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Integrovaný odborový zväz (ďalej len „IOZ“) svoju činnosť vyvíja v súlade s Programom IOZ
schváleným III. zjazdom, ktorý za jednu z najdôležitejších úloh považuje prácu so svojou členskou základňou,
s dôrazom na prácu s mladými ľuďmi a ich vzdelávanie. V plnení tejto úlohy IOZ pokračuje v tradícii
organizovania vzdelávacích seminárov mladých odborárov IOZ za účasti zástupcov mladých odborárov
z partnerských zahraničných odborových organizácií.
8. Seminár mladých odborárov IOZ sa konal v dňoch 3.-5. októbra 2019 v Škole v prírode Kysak.
Seminára sa zúčastnilo 26 mladých odborárov. Okrem slovenských odborárov na akcii sa zúčastnili aj
traja zástupcovia z partnerského OS DOSIA.
Hosťom seminára bol prezident KOZ SR Marián
Magdoško a za IOZ boli prítomné Marta
Brodzianska, predsedníčka IOZ, Iveta Kucová,
zväzový inšpektor BOZP a Gabriela Pobjecká,
špecialista IOZ pre sociálny dialóg.
Hlavnou témou seminára bolo Postavenie
a význam odborov pre mladých členov –
zamestnancov.
V rámci vzdelávacích aktivít dôraz bol seminár zameraný na zdôraznenie významu odborov v spoločnosti,
postavenie a právomoci odborov u zamestnávateľov. Osobitné miesto v danej téme malo vystúpenie a diskusia s
prezidentom KOZ SR. Diskutujúci mladí odborári však zdôraznili potrebu riešenia postavenia člena odborov
a zamestnanca.
Súčasťou vzdelávacej časti seminára bola aj téma
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zväzová
inšpektorka BOZP oboznámila mladých odborárov
so všeobecne platnými predpismi v oblasti BOZP,
o pracovnej zdravotnej službe, o postavení
a právomoci zástupcov zamestnancov v oblasti
BOZP, o pôsobení Komisie BOZP IOZ a realizácii
úloh v tejto oblasti z úrovne IOZ. Svoje znalosti
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si
mladí odborári overili testom o všeobecných
znalostiach z BOZP a stresovej záťaži pri práci
a jej predchádzaniu.
V rámci poznávacej aktivity účastníci seminára

navštívili spoločnosť Letisko Košice- Airport Košice, a.s., kde
mali možnosť oboznámiť sa s niektorými špecifickými
činnosťami letiska. Sprievodcami a diskutujúcimi za
hostiteľskú stranu boli Štefan Fedák, technický riaditeľ
a bezpečnosť letiska a predseda Základnej organizácie IOZ
pri Letisku Košice-Airport Košice, a.s. a člen Predsedníctva
IOZ Ľubomír Trešo. Súčasťou tejto časti seminára bola
prehliadka prvého múzea letectva na Slovensku. Múzeum približuje vývoj letectva a leteckej techniky.
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