V Bratislave, dňa 13.11.2019

na rokovanie Konferencie predsedov ZO pri OZ potravinárov SR, ktoré sa uskutoční
dňa 10. decembra 2019 v budove Istropolis, Vajnorská 1, Bratislava, 15 posch.
so začiatkom o 10.00 hod.( zastávka Trnavské Mýto )
s nasledovným programom:
1. Otvorenie rokovania najvyššieho orgánu Konferencie predsedov, čl.20 Stanov
2. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie pre rokovanie, overenie uznášania schopnosti rokovania
4. Správa o činnosti OZ potravinárov SR za rok 2019
-

Právne poradenstvo pre členov OZ Potravinárov SR

-

Správa o pracovných úrazoch a bezpečnosti pri práci

-

Medzinárodné aktivity a partnerská spolupráca

-

Založenie „ Rady mladých potravinárov pri OZP SR „ schválenie Štatútu RM

5. Použitie finančných prostriedkov a výsledok hospodárenia OZP SR k 30.9.2019
6. Správa kontrolného a dozorného orgánu Revíznej komisie OZP SR k 30.9. 2019
7. Slávnostné podpísanie „ Protokolu VII. Zjazdu OZ Potravinárov SR „
8. Správa o stave členskej základne ku dňu 30.9.2019, vyhodnotenie kampane
v navýšení počtu členov OZ Potravinárov SR
9. Správa o odstúpení na poste konateľky spoločnosti a o výsledkoch hospodárenia
k 30.9.2019 v obchodnej spoločnosti Rekreačné Stredisko Potravinár, spol. s.r.o,
Vajnorská 1, Bratislava
10. Diskusia a podnety zo základných odborových organizácií , perspektívy pre rok 2020
11. Správa návrhovej komisie - Návrh na uznesenie
12. Záver rokovania Konferencie predsedov odborových organizácií OZ Potravinárov SR
Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

vzhľadom na závažnosť prerokovávaných materiálov, ktoré podliehajú schváleniu členmi
Konferencie predsedov ZO, vás láskavo žiadam, aby ste si svoje pracovné povinnosti
zariadili tak, aby ste sa rokovania mohli zúčastniť.
V súlade so Stanovami OZ Potravinárov SR môže predseda Výboru základnej odborovej
organizácie splnomocniť zastupovaním na rokovaní Konferencie predsedov iného člena
výboru, prípadne iného člena odborovej

organizácie, aby bola zabezpečená uznášania

schopnosť Konferencie predsedov ZO.
OZ Potravinárov SR v prípade požiadavky delegátov Konferencie , na náklady zväzu uhradí
zúčastneným ubytovanie na 1 noc, stravovanie a cestovné náklady v plnom rozsahu podľa
predložených cestovných dokladov.
Predpokladané ukončenie rokovanie Konferencie predsedov odborových organizácií je
o 15.00 hodine.
POZNÁMKA : potvrďte prosím účasť za Vašu odborovú organizáciu a záujem o ubytovanie
z 9.12 – 10.12.2019 na sekretariáte OZ potravinárov SR telefonicky 0905*595 996 alebo na
emailovej adrese: mellenova@mail.t-com.sk najneskôr do 27. novembra 2019.

Teším sa na Váš aktívny prístup a stretnutie s vami .
S odborárskym s pozdravom
Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
OZ potravinárov SR

