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Aj napriek dovolenkovému obdobiu rokovali revízna komisia a predsedníctvo nášho 

odborového zväzu. 

Revízna komisia IOZ sa zišla v Bratislave 

dňa 23. augusta 2017. Hlavnými bodmi rokovania 

boli Informácia o čerpaní rozpočtu zväzu za I. 

polrok 2017 a spracovanie stanoviska k jeho 

čerpaniu, kde  revízna komisia konštatuje, že 

plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným 

rozpočtom a je adekvátne za dané obdobie. Ďalšími 

bodmi boli pravidelná kontrola účtovných 

dokladov, informácie z rokovaní orgánov, 

informácie o plnení úloh odborového zväzu. 

Predsedníctvo IOZ rokovalo 24. augusta 2017. Stalo sa už tradíciou, že rokovania v priebehu 

roka ( spravidla tri v roku) sa konajú v prostredí základnej organizácie, na pôde príslušného 

zamestnávateľa. Tentokrát hostiteľom bola firma Schindler Eskalátory, s.r.o. v Dunajskej Strede za 

účasti jej konateľa Ing. Jozefa Kanicha a predsedu ZO p. Ladislava Fabiana. 

 V prvej spoločnej časti rokovania pán Kanich po 

privítaní členov predsedníctva oboznámil prítomných s 

históriou firmy (výrobca eskalátorov a výťahov), plnení jej 

úloh, úspechoch v celosvetovom meradle a výhľadoch do 

budúcnosti.  Zvýraznil prístup zamestnávateľa 

k zamestnancom s dôrazom na bezpečnosť a ich odborný rast.   

 Pán Fabian priblížil vznik a začiatok pôsobenia 

základnej organizácie a postupný vývoj sociálneho dialógu. 

Majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu, kde s vedením dosiahli 

kompromis.  

 Následne Predsedníctvo IOZ pristúpilo k vlastnému obsahovému programu. Okrem 

pravidelných bodov sa zaoberalo Vyhodnotením 43. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP. 

Skonštatovalo vysokú úroveň jeho zabezpečenia a vyslovilo poďakovanie všetkým zainteresovaným za 

podiel na príprave a priebehu súťaže. Ďalej sa zaoberalo Vyhodnotením 7. Snemu IOZ zo dňa 25. 5. 

2017, Organizačným a obsahovým zabezpečením rokovaní regionálnych rád IOZ, ktoré sa budú konať 

v októbri vo Svite.  

Zobralo na vedomie Realizáciu postupu kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti 

IOZ na rok 2017. Odborový zväz má ukončené vyjednávanie všetkých troch dodatkov k platným KZVS 

a to pre dopravné podniky – Dodatok č. 13, civilné 

letectvo – Dodatok č. 1 a stavebníctvo Dodatok č. 5 

(dohodnutý pred sprostredkovateľom), prijalo  Postup 

kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti 

IOZ na rok 2018. 

 Ďalej zobralo na vedomie bez pripomienok 

Čerpanie rozpočtu IOZ za I. polrok 2017 a Stanovisko 

revíznej komisie k čerpaniu rozpočtu, schválilo zápis do 

zoznamu ZO IOZ pri Calmit, spol. s r.o. so sídlom 

v Bratislave a Výmaz ZO IOZ Stavebný podnik, s.r.o. 

Námestovo a ZO IOZ pri Dometic Slovakia, s.r.o. Fiľakovo, schválilo sociálnu výpomoc členke ZO 

IOZ Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko s.r.o., potvrdilo projektovú zmluvu medzi BWI 

a IOZ v odvetví stavebníctva.  

Z rokovania Revíznej komisie a Predsedníctva IOZ 


