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18. júna 2014 sa konala Rada predsedov OZ KOZ SR. Okrem iného prerokovala informáciu
o stave rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa podľa ostatnej novely zákona o kolektívnom
vyjednávaní. Tu konštatovala niekoľko zásadných problémov, ktoré výrazne sťažujú proces
rozširovania. Po rozsiahlej diskusii sa prítomní dohodli na zjednocovaní stratégie a obsahu
kolektívneho vyjednávania na pôde KOZ SR.
IOZ predložil na rozšírenie KZVS pre stavené spoločnosti pre odvetvie stavebníctva - podľa
SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností) divízie 41, 42,43. Komisia pre rozširovanie
KZVS odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluvu rozšíriť.
Ďalej rada prerokovala návrh KOZ SR na reformu dôchodkového systému a participáciu KOZ
SR a členských odborových zväzov na implementácii „Operačného programu ľudské zdroje 20142020“. V rámci diskusie rezonovali najmä témy – minimálna mzda, legislatíva na predaj vody do
zahraničia, úspory v štátnom rozpočte s dopadom na výrazne zníženie počtu inšpektorov na kontrolu
potravín.

Komisia BOZP je poradným orgánom IOZ, ktorej členmi sú : Pavol Konýček (ZO IOZ Dopravný
podnik Bratislava, a,s. – Divízia autobusy),
Stanislav Doležal (ZO IOZ Holcim (Slovensko),a.s.,
Rohožník), Michal Jurica ( ZO IOZ VOD-EKO, a.s., Trenčín),. Lukáš Kľoc
(ZO IOZ Letisko
Poprad – Tatry, a.s.) a Iveta Kucová , zväzová inšpektorka bezpečnosti práce IOZ.
V úvode rokovania prítomní členovia zo svojho stredu za predsedu komisie zvolili p. Pavla
Konýčka , ktorého predloží na potvrdenie Predsedníctvu IOZ.
Komisia prerokovala úlohy IOZ v oblasti BOZP po II. zjazde IOZ, informácie o plánovaných
kontrolách nad stavom BOZP v roku 2014, o legislatívnych zmenách v oblasti BOZP, o vypracovaných
stanoviskách k pripravovaným návrhom právnych predpisov zo strany IOZ a KOZ SR, o obsahu
a priebehu vzdelávania členov ZO IOZ z oblasti BOZP, konaného v mesiaci máj v Kežmarských
Žľaboch, atď.
Za účasti zástupcov sekcie SOŠ IOZ a predsedníčky IOZ Marty Brodzianskej zhodnotili
priebeh 40. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP, ktorý sa konal 6. a 7.
mája 2014 v hoteli Sorea Titris Tatranská Lomnica. Následne prerokovali návrhy pre prípravu
41. Ročníka tejto súťaže.
Prioritami činnosti komisie v roku 2014 budú príprava metodických materiálov z oblasti
BOZP a súvisiacich predpisov pre potreby ZO IOZ, príprava 41. ročníka súťaže žiakov SOŠ
z predpisov BOZP, ako aj kontrolná i metodická činnosť.
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