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V závere februára (25. II. 2016) sa na 14. rokovaní zišlo predsedníctvo odborového zväzu pod 

vedením predsedníčky IOZ Marty Brodzianskej. Predsedníctvo okrem pravidelných bodov ako sú 

napr.  plnenie ukladajúcich uznesení 

predsedníctva,  závery a príprava 

rokovaní orgánov zväzu, použitie 2% zo 

zaplatenej dane z príjmu v pôsobnosti 

IOZ, právna pomoc členom zväzu, 

medzinárodná činnosť,  zápis a výmaz 

ZO IOZ, informácie  z rokovaní orgánov 

KOZ SR,  sa zaoberalo obsahovými 

témami.  

K ním sa radí Správa o činnosti 

odborovej kontroly nad stavom BOZP 

v IOZ za rok 2015. Na základe výsledkov činnosti zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce, t.j. kontrolnej 

činnosti, metodických návštev v základných organizáciách správa hodnotí postupné skvalitňovanie  

pracovných podmienok pre zamestnancov v oblasti 

BOZP a snahu riešiť zistené skutočnosti zo strany 

zamestnávateľov v pôsobnosti IOZ. Taktiež zvýrazňuje 

úlohy pre budúce obdobie a to dôraz klásť naďalej 

zlepšovaniu pracovných podmienok a to po stránke 

technickej, hygienickej, ergonomickej a organizačnej 

v súčinnosti s Bezpečnostnotechnickou službou, 

Pracovnou zdravotnou službou a zástupcami 

zamestnancov. Nadväzne predsedníctvo schválilo Plán 

kontrol nad stavom BOZP v rámci IOZ na rok 2016, 

ktoré budú vykonané ako riadne a mimoriadne. 

Súčasťou kontrolnej činnosti bude aj prípadné 

šetrenie pracovných úrazov, šetrenie sťažností 

v oblasti BOZP, ale aj metodická pomoc základným organizáciám.  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj práca Komisie BOZP IOZ, ktorá sa zaoberala 

predovšetkým prípravou stanovísk  

a metodických materiálov pre ZO, prípravou 

stanovísk k návrhom právnych predpisov 

v oblasti BOZP atď. 

Predsedníctvo schválilo Plán činnosti 

a akcií IOZ na rok 2016 a obsahové 

zameranie rokovaní Predsedníctva a Snemu 

IOZ ( termíny  sú  zverejnené na webovej 

stránke IOZ), ako aj  Plán vzdelávania členov 

orgánov IOZ a ZO IOZ v roku 2016, ktoré 

v tomto roku budú zamerané na vzdelávanie 

vzdelávania hospodárov a revízorov ZO IOZ (jún 2016) a členov orgánov zväzu a základných 

organizácií so zameraním na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie (október 2016). 

 Prerokovalo aj podiel zväzu na príprave a realizácii Verejného zhromaždenia občanov pri 

príležitosti osláv 1. mája 2016, ktoré sa bude konať v Žiline v Budatínskom parku.  


