PROGRAM
kolektívne vyjednávanie a minimálna mzda
AMO-AKADÉMIA MLADÝCH ODBORÁROV 2021

Vysoké Tatry- hotel Sliezky dom
PIATOK 24.09.2021
do 17:00

príchod účastníkov, registrácia na recepcii

17:45 – 18:00

otvorenie odborárskej akadémie
úvodné slovo, predstavenie programu
Zuzana Homer (riaditeľka FES)
František Gajdoš (predseda RM KOZ SR)

18:00 – 19:15

diskusia s odborovými funkcionármi a funkcionárkami
aktuálne dianie v odboroch v súvislostiach spoločenského
a politického vývoja- výzvy a príležitosti
diskutujúci: Monika Uhlerová (viceprezidentka KOZ SR)
Monika Benedeková ( podpredsedníčka OZ KOVO)
Anton Szalay (predseda SOZZASS)
Andrej Buch (podpredseda ECHOZ)
Moderuje: Zuzana Homer (FES) /Martina Nemethova (KOZ SR)
diskusia

20:00

Večera

SOBOTA 25.09.2021
09:00 – 10:30

kolektívne vyjednávanie- jeho potreba, význam a dopady v teórii a
praxi
prednášajúci: Monika Uhlerová (viceprezidentka KOZ SR)
Monika Benedeková (viceprezidentka OZ KOVO)
Moderuje: František Gajdoš ( predseda RM KOZ SR)
diskusia

10:30 - 11:00

Prestávka

11:00 – 12:30

dopady kolektívneho vyjednávania na minimálnu mzdu
prednášajúca: Marta Kahancová ( CELSI)
moderuje: Roland Klokner (KOZ SR)
diskusia

12:30 – 14:00

Obed

14:00 – 17:00

argumentačný tréning skupina I.
kolektívne vyjednávanie v podniku pod vedením
trénera Adama Dobrotu
skupina A: Monika Benedeková + Anton Szalay
skupina B: Andrej Buch
mediálny tréning skupina II.
základy mediálneho vystupovania
lektori: Zdenek Cho
Ján Füle

Argumentačný tréning
Účastníci a účastníčky akadémie sa rozdelia do dvoch rovnakých skupín.
Prvá skupina bude mať argumentačný tréning. Rozdelí sa na polovicu
(A+B). Jedna polovica bude reprezentovať zamestnávateľov, druhá
polovica odborárov vyjednávačov. Za vedenia odborných lektorov si obe
skupiny pripravia argumenty na kolektívne vyjednávanie, ktoré
odprezentujú v rámci mediálneho vystúpenia.
Mediálny tréning
Celá druhá skupina za vedenia mediálnych trénerov absolvuje základy
mediálneho vystupovania, ktoré použije pri príprave vlastného
mediálneho výstupu k téme kolektívne vyjednávanie.

18:30

Večera

NEDEĽA 26.9.2021
09:00 – 11:15

argumentačný tréning skupina II.
kolektívne vyjednávanie v podniku pod vedením trénera Adama
Dobrotu
skupina A: Monika Benedeková + Anton Szalay
skupina B: Andrej Buch
mediálny tréning skupina I.
základy mediálneho vystupovania
lektori: Zdenek Cho
Ján Füle

11:15 - 11:30

Prestávka

11:30 – 13:00

simulované kolektívne vyjednávanie v podniku
Obe skupiny ( zamestnávatelia aj odborári) vyšlú svojich zástupcov
vyjednávať kolektívnu zmluvu. Simulované vyjednávanie bude
natáčané a následne vyhodnotené odbornými garantmi, mediálnymi
trénermi a samotnými účastníkmi

13:00-13.30

závery a zhrnutie AMO
František Gajdoš ( RM KOZ SR)
Zuzana Homer ( riaditeľka FES)
Monika Uhlerová (viceprezidentka KOZ SR)

13:30

Obed a následný odjazd

