
Organizačné jednotky Integrovaného 
odborového zväzu – základne organizácie 

Orgány Integrovaného 
odborového zväzu 



Zjazd  IOZ 

Snem IOZ 

Predsedníctvo IOZ 

 
Regionálne rady 

 

Výbory regionálnych 
rád 

Odvetvové sekcie 

Revízna 
komisia 



 Je najvyšší orgán IOZ 

 Schádza sa najmenej raz za 5 rokov 

 Zjazd IOZ zvoláva Snem IOZ 

 Delegáti zjazdu sa volia v ZO podľa 
volebného poriadku IOZ 

 Zjazd IOZ volí predsedu a podpredsedov a 
členov RK 

 Potvrdzuje členov Snemu IOZ 



 Snem IOZ je najvyšším orgánom v období 
medzi zjazdmi 

 Schvaľuje dokumenty pre činnosť IOZ 

 Rokuje najmenej 1x za rok 

 Členmi Snemu IOZ sú zvolení členovia 
výborov regionálnych rád, predseda IOZ a 
podpredsedovia IOZ 

 Snem IOZ má 74 členov 



 Zjazdom volený kontrolný orgán IOZ  

 Počet členov RK = za každý región jeden člen  

 Kontrolnú činnosť vykonáva podľa plánu a na 
podnety orgánov, ZO a členov 

 Kontroluje zákonnosť účtovnej likvidácie 
majetku ZO pri zániku 

 

 



 Je riadiacim, výkonným a štatutárnym orgánom a príslušným 
vyšším odborovým orgánom 

Členmi predsedníctva sú 
   predseda IOZ 

   podpredsedovia IOZ 

   predsedovia regionálnych rád 

   zvolený člen za každú regionálnu radu a za každých začatých 
6000 členov  

Osobitými kompetenciami sú, že schvaľuje:  
 zápis a výmaz základných organizácii v zozname ZO IOZ,  

príslušnosť ZO k regiónom a sekciám, 

 pravidlá pre organizovanie členov s osobitným členstvom 

 Vylúčenie ZO ( v odôvodnených prípadoch )   

 



 Rozhodujúci orgán regionálnej štruktúry 
 Každá základná organizácia má jedného zástupcu 
 Plní špecifické úlohy IOZ v regióne vo vnútri 

odborov, v územných štruktúrach a 
medzinárodných aktivitách regiónu 

 Vykonáva voľby predsedu regionálnej rady a členov 
výboru regionálnej rady a člena predsedníctva 

 Predseda regionálnej rady je člen predsedníctva IOZ 
 Navrhuje kandidátov na štatutárov a členov RK 
 V mene regionálnej rady koná predseda regionálnej 

rady 



 Je voleným riadiacim a výkonným orgánom 
regionálnej rady 

 V regióne je príslušný odborový orgán 

 V jeho mene koná predseda regionálnej rady 

 Výbor regionálnej rady má volebným kľúčom 
stanovený počet členov 



 Je funkcionár prvého kontaktu s 
členmi a ZO vo svojom okruhu 

 Zabezpečuje prenos informácii  

 Spoluorganizuje protesty, štrajky a 
iné odborárske aktivity vo svojej 
pôsobnosti 

 Má zodpovednosť za rozhodovanie 
v orgánoch IOZ 

späť 



ODVETVOVÁ SEKCIA 

 Odvetvová sekcia je orgán IOZ, vzniká na 
základe požiadavky základných organizácii 
a schválenia v Sneme IOZ 

 Činnosť sekcie je zameraná najmä na 
presadzovanie špecifických požiadaviek 
profesijne príbuzných členov a 
vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa 

 Pôsobnosť odvetvovej sekcie je 
celoslovenská 

 V mene odvetvovej sekcie koná  zvolený 
predseda odvetvovej sekcie 

 

 

 



 Je organizačná jednotka IOZ, spôsobilá konať vlastným 
menom a nadobúdať  vlastným menom práva a 
povinnosti v súlade so Stanovami IOZ 

 Vzniká zápisom do zoznamu základných organizácii IOZ 
po schválení jej vzniku v Predsedníctve IOZ 

 Dokladom základnej organizácie je EVIDENČNÝ LIST  

 Rokovanie a prijímanie rozhodnutí stanovuje rokovací 
poriadok orgánov základnej organizácie schválený 
Snemom IOZ 

 Hospodárenie je v súlade so Zásadami hospodárenia 
základných organizácii schválených Snemom IOZ  

 

 


