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28.8.2020 

ROKOVALI REVÍZNA KOMISIA A PREDSEDNÍCTVO 

 
Revízna komisia IOZ zasadala 19.8.2020 v Bratislave. Prerokovala správy 
Čerpanie rozpočtu IOZ za rok 2019 a Čerpanie rozpočtu IOZ na rok 2020 v I. 
polroku 2020 a správy týkajúce sa čerpania prostriedkov Rezervného a 
štrajkového fondu IOZ a to záverečnú Správu o čerpaní rozpočtu III. zjazdu 
IOZ a Čerpanie RŠF IOZ za rok 2019. Tieto boli odporučené na ďalšie 
rokovanie správnou radou fondu, ktorá zasadala 12.8.2020 v Žiline. Revízna 
komisia ku všetkým prerokovaným materiálom spracovala stanovisko, 
kde konštatuje, že čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so 
schválenými rozpočtami,  Zásadami hospodárenia IOZ,  príslušnými 
všeobecne platnými a vnútornými predpismi a uzneseniami orgánov zväzu a finančné prostriedky boli čerpané 
hospodárne. Revízna komisia odporučila Snemu IOZ predmetné materiály schváliť. V rámci rokovania revíznej komisie 
bola vykonaná aj pravidelná kontrola účtovných dokladov odborového zväzu, kde konštatovala, že neboli porušené príslušné 
predpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Predsedníctvo IOZ rokovalo 20.8.2020 vo Svite, kde okrem 
pravidelných bodov prerokovalo bez pripomienok okruh materiálov z 
oblasti hospodárenia prerokovaných revíznou komisiou, vrátane 
stanovísk revíznej komisie, s odporučením Snemu IOZ všetky správy 
schváliť. Zobralo na vedomie Realizáciu postupu kolektívneho 
vyjednávania KZVS a PKZ na rok 2020 v pôsobnosti IOZ. Pandémia 
koronavírusu negatívne ovplyvnila aj vyjednávanie. Na úrovni zväzu 
bol dohodnutý a uzatvorený so ZSPS  Dodatok č. 8 ku KZVS pre 
stavebné spoločnosti s účinnosťou od 1.4.2020. Dodatok 

zabezpečuje rast minimálnych mzdových nárokov v priemere o 9 %. V odvetví civilného letectva začalo vyjednávanie o 
Dodatku č. 3, avšak v dôsledku pandémie rokovanie bolo prerušené. Návrh Dodatku č. 15 ku KZVS pre dopravné podniky bol 
schválený sekciou DP 12.8.2020 a 9. predsedníctvom. V ďalšom predsedníctvo zvolalo 3. Snem IOZ na 19.11.2020 do Žiliny, 
zobralo na vedomie  organizačné a obsahové zabezpečenia rokovaní výborov regionálnych rád, ktoré sa uskutočnia v októbri 
2020, informácie predsedníčky IOZ Marty Brodzianskej z rokovaní orgánov odborového zväzu, KOZ SR, HSR SR, JMF,  
príprave IX. zjazdu KOZ SR, ktorý je plánovaný na 11.-13.11.2020 spolu s oslavou 30.výročia KOZ SR. Predsedníctvo 
schválilo aj pozdravný list delegátom VII. zjazdu partnerského  OS DOSIA, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.- 18. 9.2020 v Prahe. 
Osobitnou témou rokovania boli otázky dopadov a negatívnych vplyvov pandémie Covid-19 na zamestnanosť a 
ekonomiku zamestnávateľov v pôsobnosti odborového zväzu. Prerokované boli postupy riešenia  požiadaviek IOZ, 
ktoré boli písomne predložené predsedovi vlády, príslušným ministrom, na rokovaní HSR SR, odvetvových 
tripartitách cestnej dopravy, civilného letectva, stavebníctva a pozemných komunikácií MDV SR, ako aj pri osobných 
rokovaniach. Odborový zväz spoločne so sociálnymi partnermi dôraz kladie na kompenzáciu výpadkov príjmov 
vyvolaných pandémiou Covid-19. Na Ministerstve hospodárstva SR boli prerokovávané otázky odvetvia textilného, 
odevného a kožiarskeho priemyslu za účasti zástupcov sekcie TOK zväzu. 
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