
 

                                                                

 

                                                    

 
 

Toto dielo „e-správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 

šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk 

 

20.06.2016 

 

 

 

V dňoch 1. - 3. 6. 2016 sa uskutočnil v Prahe regionálny seminár pre mladých odborárov, ktorý 

bol organizovaný európskymi odborovými federáciami EFBWW, IndustriAll Europe, EPSU, EFFAT, 

ETF a UNIA, za finančnej podpory Európskej komisie. Tento seminár bol poslednou aktivitou v rámci 

projektu „Posilnenie integrácie mladších pracovníkov v európskych priemysloch kovovýroby, výroby, 

dopravy, stravovania, služieb, stavebníctva a drevárskeho priemyslu“. Semináru sa zúčastnilo 31 

mladých ľudí z celej Európy. Radu mladých odborárov IOZ na seminári reprezentovali Kamila 

Horínková, predsedníčka RMO IOZ a Lukáš Beliančin, člen RMO IOZ a  ZO IOZ  Banskobystrická 

regionálna správa ciest, a.s., Žiar n/Hr., z.16., ktorí v svojich prezentáciách predstavili činnosť 

odborového zväzu a KOZ SR s dôrazom na mladých.  

Cieľom seminára bolo predstaviť a diskutovať o konkrétnych národných skúsenostiach a 

postupoch o tom, ako začleniť mladých pracovníkov do 

odborových štruktúr a zapojiť ich do rozhodovacích procesov. 

Bola tu prezentovaná a distribuovaná brožúra o účasti mladých 

ľudí v odboroch s názvom "Just Do It" ("Jednoducho to 

urob“).  

Seminár bol celkovo rozdelený do troch častí:  

1. Prezentácie krajín 

2. Zdieľanie osvedčených postupov  

3. Workshopy: Ako môžu odbory riešiť prekérnych 

pracovníkov, migrantov a azylantov a rodovú problematiku.  

 

 
 

V dňoch 7. - 9. 6. 2016 sa uskutočnil v španielskom Madride v kongresovom centre Palacio 

Municipal 2. zjazd európskej federácie IndustriAll Europe. Rokovania sa za Slovensko zúčastnili 

Kamila Horínková za IOZ a za OZ KOVO boli prítomní Emil Machyna a Jana Špačková. Celkovo 

bolo na zjazde prítomných cez 650 národných odborových delegátov z 38 európskych krajín a 

špeciálnych hostí z Európy, ale i mimo nej.  

Ústredným heslom zjazdu bolo: „IndustriAll 

Europe v akcii! Pre investície, zamestnanosť 

a solidaritu“.  

Zjazd si volil nové vedenie IndustriAll 

Europe pre obdobie 2016 - 2020. Michael 

Vassiliadis, predseda IG BCE Nemecko, bol 

opätovne zvolený za prezidenta IndustriAll 

Europe (97,49 % hlasov). Jeden z bývalých 

zástupcov generálneho tajomníka Luc Triangle 

bol zvolený do funkcie generálneho tajomníka 

(99,39 % hlasov). A na posty zástupcov 

generálneho tajomníka boli zvolení: Sylvain Lefebvre, Luis Ángel Colunga a Benoît Gérits..  

Na dosiahnutie cieľov európskej priemyselnej federácie je potrebné mať jasnú víziu, plán a 

stratégiu, ktoré boli definované v akčnom pláne na roky 2016 – 2020. Okrem toho bolo schválených 

niekoľko politických rezolúcií a zmeny v stanovách IndustriAll Europe. Jednou z rezolúcií bola aj 

rezolúcia Východného regiónu IndustriAll Europe – „Rovnaká odmena za rovnakú prácu v celej 

Európskej únii“. 


