkcionárov v zmysle ustanovení Zákonníka práce.
8. Vnútroodborová činnosť
- presadzovať dohodu so zamestnávateľom na bezplatné poskytovanie miestností
s nevyhnutným vybavením pre potreby základnej oragizácie a úhradu nákladov spojených
s ich údržbou a prevádzkou, v primeranom rozsahu bezplatné poskytovanie kancelárskych
potrieb, výpočtovej, rozmnožovacej a spojovacej techniky,
- klásť dôraz na prácu v regiónoch,
- pokračovať v úzkej spolupráci so Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry.
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