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 Rokovanie 3. Snemu IOZ sa konalo dňa 30. apríla 2015 v Dome odborov Žilina. Rokovanie 

otvoril a viedol Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ. Pozvanie na rokovanie snemu prijali: Jozef 

Kollár, prezident KOZ SR, Jan Rejský, predseda OS DOSIA, Zdeněk Heller, predseda OS TOK ČR, 

Jan Čup, podpredseda OS DOSIA  a Miloš Konečný, podpredseda OS TOK ČR. Správu o činnosti    

P IOZ a Správu o činnosti IOZ od 2. Snemu IOZ predložila Marta 

Brodzianska, predsedníčka IOZ. Konštatovala, že za hodnotené obdobie, 

t.j. záver roka 2014 a prvý štvrťrok 2015 sme plnili úlohy stanovené II. 

zjazdom IOZ, podieľali sa na realizácii cieľov KOZ SR v záujme 

zamestnancov, členov odborov. Obsahovou témou rokovania bola 

„Zamestnanosť v pôsobnosti IOZ so zameraním na rizikové kategórie.“       
Snem IOZ schválil vyhodnotenie Hlavných úloh IOZ na roky 2014-2018 

vyplývajúce z programu IOZ na roky 2014-2015 za rok 2014, schválil 

Správu o čerpaní rozpočtu IOZ za rok 2014, návrh na úpravu Zásad 

hospodárenia IOZ a zobral na vedomie správu  - prehľad o čerpaní fondov 

IOZ za rok 2014, ako aj stanovisko Revíznej komisie IOZ k obidvom 

správam. 

V rámci diskusie vystúpil prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý 

okrem iného hovoril o činnosti KOZ SR a úlohách, ktoré Konfederáciu 

čakajú. Svoje vystúpenie zakončil citátom Mitchella Thalla zo spracovanej 

Situačnej správy o stave zamestnaneckého prostredia: „Ľudia dnes hľadajú viac, než výplatnú 

pásku. Chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s ľudskými bytosťami. Môže to znieť ako 

samozrejmosť, ale mnohým 

zamestnávateľom to ešte nedošlo.“ 
Ďalej v diskusii vystúpili Jan Rejský 

a Zdeněk Heller, ktorí poďakovali za 

pozvanie a vyzdvihli význam 

bilaterálnych dohôd a z nich 

vyplývajúcu  spoluprácu partnerských 

odborových zväzov OS TOK a OS 

DOSIA, členovia Snemu diskutovali 

najme o problémoch a angažovanosti 

mladých ľudí v odboroch. 
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