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Dňa 26. októbra 2016 rokovalo Predsedníctvo Integrovaného odborového zväzu na pôde
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave (ďalej len „SOŠ“).
Na rokovanie boli pozvaní aj
zástupcovia vedenia SOŠ a Základnej
organizácie IOZ pri SOŠ. Za vedenie
školy sa zúčastnila a v mene riaditeľa
školy privítala členov predsedníctva
PaedDr. Milena DOBROVODSKÁ,
zástupkyňa riaditeľa. Za Výbor ZO IOZ
sa rokovania zúčastnila Stanislava
Biskorovajná, predsedníčka ZO a Mária Bučková, členka výboru ZO IOZ.
Na spoločnom rokovaní predsedníčka IOZ M. Brodzianska informovala hostí o úlohách a
práci IOZ a priebehu kolektívneho vyjednávania KZVS pre verejnú službu na rok 2017. M.
Dobrovodská informovala o histórii a činnosti SOŠ, uvádzaní do praxe zákona o odbornom
vzdelávaní (z.č. 61/2015 Z.z.), vrátane systému duálneho vzdelávania, ako aj o problémoch s ktorými
musia zápasiť, najmä pri získavaní žiakov
na profesie v odbore stavebníctva atď. Po
vzájomnej výmene informácií a diskusii
mali členovia predsedníctva možnosť
prehliadnuť si priestory školy. Z prehliadky
učební a ostatných priestorov bolo vidieť
záujem a snahu vedenia a všetkých
zamestnancov
na
zveľaďovaní
a modernizácii prostredia a vytváraní čo
najvhodnejších podmienok pre žiakov pri
príprave na budúce povolanie.
Po prehliadke sa konalo vlastné
rokovanie Predsedníctva IOZ. Prerokované
boli Vyhodnotenie 5. Seminára mladých odborárov IOZ a Vyhodnotenie vzdelávania členov orgánov
IOZ a ZO IOZ, kde bolo konštatované, že tieto aktivity odborového zväzu splnili svoj cieľ
a predsedníctvo odporučilo v nich pokračovať aj v budúcom období.
Ďalej prerokovalo Správu o stave členskej základne IOZ k 30. 9. 2016, otázky hospodárenia,
kde bol prerokovaný Návrh na úpravu Zásad hospodárenia IOZ, Návrh rozpočtu IOZ na rok 2017 ako
aj Stanovisko Revíznej komisie IOZ
k týmto materiálom.
Ako pravidelné body rokovania
boli prerokované Kontrola plnenia
uznesení prijatých Predsedníctvom IOZ,
Zápis a výmaz ZO IOZ, kde bola
schválená a zapísaná nová ZO IOZ pri
Hoval, s.r.o. v regióne IOZ Stred
a vymazaná zo zoznamu ZO IOZ
Základná organizácia Východoslovenské
kameňolomy a.s. z regiónu IOZ Východ
a úlohy v oblasti medzinárodnej činnosti
zväzu.
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