26.8.2022

Rokovalo Predsedníctvo a Revízna komisia odborového zväzu
Dňa 24.8.2022 sa v Žiline stretli členovia Revíznej komisie IOZ pod vedením jej predsedu Miloša Strážovca a Predsedníctvo
IOZ, ktoré viedla Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ.
Po prerokovaní pravidelných bodov, ako sú kontrola plnenia
prijatých uznesení, informácie z rokovaní orgánov odborového
zväzu, KOZ SR, Jednotného majetkového fondu, Hospodárskej
a sociálnej rady SR prerokovali Čerpanie rozpočtu IOZ za prvý
polrok 2022. Revízna komisia IOZ vo svojom stanovisku
konštatuje, že čerpanie rozpočtu je v súlade s plánom na rok
2022. Predsedníctvo po prerokovaní materiálu tento zobralo na vedomie bez pripomienok,
vrátane stanoviska revíznej komisie.

Predsedníctvo prerokovalo Vyhodnotenie vzdelávania členov orgánov a základných organizácií IOZ z júna 2022, ktorého
obsahom boli aktuálne zmeny v pracovnoprávnych predpisoch, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie. V súlade
so závermi vzdelávania, záujmom a požiadavkami členov predsedníctvo schválilo nadväzujúce vzdelávanie, ktorého
obsahom bude Zákonník práce, Sociálny fond, kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg vrátane praktického
precvičovania vyjednávania účastníkmi. Vzdelávanie sa uskutoční v termíne 13. - 14. októbra 2022 v hoteli
Spolcentrum vo Svite.
V rovnakom zariadení zároveň odsúhlasilo aj konanie 10.
seminára Rady mladých odborárov IOZ, a to 20. - 21. októbra 2022.
Obsahom seminára budú závery XI. zjazdu KOZ SR, úlohy
Konfederácie a odborových zväzov smerom k mladým ľuďom, ich
aktivizácia v odboroch, za účasti prezidentky KOZ SR Moniky
Uhlerovej a viceprezidenta Františka Gajdoša. Súčasťou seminára
bude exkurzia v kožiarskej spoločnosti SlovTan Contract Tannery,
s.r.o. Liptovský Mikuláš, kde pôsobí naša základná organizácia.
Ďalej Predsedníctvo schválilo použitie podielu z 2 %-tnej zaplatenej dane z príjmu pre ZO IOZ Dopravný podnik Bratislava,
a,s., divízia Autobusy a HS HSV, s.r.o. Košice, zvolalo rokovanie 6. Snemu IOZ na 24. novembra 2022 do Žiliny, zobralo
na vedomie konanie výborov regionálnych rád IOZ (10.11.2022 - Východ, 11.11.2022 - Stred a 15.11.2022 - Západ),
nominovalo zástupcov IOZ do orgánov KOZ SR a do pracovných skupín na prípravu vykonávacích predpisov k novej
stavebnej legislatíve (zástupca zo ZO IOZ Dopravoprojekt, a.s.).
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