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V mesiaci október 2016 sa  uskutočnilo  vzdelávanie  členov orgánov IOZ a ZO IOZ 

Integrovaného odborového zväzu 

a základných organizácií IOZ a 

rokovanie regionálnych rád IOZ vo 

vzdelávacom stredisku Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy 

Crocus v Kežmarských Žľaboch. 

Nadviazalo na vzdelávanie z roku 

2014 a 2015 s cieľom preškoliť čo 

najviac funkcionárov. 

Obsahom vzdelávania boli 

tieto témy: Sociálny dialóg 

a kolektívne vyjednávanie 

v pôsobnosti IOZ a ZO IOZ, zásady komunikácie so sociálnym partnerom, komunikačné zručnosti 

účastníka sociálneho dialógu, sociálny fond a podiel odborovej organizácie na jeho tvorbe a použití, 

Zásady poukázania a použitia podielu 2%.nej zaplatenej dane a aktuálne otázky DDS za účasti 

zástupcov NN Tatry Sympatia. 

Cieľom vzdelávania IOZ bolo získanie 

a osvojenie si teoretických a praktických 

vedomostí z oblasti komunikácie, sociálneho 

dialógu a kolektívneho vyjednávania, podmienky 

a situácie spolupráce, typy správania, 

oboznámenie sa s typmi konfliktov, sporov, 

vrátane kolektívnych sporov a ich spôsobmi 

riešenia ale aj praktický tréning a realizácia 

vyjednávania so zámerom pochopiť význam 

a ciele kolektívneho vyjednávania. 

Kladne možno hodnotiť zvyšujúci sa 

záujem o túto aktivitu OZ, ktorej sa  zúčastnilo 

66 ZO s počtom účastníkov 93.  

V záverečnom hodnotení vzdelávania 

účastníci konštatovali, že v takejto forme 

vzdelávania treba pokračovať aj v budúcnosti 

s konkrétnejšou špecifikáciou pre danú skupinu 

školiacich a väčším časovým priestorom aj 

v nasledujúcich rokoch. 

Regionálne rady IOZ okrem pravidelných 

bodov rokovania, vrátane informácií z rokovaní 

orgánov IOZ, KOZ, HSR, odvetvových tripartít, sa 

zaoberali prácou s členskou základňou 

a získavanie nových členov IOZ, ako aj realizáciou 

postupu kolektívneho vyjednávania IOZ na rok 

2017. 

RR IOZ regiónu Stred prerokovala aj personálne otázky, týkajúce sa zmien predsedov ZO IOZ 

a zvolila nových členov výborov RR IOZ a Snemu IOZ, ktorí budú kooptovaní do orgánov IOZ na 

Sneme IOZ v mesiaci november 2016. 


