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4.10.2018 

Z rokovania  9. Snemu Integrovaného odborového zväzu 
 
 V Žiline v Dome odborov sa dňa 27. septembra 2018 zišli členovia Snemu Integrovaného odborového 
zväzu (ďalej len „IOZ“) na svojom 9. rokovaní. Toto rokovanie malo osobité črty a to, že bolo záverečným 
rokovaním v II. volebnom období IOZ a pred konaním III. zjazdu odborového zväzu, ktorý sa bude konať 13.-14. 
decembra 2018 v Tatranskej Lomnici. 

Okrem procedurálnych otázok a pravidelných bodov rokovania ako sú kontrola plnenia prijatých uznesení 
Snemu IOZ a správa mandátovej komisie, snem prerokoval písomnú  a ústnu Správu o činnosti Predsedníctva 
IOZ a činnosti IOZ od 8. Snemu IOZ, ktorý sa konal 30. novembra 2017.   

 

Ústnu správu predložila  Marta Brodzianska, predsedníčka 
IOZ, ktorá doplnila  a konkretizovala jednotlivé oblasti činnosti 
zväzu, s dôrazom na kolektívne vyjednávanie dodatkov ku 
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych 
zmlúv, právnu pomoc základným organizáciám a členom IOZ, 
sociálne partnerstvo, v ňom aj podiel zväzu na činnosti odvetvových 
tripartít pozemných komunikácií, cestnej dopravy a stavebníctva 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Osobitne zdôraznila účasť 
zväzu na plnení úloh KOZ SR, najmä kolektívnom vyjednávaní  
kolektívnych zmlúv vyššieho pre verejnú službu na rok 2019, 
pripomienkovaní  návrhov zákonov a ostatných právnych predpisov 

(napr. novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme, ktorý po dlhých rokoch rieši úpravu – zvýšené platové tarify od 1.1.2019, návrh minimálnej mzdy na rok 
2019, návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií atď.) 

 

 Ďalej 9. Snem IOZ schválil „Vyhodnotenie Hlavných úloh IOZ na roky 2016-2018 vyplývajúcich 
z Programu IOZ na roky 2014-2018 za rok 2017“, Správu o čerpaní rozpočtu IOZ za rok 2017, Správu o čerpaní 
fondov IOZ za rok 2017.  
        
 Hlavným bodom programu bola „Realizácia 
obsahovej a organizačnej prípravy III. zjazdu IOZ “  a to 
prerokovanie a schválenie návrhov všetkých obsahových 
dokumentov predkladaných zjazdu. Tomuto bodu od 
januára predchádzala príprava zjazdu aj na úrovni 
základných organizácií a regionálnych orgánov IOZ a to 
pripomienkovaním návrhov zmien Stanov IOZ 
a Programu IOZ na roky 2019-2023, voľbou výborov ZO 
a regionálnych rád IOZ, ktoré zvolili aj delegátov zjazdu 
za regióny a navrhli kandidátov na funkcionárov IOZ.  
 

 V rámci diskusie vystúpili  Marta Brodzianska, ktorá informovala o petícii k určeniu veku odchodu do 
dôchodku – 64 rokov a o ukončení Jozefa Kollára vo funkcii prezidenta KOZ SR v súvislosti s odchodom do 

dôchodku a Štefan Jeňo, ktorý 
reagoval na zvýšenie 
minimálnej mzdy pre rok 2019 
a zvýšenie cien energií.  

V závere rokovania 
predsedníčka IOZ všetkým 
poďakovala za prácu 
v predchádzajúcom období a 
popriala veľa úspechov 
v ďalšom období. 


