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Dňa 25. mája 2017 sa konal  7. Snem Integrovaného odborového zväzu  Žiline. Rokovania sa 

okrem členov snemu, revíznej komisie, členov rady mladých a zamestnancov  IOZ zúčastnila 

viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a za OS STAVBA ČR  predseda Milan Vomela 

a podpredseda  Pavel Zítko,  za OS DOSIA predseda Jan Rejský a podpredseda Jan Čup a za OS TOK 

ČaM  predseda Zdeněk Heller a 

podpredseda Miloš Konečný. 

V správe o činnosti predsedníctva a OZ 

predsedníčka Marta Brodzianska zhodnotila 

plnenie úloh  od 6. Snemu IOZ.  

K najdôležitejším patrili úlohy týkajúce sa 

prípravy realizácie hlavných úloh,  

kolektívneho vyjednávania, právneho 

poradenstva členom a ZO IOZ, vrátane otázok 

BOZP,  metodické návštevy v ZO, príprava 

a rokovanie orgánov zväzu, medzinárodná 

činnosť, ako aj pripomienkovanie návrhov 

právnych predpisov, kde k najdôležitejším sa 

radí t.č. novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá rieši otázku rozširovania KZVS. Významnou 

aktivitou zväzu bol  43. ročník súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP. Úlohy vyplývajúce zo sociálneho 

partnerstva boli plnené v spolupráci s našimi sociálnymi partnermi ZSPS, ZZ MHD, ÚZCL a pre zväz 

partnerským MDV SR. Obsahovou témou bolo „Plnenie dohôd s partnerskými odborovými zväzmi 

ČR“, ktorú z úrovne zväzu hodnotíme ako vzájomne prospešnú. Zahraniční hostia poďakovali za 

pozvanie a taktiež hodnotili spoluprácu s Integrovaným odborovým zväzom pozitívne a vyjadrili 

presvedčenie, že táto spolupráca sa bude rozvíjať aj v budúcnosti. Prispieva hlavne k vzájomnej 

informovanosti o činnosti, výmene osobných skúseností o odborárskej činnosti, plnení úloh odborov 

v záujme zamestnancov. 

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová zdôraznila, že rada chodí medzi funkcionárov IOZ 

a to pre ich otvorenosť a záujem riešiť otázky týkajúce a zamestnancov,  odborov a ich členov.  

Pripomenula, svoju  účasť na súťaži  SOŠ v oblasti BOZP, jej prípravou a priebehom bola ohromená. 

Zvýraznila význam tejto súťaže, nakoľko má 

nadzväzový rozmer, prispieva k príprave žiakov na 

budúce povolanie, ale aj k ich práci v kolektíve, 

zodpovednosti za druhých, vystupovaniu na 

verejnosti. Oboznámila členov snemu  o rokovaniach 

týkajúcich sa minimálnej mzdy pre rok 2018, nových 

návrhoch na zmenu Zákonníka práce v odmeňovaní ( 

napr. príplatky za sobotu a nedeľu, 13. plat  atď.), 

zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín,  

o rokovaní tripartity. Prioritou KOZ SR je 

zvyšovanie miezd zamestnancov, nakoľko títo tvoria 

pilier spoločnosti  a mzdy na Slovensku by mali rásť. 

7. snem kooptoval za členku p. Ľubicu Halmešovú, predsedníčku ZO IOZ SEBN Nitra  za región 

západ, schválil Správu o čerpaní rozpočtu IOZ za rok 2016 a zobral na vedomie Správu - prehľad 

čerpania fondov IOZ za rok 2016 spolu so Stanoviskom RK IOZ k týmto bodom.  

Z rokovania 7. Snemu IOZ 


