
 

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

Autor súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk 

 

27.2.2019 

 

Prvé rokovanie Predsedníctva IOZ  po III. zjazde odborového zväzu a v tomto roku sa konalo 21. februára 

2019 v Bratislave.  

Okrem pravidelných bodov sa zaoberalo 

Vyhodnotením III. zjazdu IOZ, ktorý sa 

konal v decembri minulého v Tatranskej 

Lomnici. Schválilo Plán rokovania 

orgánov IOZ a akcií na rok 2019,  Správu 

o použití 2 % z odvedenej dane z príjmu 

v pôsobnosti IOZ za rok 2016, použitej 

v rokoch 2016 – 2017. Finančné 

prostriedky boli v súlade so zákonom  

použité predovšetkým na sociálnu 

výpomoc, vzdelávanie, rehabilitačné a 

liečebné  pobyty členov IOZ, ako aj 

športovo rekreačné pobyty členov a ich 

detí.  

 

  Schválené obsahové a organizačné zabezpečenie vzdelávania členov orgánov zväzu a základných 

organizácií po III. zjazde a v roku 2019, ktorý dôraz kladie na vzdelávanie na úrovni základných organizácií,  

regiónov a samotného zväzu s cieľom zvýšiť odbornosť a kompetentnosť odborových funkcionárov i členov 

ako základný a účinný predpoklad ochrany vlastných práv. 

 

Predsedníctvo taktiež schválilo Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v IOZ za rok 

2018 a Plán kontrol nad stavom BOZP v rámci IOZ na rok 2019. Prioritami zväzu, Komisie BOZP a zväzovej 

inšpekciu bezpečnosti práce v tomto roku sú: zabezpečenie  úloh III. zjazdu, dodržiavanie prijatých záväzkov 

v kolektívnych zmluvách, poskytovanie a používanie OOPP, zdravotná a hygienická starostlivosť. Pri 

kontrolnej činnosti na pracoviskách jednotlivých zamestnávateľov aktívne zisťovať skutkový stav všetkých 

pracovísk a získané poznatky účinne a bez negatívnych postihov pre zamestnancov prerokovávať na úrovni 

zodpovedných vedúcich zamestnancov. Ďalej 

predsedníctvo schválilo Výročnú správu 

medzinárodného projektu „ Vzdelávanie za práva 

v Európe 2016-2019: Slovensko za rok 2018“ 

v odvetví stavebníctva, zápis do zoznamu ZO IOZ 

novú ZO pri NDS, a.s. SSÚR 6 Čadca a  výmaz ZO 

IOZ pri SOŠ Prešov, poskytnutie právnej pomoci 

IOZ zastupovaním pred súdom členovi ZO pri 

DPB, a.s. divízia autobusy, vyjednávačov KZVS 

pre stavebné spoločnosti, zobralo na vedomie informácie z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a JMF,  o konaní 

VIII. OS Stavba ČR,  závery z generálnej porady ministra DV SR zo dňa 8.12.2018  a workshopu k nedostatku 

vodičov v osobnej a nákladnej doprave z 5.12.2018 atď.  


