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Za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zodpovedá 

zamestnávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť vhodné pracovné podmienky 

na ochranu zdravia zamestnancov, a to aj v letných horúčavách. Podrobné 

informácie nájdete na stránke nášho odborového zväzu www.ioz.sk 

 
 Prvé rokovanie Sekcie civilného letectva  po II. zjazde IOZ sa konalo 6. mája 2014 v 

Bratislave. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie ďalšieho postupu kolektívneho vyjednávania 

odvetvovej KZVS, ktorú IOZ uzatvára s Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve SR. Členovia 

sekcie si zvolili  Jána Ďurečku zo  ZO IOZ Letisko Sliač, a.s.  za predsedu a Radoslava Bialka zo  ZO 

IOZ Letisko Košice-Airport Košice, a.s.  za  podpredsedu sekcie.  

 Po rokovaní sekcie zasadala na MDVRR SR odvetvová tripartita sekcie civilného letectva za 

účasti sociálnych partnerov IOZ a MDVRR SR a Únia dopravy pôšt a telekomunikácií SR  (ďalej len 

„ÚDPT SR“). Sociálni partneri prerokovali viacero informácií  ministerstva týkajúce sa civilného 

letectva. Osobitne sa venovali dvom témam a to: poskytovanie finančnej podpory letiskám v roku 2014 

zo strany štátu a   príprava štátneho rozpočtu na rok 2015. 

 IOZ na rokovaní  zastupovali M. Brodzianska, predsedníčka IOZ, G. Pobjecká, špecialista 

IOZ a predsedovia základných organizácií IOZ pri letiskových spoločnostiach. 

  
 Odvetvová tripartita MDVRR SR v oblasti pozemných komunikácií  sa konala 10. júna 2014. 

Sociálni partneri - MDVRR SR, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť a.s., ÚDPT SR 

a IOZ  prerokovali viacero materiálov a informácií z „dielne“ ministerstva. Tripartita vzala na 

vedomie informácie o hlavných úlohách cestného hospodárstva, údržbe ciest I. tried, príprave nových 

zákonov v roku 2014, kontrakte medzi MDVRR SR a SSC a zmluve s NDS, a.s. o poskytnutí finančných 

prostriedkov zo ŠR na rok 2014, plnení KZVS pre verejnú správu a príprave rozpočtu na rok 2015.  

 Na návrh IOZ  bola diskutovaná problematika o situácii v uzatvorených zmluvách SSC na 

opravy a údržbu ciest I. triedy s VÚC. Po obsiahlej rozprave tripartita vzala informácie na vedomie 

a prijala úlohu pre SSC spracovať k tejto otázke stanovisko. 

 Tripartita taktiež zobrala na vedomie  informáciu zo strany zástupcov ministerstva  na  otázku 

zlučovania SSC a NDS a.s. a to, že t.č. sa na tejto úlohe zo strany ministerstva nepracuje. 

 IOZ na rokovaní zastupovali M. Brodzianska, G. Pobjecká, a zástupcovia sekcie cestnej 

infraštruktúry IOZ a predsedovia ZO IOZ I. Neumann, J. Forgáč, V. Kmeťová a D. Horváth.  

 

 sa v Bratislave konala dňa 6. júna 2014. Jej  cieľom bolo  zhodnotiť transformáciu odborného 

vzdelávania za uplynulé dva roky a určiť smerovanie transformácie do roku 2020. Konferencia 

predstavila odbornej verejnosti a zainteresovaným inštitúciám stav a spôsoby hľadania riešení, ktoré 

vedú k sfunkčneniu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave tak, aby sa školy  do roku 2020 stali 

skutočným miestom prípravy žiakov na povolanie. Boli predstavené aktuálne prístupy, ciele 

a výhľadové plány, ktoré by mali napomôcť tento zámer  naplniť.  

 Za IOZ sa konferencie zúčastnila M. Brodzianska.                    
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