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Minuloročné prvé celoslovenské stretnutie mladých odborárov IOZ na Donovaloch 

v septembri 2012 malo veľký význam a splnilo očakávania všetkých zúčastnených. Z tohto 

dôvodu sa IOZ a jeho rada mladých rozhodli, že budú pokračovať v organizovaní podobných 

akcií a do svojho plánu činnosti na rok 2013 zahrnulo aj 2. Stretnutie mladých odborárov 

IOZ, ktoré sa bude konať v dňoch 13. – 15. 6. 2013 v Stredisku internátnej prípravy ŽSR 

v Strečne. Tento rok sa stretnutia zúčastnia aj mladí zástupcovia partnerských odborových 

zväzov z Čiech (OS STAVBA ČR, OS TOK ČR a OS DOSIA).  

V dňoch 14.-15. 3. 2013 zasadala Rada mladých odborárov IOZ za účasti štatutárov 

IOZ za účelom prípravy  2. Stretnutie mladých odborárov IOZ. Bližšie informácie ohľadom 

celého stretnutia budú čoskoro k dispozícií všetkým ZO IOZ. Veríme, že pripravované 

stretnutie bude za väčšej účasti ešte úspešnejšie a efektívnejšie ako to minuloročné.  
    

                                              

 

 

 
 

 

 Rada predsedov KOZ SR sa na svojom zasadnutí (20.3.2013) zaoberala okrem iného 

kardinálnym problémom súčasnosti - vysokou nezamestnanosťou. Na Slovensku atakuje 15-

percentnú hranicu a dotýka sa vo veľkom rozsahu mladých ľudí vo veku do 30 rokov. 

Alarmujúca zároveň je dlhodobá nezamestnanosť, ktorá je u nás najvyššia v EÚ a 

dvojnásobná oproti priemeru krajín OECD. Riešenie problému nezamestnanosti bude stáť 

veľa námahy, času a verejných zdrojov. Aby sa však ľuďom oplatilo pracovať,  je potrebné 

participovať na reálnom zvyšovaní miezd k úrovni prosperujúcich krajín, teda aj na 

masívnom zvýšení minimálnej mzdy. V snahe o elimináciu vysokej miery nezamestnanosti 

pokladá Konfederácia za nevyhnutné prijať opatrenia na riešenie dlhodobej 

nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, resp. absolventov. Za kľúčové 

prorastové impulzy považuje KOZ SR opatrenia zamerané na domáci dopyt, od ktorého 

závisia malé a stredné podniky s obrovským potenciálom tvorby nových pracovných miest. 
Práve domáci dopyt má byť silnou stabilizujúcou zložkou exportne závislej slovenskej 

ekonomiky.  
 

 


