
 

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 

 

29.1.2020 

 

Prvé rokovanie Predsedníctva IOZ v tomto roku sa konalo 23. januára 2020 v Bratislave. Predsedníctvo 

schválilo Vyhodnotenie 2. Snemu  IOZ zo dňa 28. novembra 2019, Plán rokovania orgánov IOZ a akcií na rok 

2020 a obsahové zameranie rokovaní Predsedníctva IOZ a Snemu IOZ,  použitie 2 % zaplatenej dane ZO IOZ pri 

Dopravnom podniku Bratislava, a.s. Divízia Autobusy na vzdelávanie členov základnej organizácie z oblasti 

BOZP a novelizácie Zákonníka práce, Správu o použití 2 % z odvedenej dane z príjmu v pôsobnosti IOZ za rok 

2017 a použitej v rokoch 2018 – 2019. Finančné prostriedky z úrovne základných organizácií boli v súlade so 

zákonom použité na sociálnu výpomoc, vzdelávanie, rehabilitačné, ozdravné a liečebné  pobyty členov IOZ, ako 

aj športovo rekreačné pobyty členov a ich detí.  

Predsedníctvo taktiež schválilo 

Správu o činnosti odborovej 

kontroly nad stavom BOZP v IOZ 

za rok 2019 a Plán kontrol nad 

stavom BOZP v rámci IOZ na rok 

2020. Prioritami zväzu, Komisie 
BOZP IOZ a zväzovej inšpekciu 
bezpečnosti práce v tomto roku 
sú: zabezpečenie  úloh III. zjazdu 
IOZ a VIII. zjazdu KOZ SR, 
dodržiavanie prijatých záväzkov 
v kolektívnych zmluvách v oblasti 
BOZP, poskytovanie a používanie 
OOPP, zdravotná a hygienická 

starostlivosť, zlepšenie pracovných priestorov a podmienok pre zamestnancov a činnosť zástupcov 
zamestnancov pre bezpečnosť. 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. 
 

Predsedníctvo prerokovalo personálne otázky zväzu, kde okrem iného potvrdilo vo funkcii predsedu Rady 
mladých odborárov IOZ Lukáša Beliančina (ZO IOZ pri BBRSC, a.s. Banská Bystrica) a podpredsedu  
Michala Glajšeka (ZO IOZ pri CRH (Slovensko), a.s.) a na ďalšie funkčné obdobie doterajších zástupcov 
Konfederácie za IOZ do Výborov zamestnanosti ÚPSVaR Bratislava-Ján Kren, Liptovský Mikuláš-Igor 
Neumann, Prešov-Jarmila Fröhlichová, Trnava-Stanislava Biskorovajná, Lučenec-Pavel Horniak  
a Topoľčany-Jozef Chochula.     
 

V rámci pravidelných bodov okrem iného prerokovalo kontrolu plnenia prijatých uznesení predsedníctvom, kde 

zobralo na vedomie aj  plnenie sociálnej výpomoci z úrovne odborového zväzu členke zo Základnej organizácie 
IOZ pri DPMP, a.s. vo výške 2000 €, ktorú postihlo nešťastie pri výbuchu plynu v dome na Mukačevskej ul. 
v Prešove. Zväz týmto príspevkom aspoň čiastočne prispel k zmierneniu následku tragédie, ktorú jej rodinu 
postihlo. V ďalšom prerokovalo informácie z rokovania orgánov KOZ SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR, 

závery z generálnej porady ministra DV SR zo dňa 5.12.2019,  JMF, zápis a výmaz základných organizácií IOZ, 

otázky medzinárodnej činnosti odborového zväzu  a kolektívneho vyjednávania na úrovni zväzu a základných 

organizácií. 


