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4. Snem IOZ sa konal 26. novembra 2015 

v hotely SOREA Regia v Bratislave. Rokovanie 

otvoril a viedol Jozef Bóna, člen Predsedníctva 

IOZ. Pozvanie na rokovanie snemu prijali: 

Slavomír Manga, viceprezident KOZ SR, 

Branislav Ondruš, štátny 

tajomník MPSVaR. Správu 

o činnosti Predsedníctva IOZ a Správu o činnosti IOZ od 3. Snemu IOZ 

predložila Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ. Konštatovala, že za 

hodnotené obdobie, t.j druhý a tretí 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 bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci. Snem IOZ prerokoval a schválil rozpočet IOZ na rok 2016. Vo 

svojom vystúpení sa štátny tajomník B. Ondruš zameral na otázky zamestnanosti, 

pracovné podmienky zamestnancov, postavenia zamestnancov a posilňovanie 

významu pozície odborov ako zástupcov zamestnancov,  deklaroval otvorenú a kolegiálnu spoluprácu 

s KOZ SR a jednotlivými odborovými zväzmi. Osobitne sa venoval oblasti BOZP v rámci 

pracovnoprávnych vzťahov, zvýraznil úlohy zamestnávateľov a odborov. Vyzdvihol podiel IOZ na 

skvalitňovaní tejto činnosti a to prostredníctvom účasti v kontrolných aktivitách,  legislatívnej činnosti 

a v neposlednom rade ocenil 

IOZ za  organizovanie ojedinelej 

celoštátnej aktivity a to „ Súťaže 

žiakov stredných odborných škôl 

z predpisov  BOZP, ako 

významný prostriedok a podiel 

pri výchove mladej generácie na 

budúce povolanie. 

 

 

 
 

Druhý Snem KOZ SR v tomto roku 19. novembra 2015 zhodnotil činnosť konfederácie od jej 

snemu v marci 2015. Ďalej sa zaoberal Hlavnými úlohami KOZ SR na rok 2016, zásadami postupu pri 

príprave a organizovaní podporných a protestných akcií. Snem zároveň rozhodol aj o zvolaní         

VIII. zjazdu KOZ SR v novembri budúceho roka.  Ako hosť sa Snemu KOZ SR zúčastnil minister 

práce Ján Richter. Odbory sú podľa neho jedným z najvýznamnejších sociálnych partnerov a ako 

ďalej uviedol: "Ak tu máme sociálny zmier, je to veľká zásluha aj reprezentantov zamestnancov, 

teda KOZ SR. Spolupráca s nimi bola a je dobrá, vyjednávania s nimi bývajú však veľmi tvrdé. KOZ 

SR je partner, ktorý má záujem obhajovať kategóriu ľudí, ktorú reprezentuje, teda zamestnancov.“ 

Počas predsedníctva SR v Rade EÚ plánuje KOZ SR viacero aktivít. Jednou z nich bude aj 

konferencia na tému "Akú chceme Európu?". V súvislosti s prijatým 18-mesačným programom 

predsedníckeho Tria, Holandsko - Slovensko - Malta, plánuje konfederácia zorganizovať stretnutie so 

zástupcami odborových centrál z uvedených štátov a prediskutovať s nimi pripravované iniciatívy s 

dopadom na zamestnancov.   

 


