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Na rokovaní Snemu Konfederácie odborových zväzov SR, ktorý sa konal 25.9.2011 v sídle odborovej 

centrály v Bratislave, zavŕšili delegáti diskusiu o orgánoch a dokumentoch a o budúcej podobe a 

fungovaní odborovej centrály. Členská základňa prostredníctvom jej zástupcov v jednotlivých 

orgánoch odborových zväzov a KOZ SR sa zhodla na potrebe efektívnej štruktúry Konfederácie a na 

zvýšení jej akcieschopnosti. 

Ak VII. zjazd KOZ SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. novembra v Bratislave v hoteli S O R E A 

/REGIA príjme zmenu základných dokumentov v navrhovanej podobe, začne Konfederácie 

odborových zväzov SR  písať novú kapitolu v svojich dejinách.         

                           

 
 

Konfederácia odborových zväzov SR sa pripája k výzve, ktorú verejnosti a mienkotvorným 

inštitúciám adresoval minister kultúry SR v súvislosti s trendom stupňujúcej sa vulgárnosti a 

nekultúrnosti v najsledovanejších médiách, pričom treba zdôrazniť, že najmä v súkromných 

elektronických médiách. Súhlasíme s vyjadrením ministra kultúry SR pána Mareka Maďariča, že 

tento trend bude mať ďalekosiahly negatívny vplyv na celú našu spoločnosť, zvlášť mladú generáciu. 

Konfederácia odborových zväzov SR podporí všetky aktivity Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky smerujúce k návratu, rozširovaniu a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva slovenského 

národa prostredníctvom verejnoprávnych a kultúrnych inštitúcií v Slovenskej republike. Rovnako 

sme presvedčení, že mienkotvorné inštitúcie a osobnosti, tak ako aj Konfederácia odborových zväzov 

SR, sa pripoja k tejto výzve na diskusiu a že sa podarí zvrátiť stav stupňujúcej sa nekultúrnosti a 

propagácie násilia v najdôležitejších médiách na Slovensku. 

                                                                                                     Účastníci rokovania Snemu KOZ SR 

 

 

 

 

 

 
 

V dňoch 25. - 27. 9. 2012 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Východného regiónu IndustriAll 

(novovytvorená európska odborová federácia, ktorá vznikla v máji 2012 zlúčením európskych  

odborových federácií textilákov, kovákov, chemikov a energetikov). Rokovanie sa konalo 

v Slovinsku v mestečku Zreče. Organizátorom stretnutia bol slovinský odborový zväz kovopriemyslu 

SKEI. Ťažiskom tohto zasadnutia bolo zhrnutie aktuálneho vývoja v Európe a prezentácie správ 

jednotlivých krajín, ktoré do regiónu patria – Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika 

a Česká republika. Predseda OS KOVO ČR p. Josef Středula, ako zástupca Východného regiónu 

v riadiacom výbore IndustriAll, podal informácie zo stretnutí riadiaceho a výkonného výboru 

a zhrnul prípravu tvorby finančnej skupiny IndustriAll. Rokovania sa zúčastnil Ulrich  Eckelmann, 

generálny tajomník IndustriAll-EOF. Zasadnutia Východného regiónu IndustriAll sa budú konať 

dvakrát ročne. Najbližšie zasadnutie je naplánované na marec 2012 v Slovenskej republike.  


