
 

                                                               

 

                                                    

 
 

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

šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a

 

                                                    

Ing. Dušan BarčíkIng. Dušan BarčíkIng. Dušan BarčíkIng. Dušan Barčík
* 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954 

    
    Ako úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľ
odchododchododchododchodeeee    nášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíka
    

STAVBA SR, STAVBA SR, STAVBA SR, STAVBA SR, viceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SR
Predstavenstva, Predstavenstva, Predstavenstva, Predstavenstva, SneSneSneSnemumumumu
Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, 
NNNNárodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu 
EurópskehoEurópskehoEurópskehoEurópskeho    hospodárskehohospodárskehohospodárskehohospodárskeho
    
    Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky 
roky prroky prroky prroky pracoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jeho
aaaa    povzbudením.povzbudením.povzbudením.povzbudením.    

ĎakujemeĎakujemeĎakujemeĎakujeme....    
    

Česť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatke
    
                    
 

                                                                

 

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

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

Ing. Dušan BarčíkIng. Dušan BarčíkIng. Dušan BarčíkIng. Dušan Barčík    
    

* 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954 * 18. 7. 1954             † 29. 8. 2013† 29. 8. 2013† 29. 8. 2013† 29. 8. 2013    
Ako úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľAko úder blesku zasiahla nás neuveriteľná správa o náhlomná správa o náhlomná správa o náhlomná správa o náhlom

nášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíkanášho kolegu Ing. Dušana Barčíka    spomedzi nás.spomedzi nás.spomedzi nás.spomedzi nás.

    Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako 
polovicu svojho polovicu svojho polovicu svojho polovicu svojho profesionálneho profesionálneho profesionálneho profesionálneho 
života venoval života venoval života venoval života venoval obhajobe obhajobe obhajobe obhajobe 
zamestnancovzamestnancovzamestnancovzamestnancov    na podnikovej, na podnikovej, na podnikovej, na podnikovej, 
odvetodvetodvetodvetvovej, národnej avovej, národnej avovej, národnej avovej, národnej a    
úrovni úrovni úrovni úrovni ako ako ako ako predseda Integrovaného predseda Integrovaného predseda Integrovaného predseda Integrovaného 
odborového zväzu, odborového zväzu, odborového zväzu, odborového zväzu, 
ústrednýústrednýústrednýústredný    tajomníktajomníktajomníktajomník    Odborového zväzu Odborového zväzu Odborového zväzu Odborového zväzu 

viceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SR
mumumumu    aaaa    Rady predsedov OZRady predsedov OZRady predsedov OZRady predsedov OZ    KOZ SR, KOZ SR, KOZ SR, KOZ SR, 

Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, Predsedníctva Hospodárskej sociálnej rady SR, ččččlen Riadiaceho výborulen Riadiaceho výborulen Riadiaceho výborulen Riadiaceho výboru
árodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu árodného projektu Centra sociálneho dialógu KOZ SRKOZ SRKOZ SRKOZ SR

hospodárskehohospodárskehohospodárskehohospodárskeho    aaaa    sociálnehosociálnehosociálnehosociálneho    výboru. výboru. výboru. výboru.         

Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky Čas stlmí žiaľ, ale nevymaže spomienky na človeka, ktorna človeka, ktorna človeka, ktorna človeka, ktor
acoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jehoacoval medzi nami. Jeho    práca nám bude práca nám bude práca nám bude práca nám bude vždyvždyvždyvždy

Česť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatkeČesť jeho pamiatke    

        KKKKolektíolektíolektíolektív Iv Iv Iv Integrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu 

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

kren@ioz.sk 

30.8.2013 

    
    

ná správa o náhlomná správa o náhlomná správa o náhlomná správa o náhlom    
spomedzi nás.spomedzi nás.spomedzi nás.spomedzi nás.    

Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako Ing. Dušan Barčík viac ako 
profesionálneho profesionálneho profesionálneho profesionálneho 

obhajobe obhajobe obhajobe obhajobe práv práv práv práv 
na podnikovej, na podnikovej, na podnikovej, na podnikovej, 

    medzinárodnej medzinárodnej medzinárodnej medzinárodnej 
predseda Integrovaného predseda Integrovaného predseda Integrovaného predseda Integrovaného 

odborového zväzu, odborového zväzu, odborového zväzu, odborového zväzu, predseda apredseda apredseda apredseda a    
Odborového zväzu Odborového zväzu Odborového zväzu Odborového zväzu 

viceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SRviceprezident Konfederácie odborových zväzov SR, , , , člen člen člen člen 
KOZ SR, KOZ SR, KOZ SR, KOZ SR, člen člen člen člen 

len Riadiaceho výborulen Riadiaceho výborulen Riadiaceho výborulen Riadiaceho výboru    
KOZ SRKOZ SRKOZ SRKOZ SR, , , , členčlenčlenčlen    

na človeka, ktorna človeka, ktorna človeka, ktorna človeka, ktorýýýý    dlhédlhédlhédlhé    
vždyvždyvždyvždy    príkladom príkladom príkladom príkladom 

ntegrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu ntegrovaného odborového zväzu     


