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 29. novembra 2012 sa uskutočnilo 8. rokovanie Snemu IOZ, ktoré sa okrem iného zaoberalo 

prípravou II. zjazdu IOZ, ktorý sa bude konať o rok  13. a 14. decembra 2013. Snem IOZ schválil  

Volebný poriadok IOZ, ktorý upravuje postup pri voľbách delegátov II. zjazdu IOZ. Počet delegátov sa 

odvíja od počtu členov v jednotlivých regiónoch a tak o návrhoch delegátov budú rozhodovať 

najbližšie rokovania regionálnych rád IOZ. Súčasťou zvolania II. zjazdu IOZ je zvolanie členských 

schôdzi - konferencii v základných organizáciách  IOZ, na ktorých  základné organizácie uskutočnia 

voľby svojich orgánov.  Rokovania Snemu IOZ sa zúčastnili aj novozvolení prezident KOZ SR Jozef 

Kollár a viceprezident KOZ SR Slavomír Manga. Vo svojom vystúpení predstavili postup krokov na 

zlepšenie fungovania KOZ SR. V závere rokovania sa funkcionári IOZ rozlúčili s predsedníčkou OS 

TOK ČR Miroslavou Palečkovou, ktorá končí svoju profesionálnu činnosť v odboroch a odchádza 

do dôchodku. 

 

 

 

  Štrajk a protesty učiteľov  začali 26. novembra 2012. Protestujúci vysielajú signál, že zo 

súčasného ohodnotenia učiteľov sa nedá dôstojne žiť a že neriešenie problémov v školstve môže a 

bude mať vážny dosah na budúcnosť našej mladej generácie. KOZ SR vo viacerých vyhláseniach 

konštatovala, že chápe nutnosť konsolidácie verejných financií a prijatie opatrení, ktorými musí 

súčasná vláda napraviť chyby predošlej a zároveň napĺňať Maastrichtské kritériá, nemožno však za 

takúto cenu znižovať už aj tak nízku životnú úroveň ľudí. Na otázku, kde vziať potrebné financie, z 

KOZ SR znela a znie odpoveď: zabrániť pokusom a omylom podobným vo finančnej správe z dielne 

exministra financií Mikloša, zabrániť daňovým únikom a obchádzaniu daňových zákonov a 

zabrániť korupcii na všetkých úrovniach. Takéto kroky vlády bude KOZ SR vždy podporovať s 

nádejou, že sa vytvorí dostatok finančných zdrojov na finančné krytie aj dobre fungujúceho 

školstva. 

 

„Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov SR na rokovaní 5.12.2012 posúdilo vývoj situácie 

po prerušení štrajku v školstve. Zároveň zhodnotilo aj výsledky rokovaní zástupcov Odborového 

zväzu školstva a vedy na Slovensku s predstaviteľmi vlády. Predstavenstvo KOZ SR odporúča 

zástupcom OZ školstva a vedy akceptovať návrh vlády SR.“ 

 


