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Vyhodnotenie plnenia Uznesenia 5. zjazdu OZ  
 
 

5. zjazd OZ PPaP, ktorý sa konal 1. decembra 2017 v Bratislave, uložil: 
 

A. Výboru odborového zväzu  
1. Informovať  Slovenskú  bankovú asociáciu, Slovenskú asociáciu poisťovní,  

Konfederáciu OZ, domáce a zahraničné partnerské organizácie o výsledku volieb 
funkcionárov OZ na roky 2012- 2017. 

        T: december 2017  
Plnenie:  
Úloha bola v požadovanom termíne splnená. 

 
2. Požiadať Ministerstvo vnútra SR o zaevidovanie zmeny stanov OZ  PPaP.  

                                                                                                     
       T: december 2018 

Plnenie:  
Úloha bola v požadovanom termíne splnená. 

 
3. Publikovať schválené zjazdové dokumenty v Spravodajcovi OZ, zaslať ich 

elektronicky  všetkým ZO OZ, funkcionárom OZ a uverejniť na webovej stránke 
OZ.  

                                                            T: január  2018 
Plnenie:  
Úloha bola splnená v požadovanom rozsahu a termíne. 

 
4. Rozpracovať Program OZ na roky 2018 -2022 do konkrétnych námetov a úloh na   

jednotlivé roky.                                                          
               T: apríl 2018 

Plnenie:  
Úloha bola splnená v požadovanom termíne. Materiál bol prerokovaný a schválený 
na 1. zasadaní VOZ dňa 13.4.2018. 

 
5. Analyzovať príspevky, ktoré zazneli v diskusii v priebehu rokovania 5. zjazdu OZ, 

zapracovať ich v zmysle obsahu a charakteru do dokumentov zjazdu. 
 

              T: apríl 2018 
      Plnenie:  

V diskusii v priebehu rokovania 5. zjazdu neodzneli príspevky, ktoré by bolo potrebné 
zapracovať do dokumentov zjazdu.  

 
6. Ustanoviť na prvom zasadnutí VOZ, zloženie  pracovných komisii VOZ, zástupcov 

OZ v orgánoch, KOZ SR, JMF a MU OZ. 
              T: apríl 2018        
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Plnenie:  
Úloha bola v požadovanom rozsahu a termíne splnená. Materiál bol prerokovaný 
a schválený na 1. zasadaní VOZ dňa 13.4.2018. 

 
B.   Revíznej komisii OZ  

7. Kontrolovať plnenie úloh uložených 5. zjazdom OZ a uznesení prijatých na 
zasadnutiach  VOZ a P-OZ.      

                        T: trvale 
Plnenie:  

       Úloha bola priebežne plnená. 
 

8. Kontrolovať hospodárnosť využívania majetku a finančných prostriedkov OZ 
a navrhovať  opatrenia na skvalitnenie práce v tejto oblasti. 

                                                                                                                                     T: trvale 
Plnenie:  

       Úloha bola priebežne plnená. 
 

C.   Delegátom 5. zjazdu OZ 
9. Informovať   členov   OZ  vo svojich ZO  o   výsledkoch   rokovania  a  obsahu   

schválených  dokumentov 5. zjazdu. 
                                                                                                                         T:  január 2018  
 

Plnenie:  
Úloha bola splnená. 

 
 
 
 


