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SPRAVODAJCA OZ DLV 
ČÍSLO 4 – ROČNÍK XXI 

O SPRAVODAJCOVI ... Spravodajca OZ DLV 

je určený pre členov Odborového zväzu 

DREVO, LESY, VODA, ako aj pre záujemcov 

o odborovú problematiku zo širokej 

verejnosti.  

Tentokrát vám prinášame monotematické  

vydanie obsahujúce informácie z rokovaní 

riadiacich orgánov OZ DLV.  

  

Prajeme vám príjemne strávené chvíle pri                        

                                              čítaní ďalšieho vydania SPRAVODAJCU! 

 

******************** 

 V TOMTO ČÍSLE SA DOČÍTATE    

 

1. Rokovanie Predsedníctva OZ DLV  
2. Rokovanie Pléna OZ DLV 
3. Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2022 
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SPRAVODAJCA OZ DLV                                                                                           4/2021 

ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 18. 11. 2021                                          
 
V úvode rokovania Predsedníctva OZ DLV členovia schválili návrh Smernica č. 1/2021 o Rokovacom 
poriadku Predsedníctva OZ DLV, ktorá upravuje postup rokovania tohto orgánu v súlade s VIII. 
Zjazdom OZ DLV schválenými Stanovami OZ DLV.  
 
Rokovanie pokračovalo kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní tohto orgánu. 
Dôležitým bodom rokovania bola Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV a sekcií na 
účtoch k 31.10.2021 s tým, že bolo konštatované efektívne nakladanie s prostriedkami členov OZ DLV.    

 
Predsedníctvo OZ DLV prerokovalo  
Informáciu o dodržiavaní platobnej 
disciplíny základných organizácií OZ DLV a 
prehľad pravidelných neplatičov členských 
príspevkov k 31. 10. 2021.  
 
Uložilo  predsedom Výkonných rád 
jednotlivých sekcií OZ DLV prerokovať 
informáciu, vysvetliť členom orgánu potrebu 

vykonávania pravidelného odvodu členských príspevkov s uvádzaním do správy pre prijímateľa 
– číslo organizácie, údaj o období, za ktoré sa odvod vykonáva; v prípade úhrady členských 
príspevkov za viacero mesiacov spätne, v správe uvádzať, za ktoré mesiace je poukázaná platba 
- doplatok členského príspevku a z celkovej sumy uvádzať platby za jednotlivé mesiace.  
 
Uložilo ekonómovi OZ DLV informovať ZO OZ DLV o spôsobe uvádzania týchto údajoch pri 
prevodoch členských príspevkov a v súlade s Článkom 5 Zásad hospodárenia OZ DLV 2021-
2026 vyžiadať od ZO OZ DLV informácie o prijatí výnimky súvisiacej s obmedzením maximálnej 
výšky členského príspevku s upozornením na povinnosť informovať Ústredie OZ DLV do 10 dní 
od prijatia uznesenia o výnimke.     
 

Jedným z bodov rokovania bola aj informáciu o základných tézach a obsahu Správy Predsedníctva OZ 

DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného rokovania Pléna OZ DLV; návrh formy 

rokovania/návrh miesta rokovania, organizačného zabezpečenia a návrh programu rokovania Pléna OZ 

DLV. 

 

Predsedníctvo OZ DLV prerokovalo aj požiadavku a záujem p. predsedníčky OZ DLV zúčastniť sa 

rokovaní všetkých Výkonných rád sekcií OZ DLV a následne zúčastňovať sa zasadnutia všetkých 

orgánov OZ DLV a členských schôdzí ZO OZ DLV v priebehu funkčného obdobia. V tejto súvislosti 

uložilo predsedom Výkonných rád sekcií zasielať Ústrediu OZ DLV vopred a včas informáciu o konaní 

zasadnutia Výkonnej rady sekcie, Pléna jednotlivých sekcií a Revíznej komisie OZ DLV pred jej 

konaním. 

 

Dôležitým bodom rokovania bolo aj prerokovanie a diskusia o aktuálnom stave členskej základne OZ 

DLV k 30. 09. 2021 z dôvodu poklesu členskej základne a problémov pri získavaní nových členov. 

Diskusia k tejto dôležitej, ale ťažkej téme bola posunutá aj na úroveň orgánov sekcií. Na základe 

záverov diskusie s členmi orgánov sekcií, je očakávané predloženie návrhov  možných riešení 
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zameraných na stabilizáciu členskej základne, získavanie nových členov a návrhy riešení na získavanie 

mladých odborárov do 35 rokov so zohľadnením špecifík jednotlivých sektorov.     

 

Predsedníctvo OZ DLV riešilo aj otázku záväzkov voči Konfederácii odborových zväzov SR (ďalej len 

„KOZ SR“) v súvislosti s platením členských príspevkov a prerokovalo protokol o počte členov OZ DLV 

a výške odvodu na KOZ SR.  

 

Na rokovanie bol predložený aj návrh Smernice č. 2/2021 o Rokovacom po  riadku Pléna OZ DLV, ktorý 
bol postúpený na rokovanie Pléna OZ DLV s odporučením dokument schváliť.  

 

Okrem tejto internej normy boli predmetom rokovania, diskusie a schválenia Smernica č. 3/2021 

o Rokovacom poriadku Revíznej komisie OZ DLV, Smernica č. 4/2021 pre hospodárenie OZ DLV 

a jeho orgánov, Smernica č. 5/2021 o vylúčení základnej organizácie OZ DLV, Smernica č. 6/2021 

o zmene názvu základnej organizácie OZ DLV, Smernica č. 7/2021 o prevode členstva základnej 

organizácie OZ DLV, Smernica č. 8/2021 upravujúca podmienky ospravedlnenia neúčasti člena 

orgánu OZ DLV na rokovaní, Smernica č. 9/2021 o per rollam rokovaní orgánov OZ DLV, Smernica 

č. 10/2021 o pravidlách pri prijatí zahraničných delegácií a vyslaní delegácií za OZ DLV do 

zahraničia, Smernica č. 11/2021 o organizačnej štruktúre OZ DLV,  Smernica č. 12/2021 

o systéme odmeňovania zamestnancov OZ DLV, Program podpory a pomoci členom OZ DLV.        

 
Na rokovanie Predsedníctva OZ DLV bola ďalej predložená Informácia o aktuálnom stave čerpania 
rozpočtu OZ DLV a sekcií k 31. 10. 2021, ktorá bola prerokovaná bez pripomienok.  
 
Jedným z dôležitých bodov rokovania bol aj Návrh rozpočtu OZ DLV a rozpočtu sekcií na rok 2022, 
vrátane dôvodovej správy k celkovému rozpočtu OZ DLV a dôvodových správ sekcií OZ DLV 
a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k návrhu rozpočtu OZ DLV a sekcií na rok 2022. Všetky 
predložené návrhy boli schválené s tým, že pre členov Pléna OZ DLV bolo dané odporúčanie 
predložené dokumenty schváliť.  
 
V bode Rôzne boli spoločne riešené problémy, ktoré vznikli v Sekcii vodárenských spoločností 
v súvislosti s fakturáciou na OZ DLV, problém bol identifikovaný ako nesprávne uvedené údaje ZO OZ 
DLV z Lesníckej sekcie, ktorá má vo Finstate uvedené rovnaké IČO ako OZ DLV s tým, že p. predseda ZO 
bol požiadaný o zosúladenie právneho a faktického stavu aj vo vzťahu k iným inštitúciám napr. 
daňovému úradu a pod.  
 
Podpredsedníčke VR Sekcie vodného hospodárstva bolo v diskusii vysvetlené a ujasnené stanovisko 
ohľadom právnej subjektivity Združenia závodných výborov, ktoré nikdy nemalo a nemohlo mať 
právnu subjektivitu. Súčasne boli navrhnuté alternatívne postupy pri podpisovaní podnikových KZ. 
Diskusia bola rozšírená aj o pôsobenie Združenia závodných výborov v rámci Lesníckej sekcie OZ DLV 
a podané vysvetlenie ohľadom právnej subjektivity, kompetencií a spôsobu fungovania.   
 
 
 
 

******************** 
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Na záver prvého dňa rokovania Predsedníctva OZ DLV pani 
predsedníčka OZ DLV oficiálne menovala v zmysle nových Stanov OZ 
DLV p. Jozefa Minárika za podpredsedu OZ DLV na obdobie 2021 -
2026 a pri tejto príležitosti odovzdala podpredsedovi OZ DLV p. 
Jozefovi Minárikovi menovací dekrét a zaželala mu z titulu výkonu 
tejto funkcie v mene svojom, ako aj v mene všetkých členov 
Predsedníctva OZ DLV veľa úspechov. 
 

 

******************** 

ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 19. 11. 2021                                          
 
Predsedníctvo OZ DLV druhý deň pokračovalo v rokovaní o schválených bodoch programu, medzi 
ktorými bola aj Informácia o povinnostiach ZO OZ DLV v kontexte novely zákona GDPR a návrh na 
ďalší postup bez pripomienok.  
 
Osobitnú pozornosť Predsedníctvo OZ DLV venovalo Aktuálnemu stavu v súvislosti s voľbami 
funkcionárov ZO OZ DLV k 31.10.2021 s tým, že členovia konštatovali nespokojnosť s tým, že 
v niektorých ZO OZ DLV neboli uskutočnené voľby, pričom doterajším funkcionárom skončilo funkčné 
obdobie a ZO OZ DLV hrozí zánik. Druhým problémom bolo nesplnenie povinnosti vo vzťahu 
k Ministerstvu vnútra SR, na ktorý je OZ DLV povinný zaslať zákonom vyžadované dokumenty týkajúce 
sa priebehu a výsledku volieb v členských ZO, ktoré však napriek viacerým výzvam vyžadované 
dokumenty nedoručili resp. nedoručili všetky dokumenty s informáciami v zákonom stanovenej forme.  
Predsedom Výkonných rád sekcií bola uložená úloha informovať členské ZO o aktuálnom stave 
v súvislosti s voľbami funkcionárov k 31.10.2021 a upozorniť ich na právne dôsledky v prípade, že 
chýbajúce dokumenty nebudú predložené alebo nebudú vykonané voľby funkcionárov ZO OZ DLV po 
skončení funkčného obdobia.  
 
Členovia Predsedníctva OZ DLV sa oboznámili s Informáciami, ktoré sa týkajú priebehu kolektívneho 
vyjednávania KZVS a Dodatkov na rok 2022 za jednotlivé sekcie s konštatovaním, že situácia ohľadom 
kolektívneho vyjednávania sa takmer vo všetkých sektoroch z roka na rok zhoršuje, vyjednávanie je 
čoraz náročnejšie a zložitejšie, niektorí zamestnávatelia si najímajú advokátske kancelárie na 
zastupovanie v kolektívnom vyjednávaní a zložitosť ekonomickej situácie v štáte sa premieta aj do 
ekonomickej situácie v jednotlivých zamestnávateľských subjektov. Prevláda tendencia otvárať 
dlhodobo, alebo nedostatočne riešené problémy z minulosti v sektore ako dôvod pre zhoršovanie 
podmienok dohodnutých v kolektívnych zmluvách v minulosti, pričom riešenie týchto problémov je 
v kompetencii zamestnávateľských zväzov a združení vo vzťahu k štátu, pričom odbory nedisponujú 
kompetenciami, ani možnosťami na ich riešenie a zmenu. Právnikovi OZ DLV bolo uložené po skončení 
vyjednávania PKZ, vyžiadať zo ZO OZ DLV ich finálne znenie, tieto vyhodnotiť a výsledky porovnania 
zaslať pre informáciu predsedom Výkonných rád sekcií OZ DLV.  
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S nástupom nového roka bol predmetom rokovania aj Návrh 
výkonu a rozsahu kontrol členských príspevkov v roku 2022, Plán 
odborovej kontroly BOZP v roku 2022, Plán akcií OZ DLV na rok 
2022 a Plán rokovaní OZ DLV na rok 2022. 
 
Na rokovanie bola predložená Informácia o stave a udržiavaní 
elektronickej databázy členov ZO OZ DLV k 30.09.2021 s tým, že 
predsedovia Výkonných rád sekcií majú povinnosť informovať 
členské ZO o aktuálnej situácii a prerokovať s nimi zistené 
nedostatky vrátane zjednania nápravy, aby databáza mohla plniť 
svoj účel. 
 

Stabilizácia členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov v kontexte výsledkov zisťovania 
stavu členskej základne k 30.09.2021 bolo témou, ktorou sa členovia Predsedníctva OZ DLV zaoberali 
v kontexte výsledkov sčítania členskej základne s tým, že osobitne bude táto problematika riešená na 
rokovaní orgánov všetkých sekcií OZ DLV.  
 
 
Na rokovaní bola vyhodnotená súťaž  „Naj predseda – Naj ZO OZ DLV“ za rok 2021 s tým, že na návrh 
členov Predsedníctva OZ DLV zastupujúcich v orgáne príslušné sekcie bola táto súťaž zrušená bez toho, 
aby bol prijatý nový formát.  
 
Predsedníctvo OZ DLV sa oboznámilo s Informáciou o zániku ZO OZ DLV – Mestská teplárenská Čadca 
z dôvodu poklesu ekonomicky aktívnych členov pod stanovenú úroveň.  
 
Časový nárok na výkon odborárskej funkcie ako zákonný nárok vyplývajúci z ust. § 240 ods. 3 
Zákonníka práce a možnosť dohodnúť vyšší nárok v PKZ boli predmetom oboznámenia členov 
Predsedníctva OZ DLV. 
 
Pravidelným bodom rokovania bola aj Informácia z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov 
a Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce. 
 
V bode Rôzne boli odprezentované informácie, týkajúce sa zmeny zastúpenia OZ DLV vo Výbore pre 
otázky zamestnanosti v Ružomberku v ktorom p. Jozefa Chovanca, ktorý odstúpil z funkcie, na návrh 
OZ DLV a po schválení Predstavenstvom KOZ SR nahradil p. Ing. Ján Krasuľa. Pri tejto príležitosti si 
dovoľujem zablahoželať p. Ing. Krasuľovi ku zvoleniu do funkcie zástupcu odborov vo Výbore pre otázky 
zamestnanosti v Ružomberku a súčasne zaželať veľa úspechov pri obhajobe práv členov odborov.  
 
Pani predsedníčka OZ DLV informovala o priebehu Protestu na podporu kolektívneho vyjednávania 
KZVS v štátnej a verejnej službe na rok 2022, v ktorej pôsobia aj ZO, ktoré sú členmi OZ DLV a o účasti 
našich členov. Konštatovala nezáujem členov OZ DLV o účasť na tejto akcii; OZ DLV sa nepodarilo 
naplniť počet účastníkov stanovený KOZ SR vzhľadom na veľkosť členskej základne. Ako jediný OZ DLV 
v rámci KOZ SR, mohol náš zväz konštatovať, že protestu sa zúčastnili aj neodborári. Ďakujeme 
všetkým, ktorí svojou účasťou podporili členov vyjednávacieho tímu, v ktorom je aj p. predsedníčka OZ 
DLV ako zástupca OZ DLV, a oprávnené požiadavky odborárov.  
 
Členovia sekcií boli oboznámení s výsledkami analýzy Možnosti organizovania protestu, štrajkovej 
pohotovosti alebo štrajku v sektore vodárenských spoločností a organizácií, ktoré patria do sektoru 
vodného hospodárstva.     
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Predmetom rokovania bola aj informácia o uskutočnených a pripravovaných personálnych zmenách 
na Ústredí OZ DLV a predĺžení nájomnej zmluvy na priestory v budove ECHOZ do konca funkčného 
obdobia.  
 
V priebehu rokovania bola prednesená aj Informácie o zastúpení OZ DLV v sektorových radách, 
v ktorých má OZ DLV zástupcov zo Sekcie vodárenských spoločností, Celulózo-papierenskej sekcie 
a Lesníckej sekcie.  
 
Pani predsedníčka OZ DLV informovala o zámere ponúknuť zamestnávateľským zväzom 
a združeniam podľa jednotlivých sektorov možnosť otvorenia bilaterálnej spolupráce, ktorá by 
predstavovala okrem vzájomnej výmeny informácií, diskusie o koncepčných a strategických zámeroch 
zúčastnených partnerov, hľadania možností participácie pri riešení problémov a presadzovaní záujmov 
oboch partnerov – odborov a zamestnávateľských zväzov a združení. Zatiaľ bola predstavená ponuka 
zástupcom Zväzu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Asociácii vodárenských spoločností, 
ktorí na návrh reagovali pozitívne a tento prijali. Spolupráca by prebiehala bez zmluvného základu, 
na základe dohody partnerov v intervaloch 2-krát ročne z toho jedno by bolo súčasťou kolektívneho 
vyjednávania KZVS.  
 

Členovia Predsedníctva OZ DLV sa zaoberali aj 
informáciami, ktoré sa týkajú Transformácie Lesov 
SR, š. p. a očakávanými dopadmi na pôsobenie ZO 
OZ DLV na pracoviskách u zamestnávateľa, 
postavenie zamestnancov a ich pracovno-právne 
nároky spojené s organizačnými zmenami.  
 
Predsedníctvo OZ DLV bolo informované o 
naplánovaných termínoch vyjednávania KZVS za 
jednotlivé sekcie na rok 2022.  
 

Pani predsedníčka vyzvala funkcionárov, ktorí sú členmi v Európskych zamestnaneckých radách 
o poskytovanie informácií a materiálov z rokovaní za predpokladu, že ich obsah by mohol znamenať 
zlepšenie a zvýšenie informovanosti v oblasti záujmov odborov, v prípade, že to charakter dokumentov 
umožňuje. Dôvodom je možný prínos pre zvýšenie úrovne informovanosti o situácii v rámci 
jednotlivých sektoroch pre vytvorenie objektívneho obrazu stavu hospodárenia zamestnávateľských 
subjektov a získania argumentov pre presadzovanie oprávnených záujmov zamestnancov, s osobitným 
dôrazom na členov odborov.  
 
Členovia Predsedníctva OZ DLV boli informovaní aj o priebehu a výsledkoch procesu zaevidovania 
Stanov OZ DLV na obdobie 2021 – 2026 Ministerstvom vnútra SR, ako podmienke pre nadobudnutie 
účinnosti tohto dokumentu a formálnych úpravách v Stanovách OZ DLV, ktoré požadovalo a navrhlo 
MV SR ako podmienku zaevidovania s tým, že zmeny nepredstavovali zásah do podstaty znenia 
schváleného delegátmi VIII. Zjazdu OZ DLV.  
 
Pani predsedníčka informovala o vrátení duplicitných platieb zo ZO OZ DLV, ktorá patrí do Sekcie 
vodárenských spoločností, na základe požiadavky p. predsedu ZO OZ DLV. Platby boli na účet OZ DLV 
poukázané ZO OZ DLV omylom. Po kontrole všetkých platieb ekonómom OZ DLV bol preplatok vrátený 
a následne budú vykonané príslušné úpravy v prehľadoch o poukázaných platbách.  
 
Členovia Predsedníctva OZ DLV boli informovaní o pravdepodobnej možnosti vrátenia štátnej účelovej 
dotácie MPSVaR SR zo strany KOZ SR za nevyčerpanú pridelenú kvótu poukazov pre dôchodcov 
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vzhľadom na neustále zmeny vo vývoji 
epidemiologickej situácie, ktoré sa nepodarí 
spoločnosťou SOREA vyčerpať.  
 
Pani predsedníčka informovala o príprave stretnutia p. 
prezidenta KOZ SR s predsedom vlády SR, za účasti 
predsedníčky Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV, 
ktorá ho o sprostredkovanie stretnutia požiadala 
v súvislosti so spracovanou Koncepciou rozvoja SVP, š.p. 
 
Pani predsedníčka informovala o tom, že 10. 11. 2021 
boli na email adresy predsedov ZO OZ DLV a ďalšie 
kontakty oznámené ZO OZ DLV informácie – link 

o zverejnení zjazdových dokumentov na webovej stránke OZ DLV. 18. 11. 2021 boli na 
korešpondenčné adresy všetkých ZO OZ DLV predsedom ZO OZ DLV zaslaná printová verzia zjazdových 
dokumentov spolu s kalendárom s problematikou BOZP, ktoré OZ DLV obdržal z KOZ SR.   
 
Členovia Predsedníctva OZ DLV sa zaoberali aj diskusiou o Potrebe navrhnutia formy preukazovania 
korporátnej identity v prípade protestov a štrajkov členov OZ DLV a preto je potrebné prediskutovať 
aj o aký spôsob – výber formy by sa malo jednať. 
 
Pani predsedníčka informovala o tom, že opätovne bola KOZ SR nominovaná do Komisie na výber 
sprostredkovateľov a rozhodcov na obdobie 2022 – 2024 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ktorí by mali následne rozhodovať v kolektívnych sporoch o uzavretie kolektívnej zmluvy.  
 
Pani predsedníčka informovala o priebehu a výsledkoch rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 
k očakávanému nárastu cien energií, na ktorom vystúpila s príspevkom, ktorý sa týkal situácie v sektore 
vodného hospodárstva, vodárenských spoločnosti a celulózo-papierenského priemyslu. Opatrenia 
navrhované ÚRSO boli členom Predsedníctva OZ DLV zaslané ako súčasť podkladov z rokovaní KOZ SR, 
HSR SR a iných orgánov.  

 

******************** 

ROKOVANIE PLÉNA OZ DLV 25. 11. 2021   
 
Úvod rokovania Pléna OZ DLV patril schvaľovaniu Rokovacieho poriadku Pléna OZ DLV na nové 
funkčné obdobie. Pokračovalo Kontrolou plnenia uznesení z posledného rokovania tohto orgánu.  
 
Jedným z dôležitých bodov programu rokovania bola Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV 
a Predsedníctva OZ DLV od posledného riadneho rokovania Pléna OZ DLV.  
Na úvod pani predsedníčka požiadala prítomných o venovanie spomienky a uctenie si minútou ticha 
tých našich členov a rodinných príslušníkov, ktorí podľahli COVID-19 a bývalého prezidenta KOZ SR p. 
Ivanovi Saktorovi, ktorý podľahol ťažkej chorobe vo veku 66 rokov.   
 
Výsledky nerobia orgány, ale tvrdá práca ľudí a preto svoje vystúpenie začala poďakovaním sa 
bývalým členom Pléna, Predsedníctva, Revíznej komisie OZ DLV, členom Výkonných rád sekcií a ich 
orgánov, predsedom ZO OZ DLV a členom Iniciatívy mladých za ich prácu v uplynulom funkčnom 
období.  
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Súčasne zablahoželala novozvoleným členom orgánov základných organizácií OZ DLV, orgánov sekcií 
a orgánov OZ DLV ku zvoleniu a konštatovala, že s funkciami prijali nielen kompetencie, ale aj veľkú 
zodpovednosť.   
 
Už päť rokov je náš odborový zväz na ceste k pokroku, ktorá nie je ľahká, ani rýchla. Príprava nového 
funkčného obdobia bola poznačená zložitou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandémiou 
COVID-19. Keďže mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenie, ďalšie poďakovanie patrilo 
členom Pracovného Predsedníctva OZ DLV, predsedom a členom všetkých zjazdových komisií, 
delegátom VIII. Zjazdu OZ DLV a zamestnancom OZ DLV za technické zvládnutie a bezproblémový 
priebeh per rollam rokovania zjazdu.  
 
V mene zvolených funkcionárov orgánov OZ DLV a sekcií OZ DLV poďakovala všetkým, od ktorých sme 
dostali zelenú na pokračovanie v začatom smerovaní odborového zväzu.  
 
Delegáti VIII. Zjazdu OZ DLV, ako reprezentanti záujmov ZO OZ DLV, dostali mandát vyjadriť svoj 
postoj na zjazde. Pani predsedníčka OZ DLV ešte raz poďakovala všetkým, ktorí ju voľbách podporili 
a ubezpečila ich, že ich podporu a dôveru si veľmi váži a je pre ňu veľkým záväzkom, ale aj 
motiváciou.  
 
Rovnako si však váži postoj ostatných delegátov, ktorí zvolili zdržanlivý postoj, ktorý považuje za 
legitímne právo každého delegáta, ako zástupcu názorov členov základnej organizácie.  
 
Pani predsedníčka svojím vyjadrením ubezpečila, že urobí všetko, čo bude v jej silách, aby nesklamala 
dôveru, ktorá jej bola daná. Jej práca bude vždy zameraná na požiadavky členov Odborového zväzu 
DREVO, LESY, VODA a na výsledky.     
 
V súvislosti s riadením odborového zväzu zdôraznila, že bude pokračovať v tom, čo začala a v tom, 
v čom videla najväčší problém, aby záujmy jednotlivcov neprevyšovali záujem spoločenský, t. j. 
záujem členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.   
 
Rešpekt a dôvera sa veľmi ťažko získava, ešte ťažšie sa udržiava; je to dlhodobý proces. Pani 
predsedníčka zdôraznila, že taký rešpekt a dôveryhodnosť vo vzťahu k externému prostredia, čo je 
základným predpokladom úspešnosti pri presadzovaní záujmov našich členov, aký získal Odborový 
zväz DREVO, LESY, VODA za uplynulé funkčné obdobie, nikdy nemal. V tomto prípade sa nejedná 
o subjektívne hodnotenie, ale hodnotenie, ktoré je prezentované zo strany našich partnerov a týka sa 
riadiacich orgánov nášho zväzu.  
 
Rešpekt a dôvera do vnútra nášho zväzu, nie je podľa jej názoru taká, s akou by sme mohli byť 
spokojní. Na ich získavaní musia pracovať hlavne funkcionári na úrovni orgánov sekcií a základných 
organizácií, za účinnej podpory a pomoci členov riadiacich orgánov nášho zväzu.  
 
Problémom je v prvom rade komunikácia, čo je pri minimálnom počte uvoľnených funkcionárov pre 
výkon odborárskej práce, nedostatočné. Riešením je postupná profesionalizácia, vytváranie 
regionálnych štruktúr a dôraz na prezentáciu výsledkov našej práce a ich zdieľanie s našimi členmi.  
 
Všetko, čo je pred nami je náročné, nakoľko nevieme v dostatočnej miere predvídať, čo nás čaká. 
Program nášho zväzu je ambiciózny a je len na nás všetkých, ako ho dokážeme spoločnými silami 
naplniť.  
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 V správe zaznela aj informácia 
o historicky prvom spoločnom 
pripomenutí si existencie 
Odborového zväzu DREVO, 
LESY, VODA, pri príležitosti 
výročia 30. výročia vzniku. 
Členom nášho zväzu bolo 
rozdistribuovaných viac ako 
9000 fliaš vína, 1355 
darčekových poukážok a 466 
kalendárov. Galavečer bol 
z dôvodu obmedzení 

stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva zatiaľ presunutý na 27. 05. 2022 a mal by byť 
spojený s konferenciou predsedov ZO OZ DLV.  
 
Ďalším problémov nášho zväzu je nezáujem o prevzatie vedenia ZO OZ DLV, čo dokazuje aj stav 
v súvislosti s nevykonanými voľbami funkcionárov ZO OZ DLV, ku ktorým smerovala aj výzva pani 
predsedníčky, aby tak urobili čím skôr, nakoľko ZO OZ DLV hrozí ukončenie činnosti z dôvodu nesplnenia 
zákonom a stanovami určenými podmienkami pôsobenia ZO OZ DLV na pracoviskách 
u zamestnávateľa.  
 
Vysoko pozitívne je potrebné hodnotiť vytvorenie elektronickej databázy členov nášho zväzu, ale veľké 
problémy boli identifikované pri jej údržbe a aktualizovaní. Ako nedostatočná je hodnotená aj 
databáza kontaktov na členov – email kontakty, MT a to hlavne z pohľadu sprostredkovania 
informácií našich členov aj s využitím týchto kontaktov. Pre účely informovanosti členov OZ DLV 
o aktivitách nášho zväzu boli okrem webovej stránky www.ozdlv.sk boli využívané v hodnotenom 
období aj Bleskovky a Spravodajca OZ DLV.  
 

 Prezenčná forma vzdelávania 

funkcionárov, členov a mladých odborárov 

OZ DLV nebola zrealizovaná. Dôvody 

spočívali v obmedzeniach spôsobených 

šírením COVID-19, ale aj nezáujmom zo 

strany našich členov z dôvodu 

opodstatnených obáv o život a zdravie. 

O vzdelávanie online formou nebol z dôvodu 

nedostatočnej technickej podpory 

a podmienok pre online pripojenia zo strany 

našich členov záujem. Napriek tomu na skvalitňovaní vzdelávaní pracujeme s tým, že pripravujeme aj 

nové formy vzdelávania napr. v oblasti mäkkých zručností tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, 

kreativita, vystupovanie na verejnosti, tímová práca a pod.), pri zachovaní aj oblasti vzdelávania, ktoré 

smerujú do oblasti zvyšovania vedomostnej úrovne v oblasti práva, ekonomiky a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.  

Každý z nás si uvedomuje potrebu vytvorenia silnej mládežníckej štruktúry v radoch členskej základne 

odborového zväzu, zapojenia mladých odborárov do rozhodovacích procesov a hlavne budovania 

kapacít mladých odborárov. Záujem však musí vychádzať v prvom rade od mladých odborárov, čo je 

http://www.ozdlv.sk/
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prvým problémom, nakoľko na neformálnych online stretnutiach mladých odborárov, ktoré umožňujú 

obmedzenia tejto doby a organizuje Ústredie OZ DLV pod názvom „Refresh“, sa zúčastňuje minimum 

mladých odborárov.   

Mladí odborári musia začať veriť, tomu – čo a prečo to robia, musia žiť aktivitou, musia prinášať 

témy na riešenie, žiť odborárskou tematikou a medzi sebou, ako aj s dlhoročnými funkcionármi 

komunikovať. K tomu významnou mierou prispeli aj odporúčania Európskej odborovej konfederácie pre 

prácu s mladými odborármi – ako pracovať s mladými, aké kampane pre nich pripravovať v spolupráci 

s nimi a hlavne naplnenie hlavného smerovania – pre prácu s mladými odborármi sa vyžadujú osobitné 

podmienky. Dôležitú úlohu v tomto smere plní aj Rada mladých KOZ SR hlavne organizovaním rôznych 

spoločných akcií a komunikáciou prostredníctvom sociálnych sietí, v čom aktivity OZ DLV zatiaľ 

absentujú.   

V hodnotenom období boli upravené, aj z dôvodu poklesu členskej základne a zníženia nákladov zväzu 

v tejto oblasti, podmienky spolupráce s medzinárodnými odborárskymi združeniami EPSU (Európska 

federácia odborových zväzov verejných služieb) a PSI (medzinárodné odborové centrály služieb). 

V hodnotenom období bola OZ DLV z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z rozhodnutí Úradu verejného 

zdravotníctva prehodnotená a upravená forma spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci na dotazníkovú formu.  

Aktivity OZ DLV naďalej smerovali do oblasti spolupráce pri napĺňaní zákonom stanovených požiadaviek 

na ochranu osobných údajov s tým, že naďalej je konštatovaná nedostatočná spolupráca so ZO OZ 

DLV, na podkladoch od ktorých je kvalita výstupov závislá.  

Detailnejšie sa správa zaoberala aj priebehom a výsledkami rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady 

SR a to najmä v súvislosti s „Plánom podpory a obnovy“, do ktorého je zapojená SR a predstavuje 

potenciálny prísun veľkého objemu financií z prostriedkov Európskej únie, úpravami v rozpočte SR na 

rok 2021, nárastom cien energií, presunom majetku štátu v národných parkoch pod Ministerstvo 

životného prostredia, ako aj ďalším dôležitým témam s priamym dosahom aj na sektory, v ktorých 

pôsobia naši členovia.  

Významným úspechom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA bolo aj zvolenie pani predsedníčky 

nášho zväzu p. JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. delegátmi Snemu KOZ SR za členku Predstavenstva KOZ 

SR (za výrobné odborové zväzy), ktoré má 11 členov, pričom sa jedná o historicky významnú udalosť, 

ktorá prinesie možnosť ovplyvňovať dianie a smerovanie odborov na Slovensku, aj prostredníctvom 

priameho zastúpenia nášho zväzu. 

 Dôležitou témou bolo aj kolektívne 

vyjednávanie KZVS na rok 2022 za 

jednotlivé sekcie, ktoré už začali 

a pokračujú. Podarilo sa nám uzavrieť 

KZVS na rok 2022 so Zväzom 

spracovateľov dreva SR, v ktorej sa 

vyjednávaciemu tímu v zložení 

Ondrej Grünvaldský a JUDr. Vlasta 
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Szabová, PhD., za účinnej pomoci Ing. Roberta Staška podarilo historický prvýkrát vyjednať časť 

podmienok v kolektívnej zmluvy výlučne pre odborárov.   

Pani predsedníčka OZ DLV upozornila na začínajúci nárast problémov súvisiacich s povinnou daňovou 

registráciou tých ZO OZ DLV, ktoré vykonávajú aj iné činnosti, okrem odborárskej, za účelom ktorej 

boli vytvorené. Na tieto sa vzťahuje povinnosť registrácie v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o dani z príjmov resp. súvisiacej daňovej legislatívy vrátane povinnosti 

aktualizovať identifikačné údaje daňového subjektu s tým, že od 01. 01. 2022 bude miestne príslušný 

daňový úrad komunikovať s daňovým subjektom – ZO OZ DLV cez elektronickú schránku a tento subjekt 

je povinný plniť všetky zákonom stanovené povinnosti vrátane jej zriadenia.  

 V hodnotenom období boli vykonané aktivity a riešené otázky súvisiace s ÚRSO pripravovanou 

novou regulačnou politikou s dopadom aj na Sekciu vodárenských spoločností OZ DLV, pripravovanou 

reorganizáciou Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. s dopadom na Sekciu vodného 

hospodárstva OZ DLV a transformáciou Lesy SR, š. p. s dopadom na Lesnícku sekciu a Drevársku 

a nábytkársku sekciu OZ DLV. 

V zmysle myšlienky „Nevyjadriť nesúhlas, znamená súhlasiť“ sa členovia OZ DLV aktívne zúčastňovali 

aj na protestoch proti prevodu majetku štátu v Národných parkoch pod Ministerstvo životného 

prostredia SR a zúčastnili aj aj podporného protestného zhromaždenia zorganizovaného pri 2. kole 

kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2022.    

V hodnotení boli spomenuté aj závery rokovaní Predstavenstva JMF (Jednotný majetkový fond) 

a pokračovanie trendu znižovania výšky podielov na zisku.  

OZ DLV sa aktívne zapájal aj do medzirezortného pripomienkového konania v súvislosti s prípravou 

legislatívnych zmien, v ktorom participoval na predkladaní zásadných pripomienok a zúčastňoval sa 

rozporových konaní na príslušných ústredných orgánoch štátnej správy.   

Hodnotenie sa týkalo aj výsledkov rokovaní Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu, v ktorej 

má náš zväz zastúpenie p. Jozefom Minárikom za OZ DLV a p. JUDr. Vlastou Szabovou, PhD. za KOZ SR 

a Rady vlády pre prípravu Zelenej dohody, ktorá bola zriadená ministrom životného prostredia, ktorej 

členkou je p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD. na základe nominácie KOZ SR.  

Ako ďalej? Čo nás čaká? Tak ako platí, že „Počasie sa zmeniť nedá, ale dá sa na neho pripraviť“, musí 

sa aj náš zväz pripraviť na nový rok 2022. S poľutovaním musíme konštatovať, že sa bude niesť 

v znamení zhoršenia sociálnej situácie občanov Slovenskej republiky, v znamení zmien, ktoré pripravuje 

vláda Slovenskej republiky vo všetkých sektoroch, ktoré sa dotknú výrazných zmien na strane 

zamestnávateľov a budú prenesené aj na zamestnancov a zhoršenia podmienok pre prácu odborov, 

zhoršenia sociálneho dialógu nielen na úrovni podnikov, ale aj na úrovni tripartity, nakoľko určite 

nebudeme len prijímateľmi rozhodnutí bez možnosti vyjadriť svoj názor a postoj.  

Zo strany predsedníčky OZ DLV však bola pripomenutá jedna zo zásad v jej živote „Človek je bohatý 

tým, čo urobil pre druhých“ a preto jej konštatovanie, že bola súčasťou minulosti Odborového zväzu 

DREVO, LESY, VODA a chce a je jej cťou byť aj súčasťou budúcnosti nášho odborového zväzu spolu so 

všetkými, ktorým bola daná dôvera, vždy pôjde aj do poslednej bitky v mene „dobra“ pre našich 
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členov. K tomu však vždy bude ona a najvyšší funkcionári zväzu potrebovať dôveru a podporu našich 

členov.  

Po prednesení správy rokovanie Pléna OZ DLV pokračovalo diskusiou ohľadom stavu plnenia povinností 

v oblasti GDPR, stavu členskej základne OZ DLV k 30.09.2021, Plánu akcií OZ DLV na rok 2022 a Plánu 

rokovaní orgánov OZ DLV v roku 2022. 

Členom Pléna OZ DLV bola poskytnutá Informácia o plnení Programu podpory a pomoci OZ DLV, 

Informácia o uskutočnených voľbách v ZO OZ DLV v kontexte skončenia funkčného obdobia a 

Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania KZVS verejná služba na rok 2022. 

Členom Pléna OZ DLV bol predložený aj Plán odborovej kontroly BOZP v roku 2022, Informácia 

o aktuálnom stave čerpania rozpočtu OZ DLV a rozpočtu sekcií k 31.10.2021.  

Členovia Pléna OZ DLV schválili predložený Návrh rozpočtu OZ DLV a rozpočtu sekcií na rok 2022, 

vrátane dôvodovej správy k celkovému rozpočtu a dôvodových správ sekcií OZ DLV.  

Ďakujeme všetkým kolegyniam a kolegom - funkcionárom, ktorí napriek náročnej  

dobe a zložitej situácii, prijali pozvanie a zúčastnili sa rokovania orgánov OZ DLV. 
 

 

               

 

                            Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách, 

                             tie máme ukryté len v našich srdiečkach. 

                            V ten večer vianočný, skúsme si ich priať, 

                         možno ich prinesie ten, kto nás má rád. 

                           
                            Prajem Vám krásne a pokojné Vianoce 

                     a úspešný nový rok. 
                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                                                   JUDr. Vlasta Szabová, PhD. 
                                                                                                                                             Predsedníčka                                                                                                                       
                                                                                                                         Odborový zväz DREVO, LESY, VODA                   
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