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5. Snem IOZ sa konal 25. mája 2016 v Dome odborov v Žiline. Rokovanie otvoril a viedol 

Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ. Pozvanie na rokovanie snemu prijali: Slavomír Manga, 

viceprezident KOZ SR, za 

priemyselnú bipartitu Richard 

Hamerlík a Michal Križan, Jan 

Rejský, predseda OS DOSIA a 

Zdeňek Heller, predseda OS 

TOK ČaM. Správu o činnosti 

Predsedníctva IOZ a Správu 

o činnosti IOZ od 4. Snemu IOZ 

predložila Marta Brodzianska, 

predsedníčka IOZ. Konštatovala, 

že za hodnotené obdobie, t.j štvrtý 

štvrťrok 2015 a prvý štvrťrok 

2016 IOZ plnil úlohy stanovené 

II. zjazdom IOZ a podieľal sa na 

realizácii cieľov KOZ SR 

v záujme zamestnancov a členov 

odborov. Obsahovou témou rokovania bolo „Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 

s dopadom na odvetvia v pôsobnosti IOZ“. 

Výsledky volieb sčasti potvrdili určité obavy o zložení budúcej koalície a vlády. Preto 

Konfederácia pokračovala aktívne v svojej 

nastúpenej ceste a spoločne s členskými zväzmi 

zahájila kolo aktivít účasti na príprave nového  

PVV a to predovšetkým predkladaním svojich 

požiadaviek a návrhov a ich prerokovanie 

s príslušnými orgánmi.  IOZ pri spracovaní 

a predkladaní svojich požiadaviek vychádzal zo 

svojej činnosti a poznania pri plnení PVV 

v minulom období. Úzko spolupracoval so 

sociálnymi partnermi, ale aj členmi orgánov zväzu. 

M. Brodzianska vo svojej správe zdôraznila potrebu 

rastu minimálnej mzdy, kde cieľom naďalej zostáva 

zabezpečiť plnenie odporúčania Európskeho výboru 

sociálnych práv, podľa ktorého by podiel minimálnej 

mzdy na priemernej mal dosahovať 60%. Výbor prišiel 

k záveru, že situácia v SR nie je v súlade s článkom 4 

§1 Európskej sociálnej charty, keďže minimálna mzda 

nezabezpečuje dôstojnú životnú úroveň. 

Snem IOZ prerokoval a schválil čerpanie rozpočtu IOZ 

za rok 2015, vyhodnotenie hlavných úloh za roky 2014 

a 2015 a schválil návrh hlavných úloh IOZ na obdobie 

rokov 2016 až 2018 a v ďalšom rokovaní   zvolil 

delegátov za IOZ na VIII. zjazd KOZ SR. 


