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SNEM IOZ – 23. novembra 2016  
Dňa 30. novembra 2016 sa uskutočnilo 6. rokovanie Snemu IOZ v Dome odborov v 

Žiline. Z poverenia predsedníctva ho otvoril a viedol Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ, ktorý 

v úvode privítal na rokovaní členov snemu a členov revíznej komisie,  

zástupcov Rady mladých odborárov IOZ a zamestnancov zväzu. 

Osobitne privítal hostí Jozefa KOLLÁRA, 

prezidenta KOZ SR a novozvolenú 

viceprezidentku KOZ SR Moniku 

UHLEROVÚ a zablahoželal im 

k zvoleniu do funkcie so želaním veľa síl 

pri plnení náročných úloh, ktoré vyplynuli pre Konfederáciu odborových 

zväzov SR z VIII. zjazdu KOZ SR, ktorý sa konal v dňoch 10. – 11. 

novembra 2016. 

Po prerokovaní procedurálnych otázok Snem IOZ prerokoval personálne otázky,  Správu 

o činnosti predsedníctva a odborového zväzu od 5. Snemu IOZ prednesenú Martou Brodzianskou, 

predsedníčkou IOZ, schválil Rozpočet IOZ na rok 2017 a úprava Zásad hospodárenia IOZ a zobral na 

vedomie stanovisko RK IOZ k týmto bodom. 

Obsahovým zameraním 6. Snemu IOZ bola 

„Práca s členskou základňou IOZ 

a získavanie nových členov v podmienkach 

ZO. V rámci tohto bodu vystúpili okrem M. 

Brodzianskej, predsedníčky IOZ aj zástupcovia 

Rady mladých odborárov IOZ s informáciou 

o záveroch 5. Seminára mladých a to Kamila 

Horínková, predsedníčka rady a členovia rady 

Peter Svetloššák, Lukáš Beliančin a Michal Glajšek. V rámci diskusie k tomuto bodu  vystúpili aj 

hostia Jozef Kollár, prezident KOZ SR, Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR ale aj členovia 

Snemu IOZ Štefan Jeňo, Peter Šefar, Peter Sýkora, Ján Kren, Ľubomír Trešo, Erika Lörinczová, ktorí 

zvýraznili dôležitosť a význam tejto práce pre odbory, s dôrazom na mladých.  

 

Z rokovania Predsedníctva IOZ 

20. rokovanie Predsedníctva IOZ sa uskutočnilo po rokovaní Snemu a to 23. – 24. 

novembra 2016 v Rajeckých Tepliciach. Okrem pravidelných bodov programu sa členovia 

predsedníctva zaoberali prípravou Plánu rokovania 

orgánov IOZ a akcií IOZ na rok 2017. Osobitnú 

pozornosť venovalo situácii v letiskovej spoločnosti 

Letisko Piešťany, a.s., kde pôsobí základná organizácia 

odborového zväzu. Predsedníctvo schválilo  Obsahové 

a organizačné zabezpečenie  a Propozície 43. ročníka 

súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP,  ktorá sa bude 

konať v máji 2017 a použitie podielu z 2%-nej 

zaplatenej dane z príjmu, sociálnu výpomoc členom 

IOZ. Prerokovalo aj personálne otázky, zobralo na vedomie vzdanie sa funkcií v orgánoch IOZ p. 

Ľubomíra Vargu,  ako aj jeho vzdanie sa funkcie vo Výbore pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Nitra, 

kde namiesto neho nominuje p. Ľubicu Halmešovú, predsedníčku ZO IOZ Sumitomo Electric 

Bordnetze-Slovakia, s.r.o. Nitra. 

(Viac v novom čísle SPEKTRA v závere t.m.).  


