
 

                                                               

 

                                                    

 
 

Toto dielo „e-správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s

šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a

 

 

úsporné opatrenia). Keď výkonný riaditeľ spoločnosti ohlásil tento nový program, 
Holcimu zvýšenie  zisku o 1,5 mld. švajčiarskych frankov do roku 2014. To je rozhodne dobrý obchod  
pre akcionárov, ale nie pre zamestnancov.
prepúšťaním a kruto sa zhoršujúcim procesom, ktor
zamestnancov.“ 
 „V samotnej Európe, stovky (ak nie tisíce) pracovných miest sú v ohrození (v Španielsku, 
Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Maďarsku, Nemecku a v niekoľkých východoeurópskych krajinách). 
Presné údaje nie sú doteraz známe.

V nadväznosti na hore uvedené zástupcovia zamestnancov 
 uskutočniť postup konzultácií   
Európskej zamestnaneckej rady, ktorá bude spĺňať požiadavky 21. storočia, nepristúpiť k
prepúšťaniu predtým,  ako bude ukončený informačný a konzultačný postup na európskej aj miestnej 
úrovni. 

„Zástupcovia zamestnancov v rámci európskeho fóra Holcim (čo predstavuje viac ako 20 000 
zamestnancov v Holcime) a v rámci EFBWW (čo predstavu
požadujú, aby sa príslušné informácie prerokovali. Nadnárodný Swiss by nemal dovoliť, aby sa riešili 
štrukturálne a ekonomické problémov výlučne na úkor svojich zamestnancov.“

   

 Aj touto formou sa obraciame na Vás, funkcionárov základných organizácii s
nahlásenia prípadných zmien  týkajúcich sa názvu, alebo sídla základnej organizácie. Tento proces 
vyžaduje nahlásenie zmeny na štatistickom úrade
 Zo strany základnej organizácie
nahlásiť zmeny všetkým partnerským subjektom (peňažný ústav, zamestnávateľ, a
o vykonanie zmien zasielajte na adresu sídla IOZ.
 

***********************************

 Integrovaný odborový zväz oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o 

poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne Potvrdenie  o 

zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti platné pre z

zverejnené na webovej stránke IOZ (

                                                                

 

správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s

Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

 
„Holcim, jeden z popredných svetových výrobcov cementu v 
nadnárodných skupinách, sa snaží  uspokojiť svojich 
akcionárov. Je zrejmé, že zamestnanci sú menej dôležití
spoločnosť vytvára zisky, výkonný riaditeľ spoločnosti Bernard 
Fontana, oznámil tzv.  "leadership journey"

Keď výkonný riaditeľ spoločnosti ohlásil tento nový program, 
ld. švajčiarskych frankov do roku 2014. To je rozhodne dobrý obchod  

pre akcionárov, ale nie pre zamestnancov. Dnes sa zdá sa, že väčšina z týchto peňazí bude získaných 
kruto sa zhoršujúcim procesom, ktorý bude ležať ako neprimeraná

V samotnej Európe, stovky (ak nie tisíce) pracovných miest sú v ohrození (v Španielsku, 
Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Maďarsku, Nemecku a v niekoľkých východoeurópskych krajinách). 
Presné údaje nie sú doteraz známe.“ 

sti na hore uvedené zástupcovia zamestnancov  požadujú od manažmentu: 
  a  podávať  včas pravdivé informácie, úpravu 

Európskej zamestnaneckej rady, ktorá bude spĺňať požiadavky 21. storočia, nepristúpiť k
ako bude ukončený informačný a konzultačný postup na európskej aj miestnej 

„Zástupcovia zamestnancov v rámci európskeho fóra Holcim (čo predstavuje viac ako 20 000 
zamestnancov v Holcime) a v rámci EFBWW (čo predstavuje 2,1 milióna pracovníkov v 31 krajinách) 
požadujú, aby sa príslušné informácie prerokovali. Nadnárodný Swiss by nemal dovoliť, aby sa riešili 
štrukturálne a ekonomické problémov výlučne na úkor svojich zamestnancov.“ 

obraciame na Vás, funkcionárov základných organizácii s
týkajúcich sa názvu, alebo sídla základnej organizácie. Tento proces 

vyžaduje nahlásenie zmeny na štatistickom úrade a vydanie nového evidenčného listu ZO IOZ
o strany základnej organizácie je potrebné dať vyrobiť novú pečiatku s 

všetkým partnerským subjektom (peňažný ústav, zamestnávateľ, a
vykonanie zmien zasielajte na adresu sídla IOZ. 

*********************************** 

Integrovaný odborový zväz oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o 

poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne Potvrdenie  o 

zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti platné pre zdaňovacie obdobie 2012, je 

zverejnené na webovej stránke IOZ (www.ioz.sk) v sekcii Formuláre a tlačivá pre ZO IOZ

správy IOZ“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela. Autor súhlasí s ďalším 

kren@ioz.sk 
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Holcim, jeden z popredných svetových výrobcov cementu v 
nadnárodných skupinách, sa snaží  uspokojiť svojich 
akcionárov. Je zrejmé, že zamestnanci sú menej dôležití. Hoci 
spoločnosť vytvára zisky, výkonný riaditeľ spoločnosti Bernard 
Fontana, oznámil tzv.  "leadership journey", (t.j. projekt pre 

Keď výkonný riaditeľ spoločnosti ohlásil tento nový program, sľúbil akcionárom 
ld. švajčiarskych frankov do roku 2014. To je rozhodne dobrý obchod  

Dnes sa zdá sa, že väčšina z týchto peňazí bude získaných 
bude ležať ako neprimeraná záťaž na chrbtoch 

V samotnej Európe, stovky (ak nie tisíce) pracovných miest sú v ohrození (v Španielsku, 
Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Maďarsku, Nemecku a v niekoľkých východoeurópskych krajinách). 

požadujú od manažmentu: 
včas pravdivé informácie, úpravu -  zlepšenie dohody 

Európskej zamestnaneckej rady, ktorá bude spĺňať požiadavky 21. storočia, nepristúpiť k ďalšiemu 
ako bude ukončený informačný a konzultačný postup na európskej aj miestnej 

„Zástupcovia zamestnancov v rámci európskeho fóra Holcim (čo predstavuje viac ako 20 000 
je 2,1 milióna pracovníkov v 31 krajinách) 

požadujú, aby sa príslušné informácie prerokovali. Nadnárodný Swiss by nemal dovoliť, aby sa riešili 

 
obraciame na Vás, funkcionárov základných organizácii s požiadavkou 

týkajúcich sa názvu, alebo sídla základnej organizácie. Tento proces 
vydanie nového evidenčného listu ZO IOZ.  

 aktuálnymi údajmi a 
všetkým partnerským subjektom (peňažný ústav, zamestnávateľ, a pod.). Žiadosti 

Integrovaný odborový zväz oznamuje funkcionárom a členom, že Vyhlásenie o 

poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne Potvrdenie  o 

daňovacie obdobie 2012, je 

tlačivá pre ZO IOZ  

 


