
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda! 

v úvode môjho príspevku by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za pomoc, podporu a spoluprácu počas prvých 

mesiacov výkonu funkcie predsedníčky Odborového zväzu drevo, lesy voda.  

V mojom vystúpení na  VII. zjazde nášho zväzu som zdôraznila, že som typ aktívneho človeka z pohľadu záujmu neustále sa 

učiť nové veci, aby som pomáhala tým, ktorý moju pomoc potrebujú a aby som bola rovnocenným a rešpektovaným 

partnerom pre tých, od ktorých v mnohých prípadoch záleží osud zamestnanca. Z môjho osobnostného profilu sa môžete 

dozvedieť, že hlavnými charakteristikami všetkého čo robím je cieľavedomosť, orientácia na výsledky, dôslednosť a 

zodpovednosť. Nikdy sa nevzdávam, pokým nevyčerpám všetky možnosti – nikdy nehovorím, že sa nedá, ak sa o to 

nepokúsim. Nehodnotím úspechy podľa cesty, po ktorej sa k ním človek dopracuje, ale podľa výsledkov, ktoré dosiahne. V 

športovej terminológii to znamená, že úspech futbalového zápasu sa hodnotí podľa výsledku, nie podľa krásy a techniky 

hry.  

Určite budete so mnou súhlasiť, že je nemožné a nikde to tak nefunguje, aby sa všetko a vždy dialo a stalo tak, ako chceme 

my. Pokrok nikto nikdy nedosiahol bez kompromisov a víťazstvo bez obetí. Na našej náročnej ceste k dosiahnutiu cieľov 

musíme zabudnúť na slovo JA a naučiť sa používať slovko MY; ak má problém ktokoľvek z nás, zabudnime na slovo JEHO 

problém a skúsme povedať, že problém je NÁŠ. Odborári by si mali pomáhať, vzájomne sa podporovať a v rozhodujúcich 

chvíľach ukázať, že ich veľkou devízou je jednota, súdržnosť a podpora. Náš Odborový zväz drevo, lesy, voda síce tvorí päť 

sekcií, ale všetci sme členovia nášho odborového zväzu. Náš odborový zväz bude taký silný, ako bude silná jeho členská 

základňa.  

Problém dnešnej doby spočíva v tom, že ľudia sa používajú a veci sú milované. Týka sa to aj zamestnancov, ktorých 

postavenie a význam pre fungovanie firmy a dosahovanie zisku je zúžené na tvrdenie, že sa jedná o „nákladovú položku“ 

zamestnávateľa. Zamestnanci musia byť partnermi, nielen ľudské zdroje. Práca nemôže byť len tovarom, ale ľudskou 

činnosťou. Riadenie – nemôže byť zamieňané s ovládaním. Spoločne vytvorené hodnoty sa musia spravodlivo deliť. 

Základnými hodnotami odborov sú preto: sociálne partnerstvo, jednota,  solidarita a jedným z hlavných cieľov – 

dosiahnutie takej kvality pracovného života zamestnanca, za ktorou každý vidí človeka a jeho hodnotu.  

V súlade s Programom Odborového zväzu drevo, lesy, voda na programové obdobie 2016 – 2020 moje hlavné priority sú: 

kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach; problémy členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda; bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci a stabilizácia a rozšírenie členskej základne nášho odborového zväzu. K ich naplneniu však 

potrebujeme jeden druhého.  

Pre naše dosiahnutie cieľov bude rozhodujúca snaha nás všetkých a podpora členskej základne nášho odborového zväzu. 

Pevne verím a z pozície predsedníčky Odborového zväzu drevo, lesy, voda urobím všetko pre to, aby sme po štyroch 

rokoch boli právom hrdí na to, čo sme spolu dokázali! 

JUDr. Vlasta Szabová, PhD.  

    predsedníčka OZ DLV  

Dôstojná práca,  dôstojný život, dôstojná staroba! 



ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 2016 
 
Predsedníctvo OZ DLV v roku 2016 zasadalo dvakrát – 12. 10. 2016 a 08. 12. 2016. Na svojom poslednom rokovaní v roku 2016 

(08. 12. 2016) sa zaoberalo nasledujúcimi hlavnými otázkami: 

 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV 

2. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k termínu zasadnutia Predsedníctva OZ DLV 

3. Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch  

4. Informácie z rokovaní orgánov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej len „KOZ SR“) -  Rada predsedov 

OZ KOZ SR, Snem KOZ SR, poradné orgány – Právna komisia KOZ SR; Jednotného majetkového fondu (ďalej len „JMF“); 

Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR (ďalej len „HSR SR“); Dozornej rady Sociálnej poisťovne a ďalších 

5. Čerpanie rozpočtu OZ DLV a sekcií podľa účtovných položiek  

6. Priebežné vyúčtovanie nákladov na VII. zjazd OZ DLV  

7. Informácia o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania KZVS a Dodatku ku KZVS na rok 2017  

8. Plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2017 

9. Správa Predsedníctva o činnosti OZ DLV od VII. zjazdu OZ DLV  

10. Návrh na ukončenie členstva v PSI  

11. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce OZ DLV 

12. Rokovací poriadok Pléna OZ DLV na obdobie 2017 – 2020 

13. Program rokovania Pléna OZ DLV 09. 12. 2016  

14. Plán rokovaní orgánov OZ DLV v 1. polroku 2017  

15. Informácia aktuálnom plnení zmlúv uzavretých OZ DLV  

16. Smernica pre hospodárenie OZ DLV a jeho orgánov na obdobie rokov 2017 – 2020 

17. Návrh organizačnej štruktúry, systemizácie funkcií a katalógu pracovných činností OZ DLV od 01. 01. 2017  

18. Rozpočet OZ DLV na rok 2017 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV 

19. Aktuálne problémy členov OZ DLV, ZO OZ DLV a sekcií OZ DLV 

20. Aktuálne otázky a problémy súvisiace s činnosťou OZ DLV a plnením programu OZ DLV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plénum OZ DLV na svojom zasadnutí 09. 12. 2016 sa na svojom zasadnutí zaoberalo týmito oblasťami: 
1. Správa Predsedníctva o činnosti OZ DLV za obdobie od VII. zjazdu OZ DLV  
2. Vystúpenie viceprezidentky KOZ SR 
3. Rokovací poriadok Pléna OZ DLV 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Pléna OZ DLV  
5. Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za obdobie od VII. zjazdu OZ DLV  
6. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV k 30. 09. 2016 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV 
7. Návrh na ukončenie členstva v PSI 
8. Prehľad o stave členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2016  
9. Plán odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2017  
10. Informácia o aktuálnom stave Kolektívneho vyjednávania ku KZ VS na rok 2017  
11. Plán rokovaní orgánov OZ DLV v 1. polroku 2017  
12. Rozpočet OZ DLV na rok 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROKOVANIE PLÉNA OZ DLV 2016 



ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 2017 
 

Predsedníctvo OZ DLV v roku 2017 prvýkrát zasadalo 09. 03. 2017 a rokovalo o nasledujúcich otázkach: 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní  Predsedníctva OZ DLV 
2. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2016 
3. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV k  28. 02. 2017 
4. Prehľad pravidelných neplatičov členských príspevkov    
5. Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch k 28. 02. 2017 
6. Informácie o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS a Dodatku č. 2 ku KZVS na rok 2017 
7. Informácia o plnení zmluvy so spoločnosťou, ktorá sprostredkúva pre členov odborov jednotlivé druhy poistenia 

a telekomunikačné služby 
8. Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2016 
9. Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2016 
10. Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok 2016 
11. Poriadok právnej pomoci OZ DLV 
12. Štrajkový poriadok OZ DLV   
13. Organizovanie protestných a podporných akcií OZ DLV  
14. Návrh opatrení a možností stabilizácie členskej základne OZ DLV a náboru nových členov OZ DLV do roku 2020 
15. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce  
16. Informácia z rokovaní orgánov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (Rada predsedov OZ KOZ 

SR, Snemy KOZ SR – mimoriadny a riadny, Hospodárska a sociálna rada vlády, Jednotný majetkový fond a iných 
orgánov  

17. Návrh programu rokovania Pléna OZ DLV 20. 04. 2016 
18. Správa o vyradení majetku OZ DLV 
19. Informácia o situácii v súvislosti so zrušením členstva v PSI a výsledných finančných nákladoch na členské 

príspevky v PSI a EPSU 
20. Informácia o návrhu zmeny vo vedení účtovníctva  
21. Školenie nových funkcionárov ZO OZ DLV v rámci sekcií - návrh 
22. Informácia o potrebe vytvoriť databázu členov OZ DLV v štruktúrovanej forme za jednotlivé ZO OZ DLV a zaviesť 

systém štvrťročnej aktualizácie údajov o členskej základni v nadväznosti na platenie členských príspevkov na KOZ 
SR a poskytovanie benefitov pre členov OZ DLV z úrovne Ústredia OZ DLV (napr. právne poradenstvo) 
a pripravovanú koncepciu stabilizácie členskej základne a získavanie nových členov OZ DLV 

23. Informácia o pripravovanom predaji budovy vo vlastníctve JMF na ulici Vajnorská 1, Bratislava, kde sídli OZ DLV 
24. Informácia o pripravovanej novele zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

(reprezentatívnosť a extenzia) 
25. Informácia o pracovných výjazdoch do regiónov – sídiel ZO OZ DLV vo februári 2017 (Lesnícka sekcia – 2, 

Celulózo-papierenská sekcia – 1, Sekcia vodného hospodárstva – 2, Sekcia vodárenských spoločností – 5) 
a výsledkoch rokovaní s predsedami a členmi ZO OZ DLV 

26. Informácia o pripravovaných výjazdoch do regiónov – sídiel ZO OZ DLV v marci 2017 (Sekcia vodárenských 
spoločností – 3, Lesnícka sekcia – 1) v mesiaci marec 2017  

27. Informácia o úprave výpočtu plochy využívaných priestorov s premietnutím do zníženia výšky nákladov na 
spotrebované energie a upratovacie služby v roku 2017 

28. Informácia o príprave Dodatku č. 1 ku KZVS uzavretej so Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na 
Slovensku v súvislosti s rozšírením zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa KZVS vzťahuje 

29. Informácia o výsledkoch stretnutia zástupcov odborových zväzov na Slovensku - členov EPSU na OZ PZaSS 17. 01. 
2017 

30. Informácia o záveroch rokovania so zástupcami CK Ferrotour v súvislosti s pokračovaním spolupráce pri 
poskytovaní zvýhodnených ponúk pre členov OZ DLV  

31. Informácia o organizovaní Spomienkovej slávnosti pri príležitosti pripomenutia si obetí pracovných úrazov 28. 04. 
2017, ktorú organizuje KOZ SR 

32. Informácia o akcii - Deň vody, ktorá sa koná v Bratislave 23. 03. 2017 a požiadavke predsedníčky OZ DLV na 
delegovanie zástupcu OZ DLV z dôvodu účasti predsedníčky OZ DLV na výročnej konferencii ZV OZ DLV ZsVS  

33. Informácia o zaplatení preddavku na členský príspevok KOZ SR, spôsobe výpočtu doplatku a jeho predbežnej 
výške, ktorý je potrebné uhradiť do 30. 06. 2017 

34. Informácia o existujúcich účtoch OZ DLV a zmene disponentov 
35. Aktuálne otázky a problémy súvisiace s činnosťou OZ DLV a plnením programu OZ DLV.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V novom roku 2017 sa pripravuje nová zmena v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v 

znení neskorších predpisov. Tá reaguje a snaží sa vyriešiť protiústavnosť niektorých ustanovení 

tak ako bolo zistené v náleze Ústavného súdu SR.  

Spornou sa stala tzv. rozšíriteľnosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na ďalšie podniky. 

Rozšírenie umožní aplikáciu podmienok KZVS na ďalšie podniky v určitom rezorte. 

Ústavnému súdu prekážal hlavne fakt, že Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR mohol 

fakultatívne kedykoľvek rozšíriť pôsobnosť KZVS na nové podniky. Urobil tak rozhodnutím 

ministra, ktoré sa Ústavnému súdu javilo ako protiústavné. 

V novej úprave zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú pripravilo MPSVR SR, sa problém rieši 

zavedením tzv. automatického procesu rozšírenia KZVS. Zákon ustanoví podmienky, po splnení 

ktorých bude rozšírená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, pričom ministerstvo bude posudzovať 

len splnenie týchto podmienok a nebude rozhodovať v samotnom merite veci – ak ministerstvo 

rozhodne, že podmienky boli splnené, KZVS bude automaticky rozšírená pre podniky celého 

daného rezortu. Pre tieto účely sa zavádza pojem „reprezentatívna KZVS“ – tá sa bude po splnení 

podmienok automaticky vzťahovať na celý daný rezort.  

MPSVR SR spolu s partnermi dúfa, že uvedená automatizácia rozšírenia KZVS bude znamenať 

menšiu mieru politického vplyvu pri rozhodovaní o rozšírení pôsobnosti KZVS. Zároveň sa 

predpokladá unifikácia podmienok KZVS pre celé rezorty a tým zlepšenie situácie zamestnancov. 

MPSVR SR navrhuje účinnosť novely zákona o kolektívnom vyjednávaní na 1. septembra 2017, teda 

ešte pred obdobím tradičného vyjednávania nových kolektívnych zmlúv. 

Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín 

                                 právnik OZ DLV 

 

 
 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa bude možné 

po novom rozšíriť automaticky 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP v sledovanom období vychádzala z priebežného plnenia 

stanovených úloh prijatými dokumentmi OZ DLV. Odborová kontrola bola vykonávaná podľa schválenej 

„Jednotnej metodiky KOZ SR“ so zameraním na preventívne pôsobenie, na kontrolu plnenia vybraných 

úloh zamestnávateľov  v oblasti BOZP  a kontrolu vybraných pracovísk. Zvláštna pozornosť bola venovaná 

vykonávaniu poradenstva a metodickej pomoci ZV ZO OZ DLV. 

 

V roku 2016  bolo vykonaných spolu 26 výkonov (z toho 25 kontrol a 1 školenie). Pri týchto kontrolách bolo 

zaregistrovaných 12 nedostatkov BOZP a počas kontroly bolo odstránených na mieste ďalších 30 zistených 

nedostatkov. Z každej kontroly bol vypracovaný protokol vrátane návrhu opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov.   

 

Počet vykonaných kontrol podľa odvetví a počet zistených a odstránených nedostatkov: 

Lesné hospodárstvo    11 kontrol počet zistených nedostatkov             4 + 11   

SVP, š.p. Správy povodí    6 kontrol počet zistených nedostatkov           3 + 6   

Vodárenské spoločnosti   5 kontrol počet zistených nedostatkov            2 + 9 

Celulózo–papierenské spoločnosti 2 kontroly počet zistených nedostatkov      3 + 4         

Nábytkárske spoločnosti  1 kontrola počet zistených nedostatkov  0 + 0 

 

Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytli v našom OZ DLV patria: 

-chýbajúce vyznačenie nosnosti regálov      

- nevykonávanie ročnej kontroly rebríkov      

-chýbajúce kolektívne zabezpečenie (zábradlie)      

- nevhodné pracovné sedadlá       

- chýbajúce zaistenie plynových fliaš      

ODBOROVÁ KONTROLA  
nad stavom BOZP za rok 2016 v OZ DLV 



- nepoužívanie predpísaných OOPP       

- nedostatky v lekárničkách         

- chýbajúce vzdelávanie pre zástupcov zamestnancov pre BOZP   

- nevhodné zloženie komisie BOZP       

- neaktuálne organizačné smernice       

 

Metodická a poradenská služba bola vykonávaná najmä pri kontrolách BOZP, ako aj na základe  

telefonických alebo písomných dotazov. Dotazy boli zamerané najmä na: 

- nočná práca 

- lekárske prehliadky vo vzťahu k práci  

- kategorizácia prác z hľadiska rizík zaradených do kategórii 

- riešenie a odškodňovanie PÚ 

- dokumentácia BOZP 

                  Spracoval: Ing. Robert Staško 

          odborový inšpektor BOZP 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už niekoľko rokov sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

a predsedu Odborového zväzu drevo, lesy, voda organizujú Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní. Ani tento 

rok nebol výnimkou. Lesníci zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej 

republiky súťažili od 20. do 21. marca 2017 na Štrbskom Plese.  Pretekári súťažili v behu na lyžiach so 

streľbou zo vzduchovky a v obrovskom slalome. 

 

Preteky sú pamiatkou na Dmitrija 

Venerovského, ktorý pracoval ako 

lesný inžinier v oblasti Tatier na 

vtedajšom riaditeľstve štátnych 

lesov v Liptovskom Hrádku. Zahynul 

počas Slovenského národného 

povstania pri Podsuchej nad 

Ružomberkom. 

 

53. ročníka Venerovského 

memoriálu sa zúčastnilo 105 

pretekárov. Absolútnym víťazom 53. 

ročníka Venerovského memoriálu 

a Majstrom lesníkom sa stal 

Ľubomír Machyniak z Lesov SR, š. p. 

Banská Bystrica. Druhý v celkovom 

poradí skončil Lukáš Olejár zo Štátnych lesov TANAP-u a tretí Marek Hudáček, tiež zo Štátnych lesov 

TANAP-u.  

53. ROČNÍK VENEROVSKÉHO MEMORIÁLU 



 

Dvojkombináciu beh na 

lyžiach so streľbou zo 

vzduchovky a obrovský 

slalom v ženskej kategórii 

najrýchlejšie zvládla 

Andrea Machyniaková 

z Lesov SR, š. p. Banská 

Bystrica, ktorá sa súčasne 

stala Majsterkou 

lesníčkou. Na druhom 

mieste sa umiestnila 

Danka Kráľová, tiež 

z Lesov SR, š. p. Banská 

Bystrica a tretie miesto 

obsadila Jana Herchlová 

z Mestského podniku 

lesov Medzev s. r. o.  

 

Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia 

práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania v lese musia zvládať aj pohyb na 

lyžiach. V prvých rokoch sa ho mohli zúčastniť aj špičkoví lyžiari, ktorí reprezentovali republiku na 

majstrovstvách sveta či zimných 

olympiádach. Takmer všetky ročníky sa 

uskutočnili v Tatrách, prevažne na 

Štrbskom Plese, s výnimkou troch, a to 

v roku 1951 lesníci súťažili 

v Špindlerovom Mlyne, v roku 1955 

v Novom Meste na Morave a v roku 

1970 v Banskej Bystrici. Až do roku 

1992 bol Venerovského memoriál 

považovaný za čisto mužskú 

záležitosť. Od tohto roku došlo 

k podstatnej zmene a na stupne 

víťazov pravidelne vystupujú aj ženy.  

Slávnostného otvorenia a ukončenia 53. ročníka Venerovského memoriálu na Štrbskom Plese sa zúčastnili 

JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka nášho odborového zväzu a Jozef Minárik, 1. podpredseda 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda a  predseda Lesníckej sekcie. 

V mene všetkých členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda, absolútnemu víťazovi 53. ročníka 

Venerovského memoriálu a Majstrovi lesníkovi p. Ľubomírovi Machyniakovi, všetkým víťazkám 

a víťazom k ich úspechu blahoželáme a všetkým účastníkom vyslovujeme poďakovanie a uznanie za 

to, že popri svojej náročnej práce v lesníckom sektore venovali čas a energiu príprave na toto 

významné podujatie.    

 (zdroj: KOZ SR) 



VÝVOJ INFLÁCIE V PRIEBEHU ROKA 2016 V % 

       Mesiac 

    v roku 2016 

          Voči  

     predošlému 

       mesiacu 

           Voči  

rovnakému mesiacu  

      v roku 2015 

Od začiatku roka         

voči rovnakému obdobiu 

roka 2015 

Január                     

 

       - 0,2        - 0,6       -  0,6 

Február 

 

      + 0,1        - 0,4         - 0,4 

Marec 

 

         0,0        - 0,5         - 0,5 

Apríl 

 

      - 0,3        - 0,4                               - 0,4 

Máj          0,0          - 0,2        - 0,2 

 

Jún 

 

      + 0,1        - 0,7        - 0,7 

Júl       - 0,1        - 0,5        - 0,5 

 

August       - 0,3        - 0,6        - 0,6 

 

September       - 0,1        - 0,5        - 0,5 

 

Október         0,2          0,0         -0,3 

 

November         0,1          0,1         -0,2 

 

December         0,1          0,2          0,2 

 

 

                                                                                             Spracoval: Ing. Rastislav Martiška, PhD. 

                                                                                                                         ekonóm – analytik OZ DLV 

 

 

 

 

 



POROVNANIE PRÍSPEVKOV ODBOROVEJ ORGANIZÁCII SVOJIM ČLENOM  

Tabuľka obsahuje počet základných organizácií, ktoré prispievajú na jednotlivé aktivity svojim 

členom. Prvý riadok tabuľky obsahuje celkový počet organizácií odborových zväzov a príspevky na 

jednotlivé aktivity. Druhý riadok obsahuje počet základných organizácií Odborového zväzu drevo, 

lesy, voda (ďalej len „OZ DLV“) a jednotlivých príspevkov svojím členom rozdelených do ôsmich 

kategórií.  

Každá kategória obsahuje počet základných organizácií, ktoré prispievajú svojim členom a tiež 

obsahuje percentuálny podiel z celkového počtu základných organizácií OZ DLV.  

Ako môžeme v tabuľke pozorovať najviac príspevkov základných organizácií OZ DLV ide na 

kategórie kultúra, šport a životné jubileá 75,6%, ďalej na sociálnu výpomoc 70,9%, rekreácie a akcie 

pre deti 64%.  

Z celkového počtu základných organizácií odborových zväzov najviac príspevkov ide na sociálnu 

výpomoc 57,8%, kultúru a šport 56,7% a životné jubileá 54,8% z celkového počtu základných 

organizácií.   

 

 Zdroj: Informačný systém o pracovných podmienkach 2016, Trexima 

*Spoločnosť Trexima je organizácia vydávajúca štatistické informácie a údaje, ktoré získava z jednotlivých základných organizácií a je založená na báze 

dobrovoľného zberu údajov. 

Spracoval: Ing. Rastislav Martiška, PhD. 

          ekonóm – analytik OZ DLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborový 

zväz 

Počet 

organizácií 

Sociálna 

výpomoc 
Rekreácie 

Životné 

jubileá 
Vzdelávanie 

Kultúra, 

šport 

Akcie 

pre deti 

Zdravotná 

starostlivosť  

Právna 

pomoc 

PO %  PO %  PO %  PO %  PO %  PO %  PO %  PO %  

Celkom 778* 450 57,8 305 39,2 426 54,8 102 13,1 441 56,7 334 42,9 98 12,6 135 17,4 

OZ DLV 86* 61 70,9 55 64 65 75,6 7 8,1 65 75,6 55 64 13 15,1 9 10,5 



ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Tab. 1: Vývoj zamestnanosti a priemernej mzdy v SR 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Zamestnanosť v tis. osôb 2 329 2 363 2 424 2 492 2 535 

Index rastu zamestnanosti  100,0 101,5 102,6 102,8 101,7 

Priemerná nominálna mesačná mzda (EUR) 824 858 883 912 942 

Index rastu miezd 102,4 104,1 102,9 103,3 103,5 

Index reálnych miezd 101,0 104,2 103,3 103,8 102,4 

Minimálna mesačná mzda (EUR) 337,7 352 380 405 435 

Index rastu miezd - minimálnych 103,2 104,2 108,0 106,6 107,4 

Zdroj: ŠÚ SR, nariadenie o výške minimálnej mzdy, odhad roku 2016 – 2017 MF SR – IFP 

Zdroj: KOZ SR 

Zákonom stanovená minimálna mzda sa každoročne upravuje. Minimálna mzda na rok 2016 bola vo výške 

405€. To predstavuje zvýšenie minimálnej mzdy oproti roku 2015 o + 6,6%. Na rok 2017 sa stanovilo 

zvýšenie minimálnej mzdy o + 7,4% na 435€ mesačne, čo je 2,5€ na hodinu. 

Od roku 2014 rastú výraznejším tempom reálne mzdy, vďaka nízkej inflácii. Index reálnej mzdy predstavuje 

úpravu mzdy vzhľadom na infláciu, teda koľko si reálne za mzdu kúpime. 

Vzhľadom nato, že predchádzajúce roky sme zaznamenali infláciu, reálne mzdy rástli pomalšie, v istom 

období dokonca poklesli z dôvodu, že inflácia bola vyššia ako rast nominálnych miezd. V porovnaní s tým, 

čo si človek reálne za mzdu kúpil, teda mzdy v skutočnosti nerástli, ale klesali. 

Keďže v roku 2016 pretrvával pokles v cenách, reálne mzdy rástli opäť rýchlejšie, + 3,8%. Na rok 2017 sa 

predpokladá nárast nominálnych miezd a mierny rast cien, čo spôsobí, že reálne mzdy by mali rásť o niečo 

pomalšie ako nominálne mzdy. 

Z porovnania minimálnej a priemernej mzdy vidíme, že minimálna mzda takmer v celom časovom rade 

rastie rýchlejšie ako priemerná mzda. Ovplyvnené je to najmä charakterom a spôsobom určovania sumy 

minimálnej mzdy. Kým priemerná mzda vychádza z reálne vyplatených miezd v ekonomike, minimálna mzda 

je určovaná v zmysle zákona a závisí od vôle jednotlivých strán zúčastňujúcich sa na jej vyjednávaní. 

Vzhľadom nato, že na Slovensku sú dlhodobo veľmi nízke mzdy, je nevyhnutné zvyšovanie mzdovej úrovne. 

Z hľadiska porovnávania mzdovej úrovne sa sleduje podiel minimálnej mzdy na priemernej v hrubom 

prípadne čistom vyjadrení (tzv. Kaitzov index).  

Podiel v hrubom vyjadrení bol dlhodobo na úrovni okolo 40%, ale výrazné zvýšenie minimálnej mzdy na 

roky 2015 – 2017 spôsobili, že je tento podiel prekročí 46% v roku 2017. 

Podiel v čistom vyjadrení, by mohol v súčasnosti dosiahnuť úroveň takmer 52%, avšak bude to závisieť od 

výšky priemernej mzdy. IFP už teraz predpokladá výraznejšie zvyšovanie priemerných miezd. Ak bude 

priemerná mzda vyššia ako odhadovaná, tento podiel ešte o niečo poklesne.  



Odbory majú dlhodobo za cieľ dosiahnuť ciele odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv, podľa 

ktorého by podiel mal byť na úrovni 60%.  

Tab. 2: Podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde SR 

 Hrubé vyjadrenie Čisté vyjadrenie 

 MM/PM Index MM/PM Index 

 % % 

2013 40,98 100,81 45,90 100,81 

2014 41,03 100,12 46,04 100,30 

2015 43,04 104,90 49,89 108,37 

2016 44,41 103,19 50,72 101,66 

2017* 46,18 103,54 51,89 101,89 

Zdroj: Nariadenie o výške minimálnej mzdy, ŠÚ SR 

Poznámka: MM – minimálna mzda; PM – priemerná mzda; * - odhad 

Zdroj: KOZ SR 

 

Podiel minimálnej mzdy na priemernej v roku 2015 vďaka vysokému nárastu minimálnej mzdy rástol 

najvýraznejšie. V roku 2017 bude tento nárast miernejší. 

Z hľadiska štruktúry ekonomiky, môžeme sledovať mzdy v súkromnom sektore a verejnom sektore. 

Verejný sektor predstavuje všetky inštitúcie spadajúce pod štátnu správu a územnú samosprávu. 

V tabuľke nižšie vidíme vývoj priemerných miezd. Mzdy vo verejnom sektore narastajú vyšším tempom, ako 

mzdy v súkromnom sektore. 

 

Tab. 3: Vývoj miezd v súkromnom a verejnom sektore (%) 

 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Priemerná nominálna mesačná mzda 2,4 4,1 2,9 3,1 3,5 

    Súkromný sektor (€) 821 853 877 901 931 

    Súkromný sektor (%) 2,0 4,0 2,8 2,7 3,3 

    Verejný sektor (€) 838 877 906 948 987 

    Verejný sektor (%) 3,5 4,6 3,3 4,6 4,1 

Pomer mzdy vo VS na priemernej mzde 1,02 1,03 1,03 1,05 1,06 

Zdroj: IFP 

Poznámka: * - odhad 

Zdroj: KOZ SR 



 

Tab. 4: Odmeny zamestnancov (cena práce) a mzdy a platy v NH (v mil. €) a ich podiel na HDP (%) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Odmeny zamestnancov - cena práce 28 824,27 29 914,78 31 707,12 33 372,16 35 292,05 

        z toho mzdy a platy 22 347,00 23 098,53 24 368,59 25 838,65 27 495,49 

HDP, b. c.  74 170 75 946 78 686 80 958 84 580 

Podiel miezd na HDP (%) - IFP 29,0 29,9 30,3 31,1 31,4 

Podiel odmien na HDP (%) 38,86 39,39 40,30 41,22 41,73 

Zdroj: ŠÚ SR, IFP, vlastné prepočty 

Poznámka: * - odhad 

Zdroj: KOZ SR 

 

Tab. 5: Podiel zamestnanosti na hrubom domácom produkte, b. c. v SR v danom období 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Produktivita práce (EUR) 31 843 32 139 32 461 32 486 33 384 

Vývoj produktivity práce (IFP %) 2,3 1,1 1,8 1,0 1,5 

Vývoj reálnej mzdy (%) 1,0 4,2 3,3 3,8 2,4 

Vývoj PM (%) 2,4 4,1 2,9 3,5 3,5 

Zdroj: ŠÚ SR, IFP, vlastné prepočty 

Poznámka: * - odhad 

Zdroj: KOZ SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠI JUBILANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ NAŠI JUBILANTI, 

 

p. Ing. Dagmar Blahová – členka Pléna OZ DLV a Výkonnej rady Sekcie vodárenských spoločností 

OZ DLV 

p. Miloš Žabka – člen Predsedníctva OZ DLV, podpredseda Výkonnej rady sekcie a člen Pléna OZ 

DLV Sekcie vodárenských spoločností   

pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám želáme veľa šťastia, zdravia, pracovných 

úspechov a spokojnosti v osobnom živote. 

Súčasne Vám vyslovujeme poďakovanie za Vašu doterajšiu dlhoročnú, aktívnu a profesionálnu 

prácu v odboroch, ktorá bola zameraná na ochranu a obhajobu práv našich členov. 

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme! 

                                                                                                                                 
 

                Členovia  
Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
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Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508 
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