
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Zvýšenie minimálnej 

mzdy 
 

Zamestnancom odmeňovaným 

mesačnou mzdou sa zvýši 

minimálna mzda na 435,00 eur. 

Hodinová minimálna mzda je 

pre rok 2017 určená vo výške 

2,50 eura. 
 

2. Zvýšenie minimálnych 

odvodov pre živnostníkov 

(SZČO) 

 
Minimálna výška odvodov pre 

živnostníkov (SZČO) od 01. 

01. 2017 je vo výške 208,16 

eura (minimálny preddavok na 

zdravotné poistenie je 61,81 

eura a minimálne odvody 

poistného do Sociálnej 

poisťovne sú vo výške 146,35 

eura).Odvodová povinnosť k 

Sociálnej poisťovni vzniká v 

prípade, ak príjmy, resp. 

výnosy živnostníka (SZČO) za 

rok 2016 prevýšia sumu 

5298,00 eur. 
 

3. Zvýšenie paušálnych 

výdavkov pre živnostníkov 

(SZČO) 
 

Prvýkrát za rok 2017 budú 

môcť živnostníci a iné SZČO 

uplatniť paušálne výdavky vo 

výške 60% z úhrnu príjmov. Za 

rok 2016 je možné uplatniť 

paušálne výdavky sadzbou 

40%. 

Od roku 2017 sa ruší mesačný 

limit paušálnych výdavkov, 

ktorý sa ešte v daňovom 

priznaní za rok 2016 uplatňuje 

vo výške 420,00 eur za každý 

mesiac podnikania. Ročný limit 

výšky paušálnych výdavkov 

bol schválený v sume 20 000 

eur. 
 

4. Zdaňovanie dividend 7% 

zrážkou 
 

Podiely na zisku (dividendy) 

vyplatené zo zisku vytvoreného 

za účtovné obdobia začaté 01. 

01. 2017 a neskôr sa budú 

zdaňovať zrážkou pri ich 

vyplatení a s použitím sadzby 

7%. Zdaneniu bude podliehať 

celá suma vyplatených 

dividend. 

Zvýšená 35% sadzba dane sa 

použije v prípade, ak pôjde o 

prijatie alebo vyplatenie 

dividend spoločnosťou z 

nezmluvného štátu (tzv. 

daňového raja). 
 

5. Zníženie firemnej sadzby 

dane na 21% 
 

Sadzba dane z príjmov pre 

právnické osoby sa od 01. 01. 

2017 zníži z 22% na 21%.  

Rok 2017 bude aj posledným 

kalendárnym rokom, za ktorý 

budú firmy platiť daňovú 

licenciu. Časť zaplatených 

daňových licencií, ktoré 

presahovali výšku daňovej 

povinnosti vypočítanej v 

daňovom priznaní, bude možné 

započítať aj po zrušení 

daňových licencií. 
 

 

HLAVNÉ ZMENY PLATNÉ OD JANUÁRA 2017 

 

 

„Ľudia pochybujú o tom čo hovoríte, 
ale uveria tomu, čo urobíte.“ 

 
    Tomáš Baťa 

Číslo 2, ročník XVII.  

SPRAVODAJCA 
ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA 



 

8. Zvýšenie právnej istoty 

pri fakturácii dodania 

stavebných prác alebo 

dodania tovaru s 

inštaláciou alebo montážou 

v rámci SR 
 

Ide o v praxi často skloňované 

tuzemské samozdanenie 

stavebných prác. Od 01. 01. 

2017 bude v zákone o DPH 

zavedené pravidlo, že ak 

dodávateľ (platiteľ DPH) 

stavebných práce, resp. tovaru 

s inštaláciou alebo montážou 

uvedie na faktúre text 

„prenesenie daňovej 

povinnosti“, odberateľ môže s 

istotou uskutočniť tzv. 

tuzemské samozdanenie (= 

priznať daňovú povinnosť k 

DPH a zároveň uplatniť jej 

odpočítanie). 
 

9. Zmeny pri výpočte 

registračného poplatku 

(dane) pri zmene držiteľa 

motorového vozidla 
 

Od 01. 02. 2017 nebude výška 

registračného poplatku pri 

zápise držiteľa motorového 

vozidla (napr. osobného 

automobilu) závisieť od 

skutočnosti, či ide o prvý alebo 

ďalší zápis motorového vozidla 

do evidencie vozidiel v SR. 

Vozidlá kategórie L, M1 a N1 

(okrem kategórie N1 s najviac 

tromi miestami na sedenie) sú 

rozdelené do 16 

výkonnostných tried v 

závislosti od výkonu motora v 

kW, pričom pre každú 

výkonnostnú triedu bude 

určená základná sadzba 

poplatku. Tá sa pohybuje v 

rozpätí od 33 do 3 900 eur.  

Zároveň je určených 18 

koeficientov (od 1,00 do 0,06), 

ktoré budú znižovať výšku 

základnej sadzby poplatku v 

závislosti od veku motorového 

vozidla. 

Vypočítaný poplatok sa zníži o 

polovicu, najviac na 33 eur, pri 

zápise držiteľa napr. 

hybridného motorového 

vozidla či motorového vozidla 

s pohonom na LPG. Minimálna 

suma poplatku bude vo výške 

33 eur. 
 

10. Štátne orgány začnú 

doručovať úradné 

dokumenty elektronicky od 

júla 2017 

 
Termín začiatku elektronickej 

komunikácie so štátnymi 

orgánmi sa posúva na 01. 07. 

2017. Právnickým osobám 

(napr. spoločnostiam s ručením 

obmedzeným) budú 

doručované do elektronickej 

úradnej schránky elektronické 

úradné dokumenty (napr. 

rozhodnutia katastrálnych 

úradov, rozhodnutia 

regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva). 

Zároveň bude platiť, že ak 

aktiváciu elektronickej 

schránky vykoná štát, 

doručovať úradné dokumenty 

do tejto schránky bude možné 

až po uplynutí desiateho dňa 

odo dňa vykonania aktivácie. 

Firmy budú do elektronických 

úradných schránok vstupovať 

cez svojich konateľov. Na 

vstup je potrebné mať 

elektronický občiansky preukaz 

– eID kartu s aktivovaným 

zaručeným elektronickým 

podpisom (ZEP-om). 
 

6. Dvojnásobné pokuty za 

úmyselné nedodržiavanie 

pravidiel transferového 

oceňovania 
 

Daňový úrad bude môcť uložiť 

pokutu v dvojnásobnej výške, 

ak pri daňovej kontrole dane z 

príjmov dorubí daň alebo 

rozdiel dane z dôvodu 

nesprávne uplatneného 

transferového oceňovania a 

zároveň zistí, že účelom 

transakcií medzi závislými 

osobami je zníženie daňovej 

povinnosti. 
 

7. Úrok zo zadržaného 

nadmerného odpočtu DPH 

vo výške 1,5% 
 

V prípade dlhotrvajúcej 

daňovej kontroly, ktorou sa 

odloží vyplatenie nadmerného 

odpočtu DPH, bude mať 

kontrolovaný platiteľ DPH 

nárok na úrok zo zadržaného 

nadmerného odpočtu najmenej 

vo výške 1,5% zo sumy 

nadmerného odpočtu vráteného 

daňovým úradom po skončení 

daňovej kontroly. Minimálna 

suma úroku zo zadržaného 

nadmerného odpočtu musí 

presiahnuť 5,00 eur, inak tento 

nárok nevzniká. 

Ak si platiteľ DPH nebude 

plniť povinnosti počas daňovej 

kontroly, nebude si preberať 

písomnosti alebo nebude plniť 

iné zákonom ustanovené 

povinnosti, nárok na úrok zo 

zadržaného nadmerného 

odpočtu DPH mu zaniká. 



 

 11. Zrušenie maximálneho 
vymeriavacieho základu 
pre zdravotné poistenie, 
okrem dividend 
 
Zamestnanci, zamestnávatelia, 

živnostníci (SZČO) a ďalší 

poistenci budú platiť preddavky a 

poistné na zdravotné poistenie bez 

limitu. V roku 2017 mal platiť 

limit pre výpočet preddavkov a 

poistného na zdravotné poistenie 

4 415 eur. Ten sa koncom roka 

2017 novelou úplne zrušil, čo 

znamená, že preddavky a poistné 

sa budú platiť z celej sumy 

zárobku (napr. mzdy, upraveného 

základu dane). 

Maximálny vymeriavací základ 

zostal zachovaný len v prípade 

dividend a to vo výške 60-

násobku priemernej mesačnej 

mzdy zistenej Štatistickým 

úradom SR za rok, ktorý dva roky 

predchádza roku vyplatenia 

dividend. Pre určenie 

maximálneho vymeriavacieho 

základu pre dividendy nebude 

rozhodujúce, v ktorom účtovnom 

období sa zisk (ktorý sa 

rozdeľuje) vytvoril. 

 

12. Zvýšenie maximálneho 

vymeriavacieho základu 

pre sociálne poistenie 
 
Maximálny vymeriavací základ 

pre sociálne poistenie sa od 01. 

01. 2017 zvyšuje z 5-násobku na 

7-násobok priemernej mesačnej 

mzdy. Zmena ovplyvní výšku 

maximálnych odvodov poistného 

do Sociálnej poisťovne najmä 

zamestnancov, zamestnávateľov a 

živnostníkov (SZČO), ktorí majú 

vysoké príjmy (napr. mesačná 

mzda vyššia ako 4 415 eur). Práve 

suma 4 415 eur predstavovala 5-

násobok priemernej mesačnej 

mzda za rok 2015 (883 eur). 

Zvyšuje sa aj maximálny denný 

vymeriavací základ pre určenie 

súm nemocenských dávok (napr. 

náhrada príjmu počas PN, 

materské). Suma mesačného 

materského môže v roku 2017 

dosiahnuť až 1 260 eur. 

 

13. Nová právna forma 

podnikania – jednoduchá 

spoločnosť na akcie 
 
Podnikatelia, predovšetkým tzv. 

strat-upy, budú môcť využívať 

novú právnu formu podnikania, 

ktorou je jednoduchá spoločnosť 

na akcie. Minimálne základné 

imanie tejto obchodnej 

spoločnosti je stanovené na 1 

euro. 

14. Nový vzor kontrolného 

výkazu k DPH 
 

Od 01. 01. 2017 budú platitelia 

DPH podávať kontrolný výkaz k 

DPH na novom tlačive. Vzor 

tlačiva kontrolného výkazu sa 

upravuje v súvislosti so zmenami 

pri tzv. tuzemskom zdanení 

stavebných prác. 

Dodávatelia stavebných prác, 

resp. tovaru s inštaláciou alebo 

montážou budú uvádzať údaje z 

vystavených faktúr (s prenesením 

daňovej povinnosti) v časti A.2.  

kontrolného výkazu k DPH. 

 

15. Zmeny v transferovom 

oceňovaní 
 

Od 01. 01. 2017 dôjde v 

problematike transferového 

oceňovania (tuzemského aj 

cezhraničného) k niekoľkým 

významným zmenám. Prvou 

dôležitou zmenou je rozšírenie 

okruhu osôb, ktoré sa budú 

považovať za závislé osoby. 

Personálne prepojenými 

závislými osobami nebudú len 

obchodné spoločnosti a družstvá, 

ale všetky právnické osoby (napr. 

občianske združenia, nadácie, 

neziskové organizácie). 
 
Zdroj: KOZ SR 
 
 

Ďalšími významnými zmenami sú:  
- zrušenie odsúhlasenia daňovým úradom pre vykonanie tzv. 

korešpondujúcej úpravy základu dane v rámci SR,  

- doplnené a zmenené definície (napr. kontrolovanej transakcie) či 

fixné poplatky za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania vo 

výške 10 000 eur a 30 000 eur, ak bude potrebné posúdiť uplatnenie 

zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

                                                                                  
                                                                                                                                     
Zdroj: KOZ SR 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

V prípade základných organizácií, 

ktoré fungujú popri odborových 

zväzoch je možné hovoriť o tzv. 

odvodenej právnej subjektivite. 

Základné organizácie sú teda 

organizačné jednotky materskej 

organizácie s vlastnou  

subjektivitou. Základným 

subjektom v tomto vymedzení je 

odborový zväz (u nás „Odborový 

zväz DREVO, LESY, VODA“), 

subjekty ZO sú odvodené. V praxi 

to znamená, že priamy registračný 

výstup v databáze Ministerstva 

Vnútra SR o základnej organizácií 

nenájdeme.  

Nájdeme tu len OZ DLV:  

http://www.ives.sk/registre/detail

odz.do?action=uplny&formular=n

azov&id=189624. 

 

Je potrebné zdôrazniť, že záznam 

o základnej organizácií by sme tu 

našli len v tom prípade, ak by 

nešlo o odvodenú právnu 

subjektivitu ale o vlastnú 

subjektivitu, ktorá by bola 

založená vlastnou individuálnou 

subjektivitou v zmysle zákona č. 

83 1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších 

predpisov. 

Právny režim vytvárania takto 

uvedených odvodených 

organizačných jednotiek 

upravuje § 6 ods. 2 písm. e) 

zákon č. 83/1990 Zb. 

o združovaná občanov v znení 

neskorších predpisov v zmysle „K 

návrhu pripoja stanovy vo dvoch 

vyhotoveniach, v ktorých musia 

byť uvedené...ustanovenia o 

organizačných jednotkách, pokiaľ 

budú zriadené a pokiaľ budú 

konať vo svojom mene,“ 

a zároveň § 18 ods. 2 písm. d) 

Občianskeho zákonníka, 

v zmysle ktorého „právnickou 

osobou sú iné subjekty, o ktorých 

to ustanovuje zákon.“ V tomto 

prípade existenciu iného subjektu 

ustanovuje zákon č. 83/1990 Zb. 

Odborový zväz DREVO, LESY, 

VODA vymedzuje možnosť 

právnej subjektivity 

organizačných jednotiek – 

základných organizácií v článku 

16 Stanov OZ DLV. V zmysle 

článku 17 je možné preukázať 

existenciu ZO ako aj odvodenú 

právnu subjektivitu od OZ DLV 

registračným listom. V rámci 

registračného listu je ZO 

pridelené aj tzv. registračné číslo. 

V prípade, ak potrebujete 

preukázať existenciu Vašej ZO, je 

potrebné vyžiadať si registračný 

list na Ústredí OZ DLV. 

 

Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín 

       Právnik OZ DLV 

Čo je základom právnej subjektivity základných organizácií 

odborových zväzov? 

 

NÁVRH MINIMÁLNEJ MZDY PRE ROK 2018 
 

 

Konfederácia odborových zväzov navrhla sociálnym partnerom zvýšiť minimálnu mzdu pre rok 2018 na 

úroveň 492,00 Eur mesačne, čo predstavuje jej zvýšenie o 13,1%. Aktuálna výška minimálnej mzdy 

predstavuje 435,00 Eur mesačne.  

                                                                                                                                                                                                      

Zdroj: KOZ SR 
 

http://www.ives.sk/registre/detailodz.do?action=uplny&formular=nazov&id=189624
http://www.ives.sk/registre/detailodz.do?action=uplny&formular=nazov&id=189624
http://www.ives.sk/registre/detailodz.do?action=uplny&formular=nazov&id=189624


 

 

LESNÍCKA SEKCIA OZ DLV  
KZVS – Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku  

Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS – porovnanie výhodnejšej 

úpravy oproti platnej legislatíve tvorí samostatnú prílohu) 
 
 
 
 
 
 

OZ DLV s potešením oznamuje, že na rok 2017 má úspešne uzavreté a účinné kolektívne zmluvy 

vyššieho stupňa pre každé z piatich odvetví nášho odborového zväzu. 

Na rok 2017 sme úspešne vyrokovali 4 kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a to pre lesnícku sekciu, 

drevársku a nábytkársku sekciu, sekciu vodárenských spoločností a sekciu vodného hospodárstva. 

Uvedené zmluvy sa pridali už k platnej a účinnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre celulózo-

papierenskú sekciu, ktorá je uzavretá od roku 2015 do roku 2018. 

Okrem toho bol ku KZVS pre lesnícku sekciu, uzatvorený dodatok č.1, ktorý rozširoval pôsobnosť 

predpisu na ďalší podnik a taktiež dodatok č. 2 pre KZVS celulózo-papierenskej sekcie, ktorý upravoval 

niektoré mzdové podmienky KZVS. 

Vo všetkých KZVS sa podarilo vyjednať v rôznych oblastiach výhodnejšie podmienky ako v Zákonníku 

práce a ostatných súvisiacich predpisoch. Osobitne je dôležité spomenúť nárasť mzdy v jednotlivých 

sekciách. 

V lesníckej sekciií sme vyrokovali v priemere 4 % nárast časovej mzdy a v priemere 4 % nárast 

úkolovej mzdy. 

V sekcií vodárenských spoločností sme vyrokovali nárast v priemere  2,38 % pri hodinovej mzde 

a nárast v priemere  2,65 % pri mesačnej mzde. 

V sekcií vodného hospodárstva sme vyrokovali nárast v priemere  11,6 % pri hodinovej mzde a nárast v 

priemere  6,9 % pri mesačnej mzde. 

V drevárskej a nábytkárskej sekcii sme vyrokovali nárast v priemere  6,9 % pri hodinovej mzde a nárast 

v priemere  14,4 % pri mesačnej mzde. 

V celulózo-papierenskej sekcii sme vyrokovali nárast v priemere  4,83 % pri hodinovej mzde a nárast v 

priemere 4,76 % pri mesačnej mzde. 

KZVS slúži ako základ pre ochranu práv a právom chránených záujmov zamestnancov, ktorí pôsobia 

v sekciach Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA  
 

Stav kolektívneho vyjednávania Odborového zväzu DREVO, 

LESY, VODA pre rok 2017 

 



SEKCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ OZ DLV  
KZVS – Asociácia vodárenských spoločností Slovenskej republiky  

Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS – porovnanie výhodnejšej úpravy oproti 

platnej legislatíve tvorí samostatnú prílohu) 

 

 
 

SEKCIA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA OZ DLV  
KZVS – Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve  

Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS – porovnanie výhodnejšej úpravy 

oproti platnej legislatíve tvorí samostatnú prílohu) 
 



  

DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRKA SEKCIA OZ DLV  
KZVS – Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky  

Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS – porovnanie výhodnejšej úpravy 

oproti platnej legislatíve tvorí samostatnú prílohu)  

 

  

 

CELULÓZO-PAPIERENSKÁ SEKCIA OZ DLV  
KZVS – Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky  

Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania Dodatku č. 2 ku KZVS – porovnanie 

výhodnejšej úpravy oproti platnej legislatíve tvorí samostatnú prílohu)  

 

 Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín 

       Právnik OZ DLV 



 

 

 

Tabuľka č. 1: Miera inflácie za rok 2016 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

2017 

1. 2. 3. Priemer 

Spotrebiteľské ceny (úhrn) 0,7 1,1 1,0 0,9 

Regulované ceny -2,0 -2,0 -2,3 -2,1 

Jadrová inflácia 1,3 1,9 1,7 1,6 

Tabuľka č. 2: Miera inflácie za prvé tri mesiace roka 2017 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 

 
 
 

 

2016 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Priemer 

Spotrebiteľské 

ceny (úhrn) 
-0,6 -0,4 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 0,2 -0,5 

Regulované ceny -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -1,1 -1,9 -1,9 -1,2 -1,0 -0,9 -0,9 -1,2 

Jadrová inflácia -0,1 0,2 0,0 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 0,3 0,4 0,9 0,1 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že miera inflácie, meraná indexom spotrebiteľských cien, 

dosiahla v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu t. j. v priemere – 0,5%. Nižšie 

uvádzame tabuľky č. 1 a 2 s prehľadom vývoja spotrebiteľských cien, regulovaných cien a jadrovej inflácie 

za obdobie roka 2016 rozdeleného podľa jednotlivých mesiacov a prvých troch mesiacov roka 2017. 
 

 

Vývoj inflácie v roku 2016 a v prvých troch mesiacoch 
roku 2017 
 



            
            
            
            

Pre objasnenie pojmu jadrová inflácia ponúkame nasledovné vysvetlenie. Jadrová inflácia kvantifikuje 

mieru rastu cenovej hladiny (cien) na neúplnom spotrebnom koši1. Zo spotrebného koša sú vylúčené položky s 

regulovanými cenami a položky s cenami ovplyvňovanými inými administratívnymi opatreniami. Položky, u 

ktorých dôjde k cenovým zmenám z dôvodu daňových úprav (napr. zmien DPH, spotrebných daní, dotácií), 

zostávajú súčasťou spotrebného koša, ale vplyv daňových úprav sa eliminuje.  

 

Celkovú infláciu teda rozkladáme na jadrovú infláciu (vplyv položiek s trhovými cenami), vplyv 

položiek s regulovanými cenami a vplyv nepriamych daní (eliminácia daňových úprav). 

 

Príspevok jadrovej inflácie vyjadruje, o koľko percent by sa v príslušnom období zmenila cenová 

hladina, keby nedošlo k zmene cien vplyvom administratívnych zásahov. To znamená, že pokiaľ 

nedochádza k žiadnym administratívnym zmenám cien, je príspevok jadrovej inflácie zhodný s celkovou 

infláciou. 

 

 

Pre prehľadný vývoj miery inflácie za posledné roky sme pre Vás pripravili graf vývoja 

spotrebiteľských cien, regulovaných cien a jadrovej inflácie od roku 2013 do 2017 podľa jednotlivých 

mesiacov.  
 
 

 
Graf č. 1.: Mesačný vývoj inflácie v rokoch 2013 – 2017 

Zdroj: Štatistický úrad SR, spracovanie autora 
 

Spracoval: Ing. Rastislav Martiška 
  Ekonóm-analytik OZ DLV 



            
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Podľa predložených hlásení z organizácii v pôsobnosti OZ DLV (jedna ZO OX DLV údaje neposkytla) bolo v 

roku 2016 zaregistrovaných spolu 167 registrovaných pracovných úrazov, čo je pri porovnaní s rokom 2015 o 2 

registrované pracovné úrazy viac. V dôsledku výskytu pracovných úrazov bolo vymeškaných 9 112 kalendárnych dní, čo 

je pri porovnaní s rokom 2015 o 681 kalendárnych dní viac. 

. 

PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ v organizáciách v 

pôsobnosti OZ DLV v roku 2016 

Počet 167 registrovaných pracovných úrazov v relatívnom vyjadrení predstavoval priemernú početnosť výskytu 0,74 

pracovných úrazov na 100 zamestnancov. Priemerný počet vymeškaných kalendárnych dní na jeden pracovný úraz 

predstavoval 54,56 dní, čo je pri porovnaní s rokom 2015 o 3,46 dní viac. 

Spracoval: Ing. Robert Staško 

       odborový inšpektor BOZP 



V roku 2017 Plémum OZ DLV doposiaľ zasadalo jedenkrát – 20.04.2017. Na svojom 
rokovaní sa zaoberalo nasledujúcimi otázkami:   
 

1. Správa o činnosti Predsedníctva OZ DLV od posledného rokovania Pléna OZ DLV.  

2. Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV od posledného rokovania Pléna OZ DLV.  

3. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2016.  

4. Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k čerpaniu rozpočtu OZ DLV za rok 2016.  

5. Informácia o stave kolektívneho vyjednávania KZVS a Dodatkov na rok 2017.  

6. Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2016.  

7. Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2016.  

8. Štrajkový poriadok OZ DLV – návrh.  

9. Organizovanie protestných a podporných akcií OZ DLV.  

10. Štatút štrajkového fondu OZ DLV.  

11. Poriadok právnej pomoci OZ DLV.  

12. Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za 

rok 2016 

13. Informácia o situácií v súvislosti so zrušením členstva v PSI a výsledných finančných 

nákladoch na členské príspevky v PSI a EPSU. 

14. Návrh opatrení a možností stabilizácie členskej základne OZ DLV a náboru nových členov OZ 

 
 

 

ROKOVANIE PLÉNA OZ DLV 2017 



ROKOVANIE VÝKONNÝCH RÁD SEKCIÍ OZ 

DLV 2017 
 

Rokovanie Výkonných rád sekcií prebehlo pred zasadnutím Pléna OZ DLV 

(20.04.2017), kde sa zaoberali najmä týmito otázkami: 

 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania výkonnej rady. 
2. Informácia z rokovania Predsedníctva OZ DLV zo dňa 9.3.2017.  
3. Informácia o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2016.  
4. Informácia o rozpočte OZ DLV na rok 2017.  

5. Informácia o čerpaní rozpočtu sekcie za rok 2016.  

6. Informácia o stave kolektívneho vyjednávania KZVS a Podnikových kolektívnych zmlúv na 

rok 2017.  
7. Vnútorné záležitosti sekcií. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Dušan Maľák 

odborný asistent OZ DLV



 

 
 



 

 

 
 
 



Spoločné rokovanie slovenskej a českej 
tripartity: Sociálni partneri zohrávajú 
silnú úlohu pri formovaní sveta práce 

 
 
 
Predstavitelia slovenskej a českej vlády, odborov a zamestnávateľov sa vo štvrtok 30. marca 2017 

stretli na zámku Štiřín v Kamenici pri Prahe na druhom spoločnom rokovaní slovenskej a českej 

tripartity. Prvé sa uskutočnilo pred rokom a pol v Bratislave. Hlavnými témami stretnutia boli 

budúcnosť práce v súvislosti s nástupom digitálnej ekonomiky, otázky úrovne miezd slovenských 

a českých zamestnancov v európskom kontexte, podoba európskeho piliera sociálnych práv či návrh 

revízie európskej smernice o vysielaní pracovníkov. Slovenských odborárov na stretnutí 

reprezentovali prezident KOZ SR Jozef Kollár, viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka 

Hospodárskej a sociálnej rady SR Monika Uhlerová, predsedovia odborových zväzov Marta 

Brodzianska, Pavel Ondek a Jozef Zadňan.  

 

Rokovanie sa uskutočnilo za účasti 

významných predstaviteľov oboch vlád. 

Slovenskú stranu reprezentovali 

podpredseda vlády pre investície a 

informatizáciu Peter Pellegrini, minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, 

ktorý je zároveň aj predsedom Hospodárskej 

a sociálnej rady SR, minister školstva, vedy, 

výskumu a športu Peter Plavčan, minister 

dopravy a výstavby Árpád Érsek, štátna 

tajomníčka ministerstva financií Dana 

Meager a štátny tajomník ministerstva 

hospodárstva Vojtech Ferencz. Českú stranu 

viedol premiér a zároveň predseda tripartity 

Bohuslav Sobotka, ministerka práce a 

sociálnych vecí Michaela Marksová, 

minister dopravy Dan Ťok, ministerka pre 

miestny rozvoj Karla Šlechtová a ďalší 

predstavitelia vlády ČR. Na čele českých zástupcov zamestnancov bol predseda ČMKOS Josef Středula. 

Dôležitými členmi oboch delegácií boli aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení.  

 

Verejné konzultácie o podobe európskeho piliera sociálnych práv (EPSP) boli zahájené v marci 

2016 a ukončili sa v decembri toho istého roka. Cieľom EPSP je doplniť sociálne „acquis“ EÚ o oblasti 

nevyhnutnej pre férovejšie fungovanie pracovných trhov a sociálnych systémov. Zaistenie vyššej flexibility 

v oblasti zamestnávania súvisí aj so zosúlaďovaním rodinného a pracovného života. Dôležitou jeho súčasťou 

je aj rovnaké odmeňovanie žien a mužov, ako aj znižovanie sociálnych a ekonomických nerovností naprieč 

spoločenskými skupinami a naprieč Európou. Sociálni partneri sa pri tejto téme zhodli na tom, že čím viac 

konkrétnych sociálnych práv bude zakotvených v tomto vznikajúcom európskom pilieri, tým bude Európa 

sociálnejšia vrátane jednotlivých členských krajín.  



 

Dôležitou témou bola aj pokračujúca negociácia o európskej smernici o vysielaní pracovníkov. 

Ako sa všetci zhodli, ide o vážny problém, ktorý rozdelil EÚ na 2 časti – staré a nové krajiny Európskej 

únie, a jeho riešenie nebude jednoduché. Ešte 8. marca 2016 bola Európskou komisiou predstavená revízia 

smernice o vysielaní pracovníkov. Hlavným cieľom Bruselu je zaviesť zásadu, aby sa na rovnakom 

pracovnom mieste uplatňoval rovnaký spôsob odmeňovania za rovnakú prácu. V súčasnosti je tento princíp 

záväzný len pre vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore či v sektore, ktorý si určí členský štát EÚ sám. 

Jedným z hlavných argumentov pre túto zmenu je snaha zabrániť sociálnemu dumpingu. Staré členské štáty 

EÚ pociťujú totiž tlak na znižovanie úrovne sociálnych podmienok v dôsledku hospodárskej súťaže so 

štátmi s nižšími sociálnymi štandardmi. Viaceré krajiny však mali k revízii smernice, ktorou sa má zaviesť 

rovnaký spôsob odmeňovania pracovníkov, výhrady. Slovensko aj Česká republika sú medzi 11 členskými 

krajinami, ktoré návrh pripomienkovali a vystavili tzv. žltú kartu. Štáty mali napríklad obavy, že smernica 

obmedzí voľný pohyb služieb, čo odstráni konkurenčnú výhodu krajín s nižšími mzdami. Podľa KOZ SR je 

odmietanie princípu „rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste“ v rozpore s deklarovanou 

snahou podporovať konvergenciu miezd medzi členskými štátmi EÚ. Slovenský minister práce Ján Richter 

vyjadril podporu sociálne spravodlivej myšlienke smernice, aby zamestnanci za rovnakú prácu, na rovnakom 

mieste dostávali rovnakú mzdu, s dodatkom aj v jednej korporácii. Upozornil však najmä na problémy so 

zneužívaním zamestnancov na práce prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Zásadná chyba 

bola už pri samotnom nastavení návrhu ďalších zásadných zmien tejto smernice. Česká ministerka práce 

Michaela Marksová vyslovila názor, že by sa malo rokovať so zástupcami Európskej komisie práve o tejto 

problematike a poukázať na tie praktiky, ktoré používajú zvlášť voči slovenským a českým vodičom 

kamiónovej dopravy v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku. 

 

Ďalšou z nosných tém bola aj digitálna 

ekonomika, jej budúcnosť a dôsledky. Dopad 

digitalizácie na svet práce môže hrať 

v budúcnosti hlavnú úlohu v kontexte sociálnej 

Európy. S neustále sa zrýchľujúcim 

technologickým vývojom je potrebné, aby boli 

politiky a regulácie flexibilnejšie a odolnejšie 

čelili budúcnosti, vrátane oblasti 

zamestnanosti a sociálnych vecí. Sociálna a 

pracovná legislatíva sa pravdepodobne budú 

musieť prispôsobiť zmenám v modeloch 

pracovnej organizácie práce. Digitalizácia 

povedie k veľkým zmenám pre spoločnosti a 

tiež pre zamestnancov. Dopyt po zručnostiach 

a kvalifikáciách sa zmení, vzrastie dynamika 

pracovného trhu a dôležitosť stále 

prebiehajúceho vzdelávania a školenia 

pracovníkov. Preto niektoré členské štáty vedú široký dialóg smerovaný na aktívnu podporu a formovanie 

obdobia digitálnej transformácie. Pohotové zapojenie sa sociálnych partnerov je kľúčové pre politiky 

ovplyvňujúce zamestnanosť a pracovné trhy a pre zabezpečenie práce, ktorá je orientovaná na budúcnosť, 

flexibilná a tiež sociálne zabezpečená. Zo strany odborov i zo strany priemyslu je treba ukázať, že sociálni 

partneri musia stále hrať silnú rolu pri formovaní sveta práce.  

Zástupcovia oboch tripartít diskutovali aj o skúsenostiach s vedením sociálneho dialógu na 

Slovensku a v Českej republike.  

Zdroj: KOZ SR 
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