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Členovia predstavenstva KOZ SR na rokovaní 10.6.2015 vyjadrili vážne obavy v
súvislosti s prijatím Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s
ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP - lat. Societas Unius Personae) na
európskej úrovni. Cieľom návrhu mala byť podpora cezhraničného zakladania malých a
stredných podnikov prostredníctvom vytvorenia nového typu nadnárodnej európskej
spoločnosti. K v súčasnosti predloženému návrhu EK, ktorý podľa názoru KOZ SR vytvára
priestor pre zakladanie tzv. schránkových firiem, vylúčenie zamestnancov z procesu
spolurozhodovania a nelegitímnu samostatnú zárobkovú činnosť, má konfederácia niekoľko
zásadných výhrad.
************************************************

Svetový deň boja proti detskej práci
"Nie práci - Áno kvalitnému vzdelaniu"
Dvanásty jún ako Svetový deň boja proti detskej práci sa v tomto roku niesol pod
heslom "Nie práci - Áno kvalitnému vzdelaniu". Medzinárodná organizácia práce (MOP)
týmto dňom zdôrazňuje, že všetky deti majú právo na ochranu pred každou formou práce,
pred
akoukoľvek
formou
násilia
a
pred
porušovaním
ľudských
práv.
V roku 2015 v rámci Svetového dňa boja proti detskej práci MOP upriamila pozornosť na
dôležitosť vzdelania, ale i na detskú prácu.. Podľa najnovších predpokladov je na celom svete
120 miliónov detí vo veku od 5 do 14 rokov nútených pracovať.
****************************************************

Využite výnimočnú ponuku od ČSOB. Otvorte si v ČSOB SmartÚčet a získajte k

nemu štýlový smartfón Samsung Galaxy S5 mini spolu s oceňovanou aplikáciou ČSOB
SmartBanking.
Ako člen odborov máte v porovnaní s ostatnými klientmi nárok na zvýhodnenú
kreditnú úrokovú sadzbu 0,15 – 0,30 % p. a. a zníženú debetnú úrokovú sadzbu o 1,5 % p. a.
Využite naplno výhody členstva v odborovej organizácii, ktoré platia aj pri ďalších
produktoch v rámci ČSOB BONUS programu pre KOZ.
Pre členov odborov pripravila ČSOB možnosť poistiť na dovolenku v zahraničí seba,
svoju rodinu či známych. V ČSOB Vám ponúkame výhodné cestovné poistenie s letnou zľavou
20 %. Navyše, pokiaľ bude na jednej zmluve poistených 3 a viac osôb, získate dodatočnú
zľavu 10 %, teda spolu až 30 % zľavu. Základom je poistenie liečebných nákladov v
zahraničí, ktoré zahŕňa lekárske ošetrenie, prevoz do nemocnice, operáciu, lieky, a ak to
zdravotný stav vyžaduje, tak aj prevoz na Slovensko.
Viac na www.ioz.sk
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