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Z prvého rokovania Predsedníctva IOZ v roku 2018 

Prvé rokovanie Predsedníctva IOZ v tomto roku sa konala 25. 
januára 2018 v Bratislave.  
Okrem pravidelných bodov sa zaoberalo Vyhodnotením 8. 
Snemu IOZ zo dňa 30.11.2017, ktorý sa konal v Žiline. 
Schválilo Plán rokovania orgánov IOZ a akcií na rok 2018,  
Správu o použití 2 % z odvedenej dane z príjmu v pôsobnosti 
IOZ za rok 2015, použitej v rokoch 2016 – 2017. Finančné 

prostriedky boli v súlade so zákonom použité predovšetkým na sociálnu výpomoc, vzdelávanie 
a relaxačno-ozdravné pobyty členov IOZ. 
Predsedníctvo taktiež schválilo Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v IOZ 
za rok 2017 a Plán kontrol nad stavom BOZP v rámci IOZ na rok 2018. 

Prioritami odborového zväzu, Komisie BOZP IOZ  

a  zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce v oblasti BOZP 

v tomto roku sú: pri kontrolnej činnosti dbať aj na 

dodržiavanie prijatých záväzkov v KZVS a PKZ, zvýšenú 

pozornosť zamerať na zlepšovanie poskytovania 

a používania OOPP, zdravotnej a hygienickej starostlivosti 

a pri ustanovovaní a činnosti zástupcov zamestnancov pre 

BOZP. Pri kontrolnej činnosti na pracoviskách 

jednotlivých zamestnávateľov aktívne zisťovať skutkový stav všetkých pracovísk 

a získané poznatky účinne a bez negatívnych postihov pre zamestnancov prerokovávať na 

úrovni zodpovedných vedúcich zamestnancov. 

Ďalej predsedníctvo potvrdilo p. Alžbetu Beňovú, predsedníčku ZO IOZ Tatrasvit Svit-Socks, 
a.s. za členku Výboru zamestnanosti ÚPSVaR Poprad, schválilo výmaz ZO IOZ pri Eissmann 
SMP AIS s.r.o., zobralo na vedomie informácie o konaní 
VIII. OS TOK Čech a Moravy, závery z generálnej 
porady ministra DV SR zo dňa 12.12.2017. Prerokovalo 
zásadné pripomienky IOZ a KOZ SR k Návrhu zákona 
o registri neziskových organizácií, stanovisko 
k návrhu novely Zákonníka práce týkajúcej sa zvýšenia 
príplatkov za prácu v noci, sobotu, nedeľu atď., 
pripomienky k návrhu novely zákona o stavebnom sporení. Osobitnú pozornosť venovalo 

príprave III. zjazdu IOZ, na úrovni zväzu a základných organizácií, ktorý sa bude konať 

13. - 14.  decembra 2018 v Tatranskej Lomnici. 
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