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V dňoch 23. až 25. augusta 2016 sa uskutočnilo rokovanie Revíznej komisie IOZ
a Predsedníctva IOZ na Donovaloch.
Revízna komisia okrem kontroly účtovných dokladov IOZ za I. polrok 2016 prerokovala
čerpanie rozpočtu IOZ za I. polrok 2016 a prijala pre Predsedníctvo IOZ Stanovisko k čerpaniu
rozpočtu IOZ v ktorom konštatovala, že plnenie príjmov a výdavkov je v súlade so schváleným
rozpočtom a Zásadami hospodárenia IOZ.
V rámci obsahových bodov Predsedníctvo IOZ prerokovalo a zobralo na vedomie čerpanie
rozpočtu IOZ za I. polrok 2016 spolu so
stanoviskom Revíznej komisie IOZ
k tomuto čerpaniu. Zobralo na vedomie
informácie
o návrhoch
sociálnych
partnerov na úpravu sumy mesačnej
minimálnej mzdy na rok 2017 ( MPSVR
SR na rokovanie HSR predložilo návrh
435€, s ktorým ZMOS súhlasí, AZZZ a
RÚZ nesúhlasia, KOZ SR trvá na
návrhu
442€.
Sociálni
partneri
o návrhoch budú ešte v septembri
rokovať.) a organizačné a obsahové
zabezpečenie
rokovaní
výborov
regionálnych rád IOZ (november 2016).
Schválilo Postup kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti IOZ na rok 2017 a
vyhodnotenie vzdelávania hospodárov a členov revíznych komisií ZO IOZ. Prijalo uznesenie na
zvolanie 6. Snemu IOZ na deň 23. novembra 2016 do
Žiliny, ktorého obsahovou témou bude „Práca
s členskou základňou IOZ a získavanie nových členov
v podmienkach ZO“. Táto téma bude predmetom
rokovania aj októbrových regionálnych rád odborového
zväzu.
V rámci bodu programu Informácia o príprave
VIII. zjazdu KOZ SR navrhlo do pracovných komisií
zjazdu za IOZ svojich delegátov.
Predsedníctvo IOZ prerokovalo pravidelné
body rokovania ako je kontrola plnenia uznesení, zápis
a výmaz ZO IOZ, medzinárodnú činnosť, informácie z rokovaní orgánov IOZ, KOZ SR a JMF ZOO
v SR a aj informácie o odvode členských príspevkov.

5. Seminár mladých odborárov IOZ – už čoskoro
Touto cestou by sme chceli pripomenúť všetkým mladých členom IOZ do 35 rokov
organizovanie nášho už 5. Seminára mladých odborárov IOZ, ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 24. 9.
2016 v penzióne Konský dvor v Brzotíne. V prípade záujmu zúčastniť sa tejto akcie kontaktujte Kamilu
Horínkovú, asistentku predsedníčky IOZ e-mailom: sekretriat@ioz.sk alebo telefonicky na číslach:
0917 747 936, 02/ 5542 4180.
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