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Snem IOZ dňa 24. 4. 2014 schválil nový štatút Rady mladých odborárov IOZ (ďalej
len „Rada“), na základe ktorého sa v súčasnej dobe postupne tvorí nové zloženie Rady.
Novinkou schváleného štatútu je, že Rada je poradným orgánom Integrovaného odborového
zväzu s otvoreným počtom členov. Cieľom tohto orgánu je okrem iného presadzovať názory
mladých odborárov a tiež snažiť sa pozerať na odbory a riešiť úlohy aj z pohľadu mladých
ľudí.
Činnosť Rady odborne a organizačne
zabezpečuje asistentka predsedu IOZ Kamila
Horínková, ktorá sa zúčastnila aj stretnutia
s mladými zástupcami zo ZO IOZ Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Divízia Autobusy,
s cieľom osobne predstaviť činnosť Rady. Zväz sa
touto cestou snaží zaktivizovať aj svoju mladšiu
členskú základňu. Takže dvere pre aktívnych
mladých ľudí sú otvorené a veríme, že Rada mladých odborárov IOZ bude napĺňať svoje
opodstatnenie. V prípade záujmu stať sa členom tejto rady kontaktujte prosím Kamilu
Horínkovú - mobil: 0917 747 936, e-mail: sekretariat@ioz.sk.
**************************************************

Každoročné stretnutie zástupcov rakúskych (GBH), nemeckých (IGBAU), českých (OS
STAVBA ČR), maďarských (ÉFÉDOSZSZ), poľských (BUDOWLANI) a slovenských (IOZ) odborových
zväzov z oblasti stavebníctva sa tento rok konalo na Slovensku na Zámku Topoľčianky v dňoch 3. –
4. júna 2014.
Témami rokovania boli prezentácia
súčasnej situácie v odboroch stavebníctva,
nové spôsoby a koncepty pre nábor nových
členov odborov, práca s mladými ľuďmi,
medzinárodná spolupráca Wiesbadenskej
skupiny v rámci BWI a EFBWW. Ťažiskovou
témou bola otázka prekérnej práce, ku ktorej
bola odprezentovaná prezentácia „Prekérna
práca a stratégie odborov“ pani Martou
Kahancovou zo Stredoeurópskeho inštitútu
pre výskum práce. Rokovania za IOZ sa
zúčastnili Marta Brodzianska, predsedníčka
IOZ, Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ a Kamila Horínková, asisentka predsedu, medzinárodné
vzťahy. Vzhľadom na obšírnosť tém a na prijaté závery z rokovania sa tento rok uskutoční ešte jedno
mimoriadne tematické zasadnutie skupiny, ktoré sa bude konať v auguste 2014 v Nemecku a to na
tému legislatíva v EÚ a štátoch skupiny v oblasti verejného obstarávania a jej vplyv na zamestnanosť
a zamestnanca.
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