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15. rokovanie Predsedníctva IOZ sa konalo dňa 28. apríla 2016 v Bratislave a riadila ho M. 

Brodzianska, predsedníčka IOZ. 

 Hlavnými obsahovými bodmi rokovania 

boli materiály predkladané na 5. Snem IOZ, ktorý 

sa bude konať 25. mája 2016 v Žiline. 

Predsedníctvo prerokovalo Správu o čerpaní 

rozpočtu IOZ za rok 2015, Správu o čerpaní 

fondov IOZ za rok 2015 a Stanovisko Revíznej 

komisie IOZ k obidvom správam s odporučením 

Snemu IOZ schváliť ich, nakoľko tvorba 

a čerpanie rozpočtu boli v súlade so Zásadami 

hospodárenia IOZ a všeobecnými právnymi 

predpismi. Odporučilo snemu schváliť 

Vyhodnotenie Hlavných úloh IOZ za rok 2015 ako aj Návrh Hlavných úloh IOZ na roky 2016-

2018 vyplývajúce z Programu IOZ na roky 2014-2018. 

Ďalej sa predsedníctvo venovalo obsahovej 

téme piateho snemu a to námetom a požiadavkám IOZ 

do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 

2016-2020. Boli prerokované podiel a účasť 

odborového zväzu, ako sociálneho partnera, na 

aktivitách súvisiacich s prípravou Programového 

vyhlásenia vlády SR. Odborový zväz svoje požiadavky 

za odvetvia v svojej pôsobnosti predložil KOZ SR, 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodina SR a to 

požiadavky týkajúce sa podmienok zamestnávania 

a sociálnej oblasti, Ministerstvu dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR za odvetvie stavebníctva, 

civilného letectva a oblasť verejnej cestnej osobnej dopravy – MHD a Ministerstvu hospodárstva SR 

za  odvetvie textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.  
 

 V ďalšom predsedníctvo prerokovalo 

Mzdový vývoj v zamestnávateľských 

subjektoch v pôsobnosti sekcií IOZ za rok 

2015, schválilo Obsahové a organizačné 

zabezpečenie 5. Seminára mladých 

odborárov IOZ, ktorého témou je „Práca 

s členskou základňou a získavanie nových 

členov“ a bude sa konať 22. – 24. septembra 

2016 v Brzotíne,  Použitie podielu z 2%-nej 

zaplatenej dane z príjmu za rok 2014,   ako aj 

návrh delegátov VIII. zjazdu KOZ SR za 

IOZ.  

V závere rokovania predsedníctvo 

prerokovalo otázky týkajúce sa 

medzinárodnej činnosť zväzu, zobralo na vedomie informáciu o príprave a účasti IOZ na oslavách 1. 

mája 2016,  42. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP a 5. Snemu IOZ. 


