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METODIKA ODVÁDZANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV 
 
 
Pri odvádzaní členských príspevkov zo základných organizácií (ďalej len „ZO”) na ústredie 

OZ DLV sa stretávame s troma hlavnými problémami. Rozhodli sme sa preto pripraviť krátku 

metodiku odvádzania členských príspevkov aj s názorným príkladom, ktorý nájdete nižšie.  

 

1. Prvým problémom, s ktorým sa stretávame je nesprávna výšku odvádzaného členského 

príspevku. Posledný zjazd OZ DLV v septembri minulého roka schválil výšku členských 

príspevkov na úroveň 22% z pôvodných 20%. Základná organizácia OZ DLV (ďalej len 

„ZO“) je povinná v zmysle Stanov OZ DLV Článok 23 odsek 1 písm. h) zasielať za každý 

uplynulý mesiac odvody členských príspevkov na účet odborového zväzu (v zmysle Zásad 

hospodárenia v OZ DLV). Výška 22% sa vypočítava z celkových odvedených členských 

príspevkov členov ZO (1% čistej mzdy) za uplynulý mesiac na účet ZO. Hospodár ZO alebo 

iný člen ZO poverený predsedom ZO je povinný a zodpovedný za správne vypočítanú výšku 

22% členských príspevkov a každomesačný odvod na ústredie OZ DLV. 

 

2. Druhým problémom, s ktorým sa stretávame pri odvádzaní členského príspevku je nesprávne 

uvádzanie alebo neuvádzanie štvormiestneho organizačného čísla ZO, ktoré slúži na 

rozpoznanie ZO. Pri platbe členských príspevkov pomocou internetbankingu, v banke alebo 

na pošte hospodár ZO alebo iný člen ZO poverený predsedom ZO zadá štvormiestne 

organizačné číslo ZO do kolónky variabilný symbol. V kolónke informácia pre príjemcu zadá 

skratku ZO, mesto a mesiac, za ktorý je odvedený členský príspevok. Názorný príklad 

prevodu cez internetbanking je zobrazený nižšie.  Štvormiestne organizačné čísla ZO nájdete 

na tomto odkaze: http://www.ozdlv.sk/dokumenty/organizacne_cisla_ZO.pdf alebo na 

webovej stránke OZ DLV v sekcii Dokumenty s názvom Organizačné čísla. 

 

3. Tretím problémom, s ktorým sa často stretávame je nepravidelný odvod členských príspevkov 

na ústredie OZ DLV. Podľa Stanov OZ DLV Článku 22 sa v bode 1 a 2 sa uvádza 

nasledovné: „Ak dlhuje ZO OZ DLV odvod členských príspevkov viac, ako za dobu 3 

mesiacov, sú jej pozastavené všetky výhody, ktoré pre ňu plynú z členstva v odborovom zväze 

 

 

 
 
„Spokojný zamestnanec urobí viac ako 
traja nespokojní.” 

 
                   Henry Ford 

Číslo 3 ,  ročník XVII.  

SPRAVODAJCA 
ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA 

http://www.ozdlv.sk/dokumenty/organizacne_cisla_ZO.pdf
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a jej zástupcovia strácajú hlasovacie právo vo všetkých orgánoch OZ DLV. Pokiaľ ZO OZ 

DLV dlhuje odvod členských príspevkov dlhšie ako 6 mesiacov  je z odborového zväzu 

vylúčená. O vylúčení základnej organizácie  rozhoduje Predsedníctvo OZ DLV, ktoré však 

môže v odôvodnených prípadoch svoje rozhodnutie zmeniť.“ ZO by mali preto dodržiavať 

svoje povinnosti v súvislosti s členstvom v OZ DLV, aby vlastnou vinou nespôsobili 

problémy svojim členom vo vzťahu k výhodám plynúcim z členstva v OZ DLV.  

 

Príklad správneho prevodu členských príspevkov ZO OZ DLV – internetbanking     

 

 

 
 
                Vypracoval: Ing. Rastislav Martiška, PhD. 

                                   ekonóm – analytik OZ DLV 
                                   kontakt: e-mail: martiska@ozdlv.sk 

                                   MT: +421 948 922 336 

 

mailto:martiska@ozdlv.sk
tel:+421%20948%20922%20336
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ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV  
 

 

Rokovanie Predsedníctva OZ DLV sa uskutočnilo 31. 05. 2017 a 01. 06. 2017 a zaoberalo sa 

nasledujúcimi otázkami súvisiacimi s činnosťou odborového zväzu:  

 
1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV.   

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV. 

3. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV k 30. 04. 2017. Prehľad 

pravidelných neplatičov členských poplatkov.  

4. Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch 

k 30. 04. 2017.  

5. Návrh na riešenie terminovaných vkladov z dôvodu ukončenia viazanosti.  

6. Návrh „Dohody o spolupráci Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva a 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda“.  

7. Návrh „Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi Odborovým zväzom pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku“.  

8. Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.  

9. Medzinárodné vzťahy a spolupráca OZ DLV. 
10. Návrh na schválenie príspevku na podujatie „Naj horár“. 

11. Návrh na schválenie príspevku na podujatie „Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských 

pracovníkov Nitra 2017“.  

12. Návrh na vyslanie delegácie do Chorvátska - Umag.  

13. Informácia o výške členského príspevku na KOZ SR. 

14. Start up 1. etapa – stabilizácia členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov.  

15. Dôvody a nevyhnutnosť pravidelného odvodu členských príspevkov zo ZO OZ DLV 

a možnosti na zlepšenie platobnej disciplíny ZO OZ DLV. 

16. Informácia o obsahu, účasti a priebehu školenia nových funkcionárov OZ DLV 

v Tatranskej Lomnici. 

17. Správy z účasti na konferencii - „Európske hospodárske riadenie a jeho vplyv na 

kolektívne vyjednávanie a mzdové politiky“ a účasti na zasadnutí Stredoeurópskej 

mládežníckej odborárskej siete (CEYTUN). 

18. Odmeňovanie „prizvaných“ členov Revíznej komisie OZ DLV na rokovanie Výkonných 

rád sekcií OZ DLV.  

19. Informácia o predaji budovy „Dom odborov“ na Vajnorskej 1 v Bratislave, v ktorej sídli 

Ústredie OZ DLV.  

20. Informáciu o hľadaní priestorov pre sídlo Ústredia OZ DLV, o možnostiach 

a ekonomických podmienkach prenájmu. 

21. Vyjadrenie pre tlač a média za OZ DLV poskytuje predseda/predsedníčka príslušnej 

sekcie, ktorej sa problematika týka. Na základe predsedom/predsedníčkou sekcie vydaného 

splnomocnenia môže v mene sekcie poskytovať vyjadrenia pre média a tlač nimi poverený 

zástupca.    

22. Informácia o priebehu rokovaní zástupcov OZ DLV o zrušení členstva v PSI. 

 
                                                       Spracoval: Dušan Maľák 

         odborný asistent 
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Spoločné rokovanie Predsedníctiev Odborového zväzu drevo, lesy, 

voda a Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na 

Slovensku 
 

31. mája 2017 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo spoločné rokovanie Predsedníctva 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda a Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov 

poľnohospodárstva na Slovensku. 

V úvode rokovania JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, 

voda a Ing. František Baláž, predseda Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na 

Slovensku predstavili odborové zväzy, ktoré riadia. Zamerali sa hlavne na prezentáciu 

poslania odborových zväzov, ich priority a hlavné úlohy. Rokovanie pokračovalo diskusiou 

o možnostiach, rozsahu a podmienkach vzájomnej spolupráce. Účastníci rokovania sa zhodli 

na potrebe a prínosoch spolupráce, výsledkom čoho bolo podpísanie „Dohody o spolupráci“.  

 

V zmysle uzavretej „Dohody o spolupráci“ je cieľom spolupráce zabezpečiť:  

1. jednotu odborových hnutí v odvetví pôdohospodárstva na princípe solidarity, 

spolupatričnosti a spoločných záujmov 

2. obhajobu a presadzovanie ekonomických, sociálnych, profesných, právnych 

a kvalifikačných záujmov a nárokov zamestnancov v pôdohospodárstve a príbuzných 

odvetviach.  

 

Rozsah spolupráce bude zameraný na: 

1. poskytovanie odborných konzultácií v oblasti pracovného práva a súvisiacej 

legislatívy, vrátane ekonomiky v časti analytických činností, v oblasti sledovania 

makro a mikro ekonomických ukazovateľov za jednotlivé sektory 

2. podporu a realizovanie strategických zámerov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

3. prípravu odborných stanovísk (vrátane medzirezortného pripomienkového konania) 

pre Hospodársku a sociálnu radu SR (Tripartitu) za jednotlivé sektory 

4. prípadné aktuálne udalosti vrátane zákonných protestných a podporných akcií 

5. vzájomné šírenie dobrého mena dostupnými prostriedkami 

6. iný rozsah, ak sa partneri dohodnú. 

 

Koordinácia úloh vyplývajúcich z „Dohody o spolupráci“ sa uskutoční na úrovni štatutárnych 

zástupcov Odborového zväzu drevo, lesy, voda a Odborového zväzu pracovníkov 

poľnohospodárstva na Slovensku. Obsah a ciele „Dohody o spolupráci“ boli prerokované na 

spoločnom zasadnutí Predsedníctiev s obojstranným súhlasom. 
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ŠKOLENIE NOVÝCH FUNKCIONÁROV ZO OZ DLV 
 
S cieľom pripraviť nových funkcionárov Odborového zväzu drevo, lesy, voda na náročný 

výkon odborárskej práce, odborový zväz pripravil odborné školenie, ktoré sa uskutočnilo 

31. 05. 2017 v Tatranskej Lomnici. Hlavné témy odborného školenia boli:  

  

1. Zákonník práce a súvisiace pracovnoprávne predpisy - aplikačné otázky. 

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - povinnosti a právomoci odborov. 

3. Hospodárenie základných organizácií OZ DLV. 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg na pracovisku.  
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Účastníci odborného školenia si vyskúšali na tréningovom cvičení kolektívne 

vyjednávanie sporného ustanovenia kolektívnej zmluvy. Výsledok vo všetkých prípadoch, 

napriek viacerým kolám vyjednávania skončil úspechom – dohodou medzi zástupcom 

odborov a zamestnávateľom.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Dušan Maľák 

                   odborný asistent  
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Je mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok súčasťou mzdy? 
 
Ako postupovať v prípade, ak Vám zamestnávateľ tvrdí, že nemáte nárok na mzdové 

zvýhodnenie za prácu vo sviatok, nakoľko je toto mzdové zvýhodnenie automaticky zahrnuté 

do mzdy? 

 

Základné východiská mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok 

 
Zákonník práce vymedzuje úpravu náhrady mzdy za sviatok v § 122 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZP“).  

 

Základná zákonná úprava stanovuje, že za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá 

mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50% jeho priemerného zárobku. Mzdové 

zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého 

odpočinku zamestnanca v týždni. (§ 122 ods. 1 ZP) 

 

ZP ďalej vymedzuje pravidlá, na základe ktorých je možné nahradiť mzdové zvýhodnenie 

podľa § 122 ods. 1 ZP čerpaním náhradného voľna (§ 122 ods. 2 ZP) a pravidlo náhrady 

mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca, ak mu mzda ušla pre sviatok, ktorý 

pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, či pravidlo nároku na bežnú mzdu zamestnancovi, 

ktorý je obmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok mu pripadne na obvyklý pracovný deň (§ 

122 ods. 3 ZP). 
 

Je potrebné poznamenať, že výšku mzdového zvýhodnenia alebo iné prvky v zmysle § 122 ZP 

je možné upraviť kolektívnou zmluvou. 

 

Mzdové zvýhodnenie ako súčasť mzdy 

 

Tvrdenie zamestnávateľa je v tomto prípade nesprávne. Zákonník práce už v § 120 ods. 2 

stanovuje, že mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok nie je súčasťou mzdy. Pri jeho určení 

sa vychádza buď zo zákona, kolektívnej zmluvy alebo mzdovej smernice. ZP však pripúšťa 

v prípade vedúceho zamestnanca zahrnutie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok do 

mzdy v zmysle § 122 ods. 5 ZP a to:  

 

„S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s 

prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za 

prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.“ 

 

Uvedená dohoda medzi vedúcim zamestnancom a zamestnávateľom však musí byť zahrnutá 

už do pracovnej zmluvy, inak je neplatná. 

 

 
Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín

     právnik OZ DLV  

Kontakt:      jarolin@ozdlv.sk 

                    MT: 0905 561 124 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jarolin@ozdlv.sk


 

7 

VÝZVA PRE MLADÝCH ODBORÁROV! 

 
PRIDAJ SA A POMÔŽ SEBE AJ NÁM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIATÍVA (PRE) MLADÝCH ODBORÁROV OZ DLV 
 

Náš Odborový zväz DREVO, LESY, VODA pripravil návrh 

aktivít (pre) mladých členov OZ DLV vo veku do 35 rokov. 

Slovíčko “pre” je v zátvorke preto, lebo to majú byť nielen 

akcie, ktorými chceme osloviť našich mladých členov, ale 

aj „ich“ akcie, ktoré spoločnými silami pripravíme a 

uskutočníme. 

 
V rámci aktivít mladých odborárov plánujeme: 

- realizovať spoločné stretnutia – team building aktivity 

- realizovať odborárske školenia a vzdelávacie aktivity 

- diskutovať s mladými odborármi a spoločne hľadať riešenia 

problémov, ktoré sú špecifické práve pre mladých odborárov 

- preposielať zaujímavé ponuky na vzdelávanie a iné aktivity pre 

mladých členov OZ DLV, ktoré sú organizované na Slovensku 

a v zahraničí, ktoré sú určené mladým odborárom do 35 rokov 

- vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie mladých členov nášho 

OZ DLV do  riadenia, plnenia úloh a prípravy aktivít zväzu. 

 

Veríme, že práve prostredníctvom odborov dokážme MY MLADÍ 

ODBORÁRI spoločne vytvoriť priestor prie riešenie otázok, ktoré 

sú podstatné a dôležité pre mladých pracujúcich ľudí v sektoroch, 

ktoré zastrešuje náš odborový zväz. 

 

Ak máte záujem vedieť, čo OZ DLV pre mladých odborárov nášho 

zväzu pripravuje, ak aj Vy máte zaujímavé myšlienky a návrhy ako 

zapojiť mladých odborárov do činnosti nášho zväzu, ale zatiaľ ste 

nemali priestor ich vyjadriť, zaregistrujte sa prostredníctvom 

formulára na adrese:  
https://goo.gl/forms/pWUijI66C0TzaRtz2 

 

 
                                                                                                                                 Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín  

                                                                                                                                                   právnik OZ DLV  

                                                                                                                                                   a spoluzakladateľ 

                                                                                                                                                  „Iniciatívy (pre) mladých 

                                                                                                                                                  odborárov OZ DLV” 

 

https://goo.gl/forms/pWUijI66C0TzaRtz2
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Najlepší slovenskí lesníci súťažili na Donovaloch o titul „NAJ HORÁR” 
 

 

Najlepší slovenskí lesníci opäť po roku súperili o titul „Naj 

horár”. V poradí 13. ročník tejto súťaže sa uskutočnil 26. 

mája 2017 na Donovaloch. Ako pozorovatelia sa na ňom 

prvýkrát zúčastnili aj lesníci – odborári, členovia 

odborových zväzov z Maďarska a Chorvátska, ktorí by 

sa mali už budúci rok zúčastniť ako súťažiaci a 

reprezentovať odborové zväzy z týchto krajín. 
 

 

Úvod podujatia patril vystúpeniam: 

   Ing. Jaroslava Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu MPRV SR 

Ing. Mariana Staníka, generálneho riaditeľa Lesy SR 

JUDr. Vlasty Szabovej, PhD., predsedníčky OZ DLV 

Ing. Vladimíra Masicu, riaditeľa OZ Slovenská Ľupča, Lesy SR. 

Súťažilo spolu 29 trojčlenných družstiev v 

piatich disciplínach. Návštevníci sa mohli 

zapojiť do piatich mimo súťažných 

disciplín vrátane streľby z luku a pitia piva 

na čas. Pre najmenších boli pripravené hry 

s lesnými pedagógmi. 

Najlepších horárov z celého Slovenska 

čakalo meranie a odhad objemu dreva, 

montáž lapača Theyson, sadenie sadeníc 

jamkovou metódou, prepílenie polena 

ručnou pílkou a streľba zo vzduchovky. 

Poslednou disciplínou boli otázky z 

bezpečnosti práce a hod obojstrannou sekerou na cieľ. Pre strojníkov nakladačov bola 

pripravená súťaž v premiestňovaní bremena na čas a presnosť, 

Okrem zamestnancov štátneho podniku Lesy SR zo všetkých odštepných závodov na 

Slovensku sa na súťaži zúčastnili aj lesníci z Mestských lesov Banská Bystrica, Lesného 

podniku mesta Zvolen, Vojenských lesov a majetkov či Štátnych lesov TANAP-u. 

Vedomosti a šikovnosť si so svojimi kolegami porovnalo i ženské družstvo z odštepného 

závodu Levice. 

 

Výhercovia - družstvá: 

1. miesto: OZ Rimavská Sobota 

2. miesto: OZ Levice muži 

                       3.  miesto: OZ Slovenská Ľupča 

 

Výhercom v kategórii jednotlivec a teda 

výhercom titulu „Naj Horár” sa stal Richard 

Jakubička z OZ Rimavská Sobota. 
                                                                                  

           Zdroj:TASR   

http://dovolenka.sme.sk/chorvatsko
http://zvolen.sme.sk/
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Poľovnícky deň v Betliari 2. júna 2017 

 
SNM - Múzeum Betliar usporiadal v 

spolupráci s Lesmi Slovenskej 

republiky, odštepný závod Rožňava. 

2. júna už štvrtýkrát Poľovnícky deň 

v areáli historického parku kaštieľa, 

kde sme si pripomenuli 50. výročie 

obnovenia zvernice. Návštevníci 

podujatia mali možnosť vidieť a 

porovnať pôvodné historické trofeje z 

Betliara, ilustrované dobovými 

fotografiami z poľovačiek, so 

súčasnými trofejami. 

V roku 1885 gróf Emanuel I. 

Andrássy založil v Betliari zvernicu 

pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. 

Jej základ tvorilo 16 jeleníc a 5 

jeleňov privezených zo Zemplína. V 

rozširovaní zvernice pokračoval aj 

Emanuelov syn gróf Gejza I. 

Andrássy. Počas 2. svetovej vojny 

zvernica zanikla, ale Štátne lesy ju na 

tomto historickom mieste obnovili už 

v roku 1967. Zvernica v Betliari tak 

patrí medzi najstaršie v súčasnosti 

fungujúce zvernice na Slovensku  

 

 

Za náš Odborový zväz drevo, lesy, voda sa 

tejto akcie na pozvanie riaditeľa OZ 

Rožňava, Lesy SR Ing. Štefana 

Zubriczkého zúčastnila JUDr. Vlasta 

Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV a p. 

Jozef Minárik, 1. podpredseda OZ DLV a 

predseda Lesníckej sekcie OZ DLV, aby 

svojou účasťou podporili túto akciu a 

reprezentovali členov OZ DLV. 

 

                                                                Zdroj: http://turista.dobsina.sk/?id_menu=0&module_action__309145__id_ci=127436 

 

http://turista.dobsina.sk/?id_menu=0&module_action__309145__id_ci=127436
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Pietne spomienkové dni 
 

Každoročne si odbory na celom svete pri 

príležitosti 28. apríla ako Svetového dňa 

bezpečnosti a zdravia pri práci pripomínajú 

Medzinárodný spomienkový deň na 

zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku úrazu na 

pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania. 

 

 

Odbory ako aktívny účastník pri tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia majú 

za cieľ predovšetkým preventívne pôsobenie. Účasť odborových inšpektorov bezpečnosti 

práce na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov má veľký význam z dôvodov obhajoby 

oprávnených záujmov zamestnanca na objektívnom posúdení miery zavinenia, pretože mnohí 

zamestnávatelia majú snahu zbaviť sa zodpovednosti za vznik týchto udalostí a presunúť 

hlavné zavinenie na zamestnanca.  

 

Ako vyplýva zo Správy o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2016 bol v minulom 

roku vyšetrovaný iba jeden smrteľný pracovný úraz, čo je významný pokles oproti 8 

vyšetrovaným smrteľným pracovným úrazom v roku 2015. Závažných udalostí bolo v roku 

2016 vyšetrovaných celkom 80, v roku 2015 ich bolo 77. Závažných pracovných úrazov bolo 

vyšetrovaných v roku 2016 - 9, čo je o 3 menej ako v roku 2015. Chorôb z povolania a príčin 

ich vzniku bolo v roku 2016 vyšetrovaných 56, čo je o 1 viac v roku 2015. Havárií bolo 

vyšetrovaných 14 , v roku 2015 ich bolo 13. 

 

V roku 2016 bolo zo strany odborových inšpektorov vyšetrovaných celkom 56 novo 

nahlásených chorôb z povolania, ako aj náhrady škody spôsobenej chorobami z povolania, čo 

je o 1 viac ako v roku 2015. Najčastejšími príčinami, tak ako v predchádzajúcich rokoch, sú 

poškodenia sluchu z hluku a niektoré ochorenia podporno-pohybovej sústavy v dôsledku 

dlhodobého jednostranného a nadmerného zaťaženia. Za posledné roky pozorujeme 

vzrastajúci počet zamestnancov strácajúcich zdravotnú spôsobilosť na výkon práce, nie však 

z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale dôvodu z dlhodobého 

a jednostranného pracovného zaťaženia. 

 

Priaznivý vývoj v poklese počtu závažných pracovných úrazov pokračoval aj v roku 2016, 

keď ich bolo vyšetrovaných 9, čo je o 3 menej ako v roku 2015. Postupný pokles môžeme 

hodnotiť ako výsledok zvýšenej pozornosti, ktorú venujú zamestnávatelia dodržiavaniu 

bezpečnostných predpisov. 

 

„Odborom na Slovensku nikdy nebola ľahostajná starostlivosť o ochranu človeka v 

pracovnom procese. Z historického vývoja a poslania odborov právom považujeme oblasť 

starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za jednu zo svojich najdôležitejších 

úloh v spoločnosti,“ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár. 

  

KOZ SR pri tejto príležitosti tradične po mnoho rokov organizovala Pietne spomienkové 

zhromaždenie za zamestnancov usmrtených pri práci a zamestnancov, ktorí utrpeli vážne 

zranenia na pracovisku. Od roku 2011 sa toto podujatie uskutočňuje v gescii Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V tomto roku sa spomienkové zhromaždenie za účasti 

sociálnych partnerov uskutočnilo 11. mája 2017 v Hoteli SOREA Regia v Bratislave. 
                   Zdroj: KOZ SR 
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Lesnícke dni prelomili bariéry   

Lesnícke dni vo Zvolene, na ktorých zahájení sa ako zástupkyňa odborov a OZ DLV 

zúčastnila na základe osobného pozvania p. Bc. Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD., generálneho 

riaditeľa Národného lesníckeho centra, pani JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ 

DLV,  slávnostne otvorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Lesnícke dni 

bolo otvorené 21. apríla 2017. Ministerka vo svojom príhovore zdôraznila potrebu upozorniť 

odbornú a laickú verejnosť, že zdravotný stav lesov, najmä smrekových, sa výrazne zhoršil a 

že je potrebné pristúpiť k spomaleniu negatívnych trendov v ochrane lesa. 

Hlavnou myšlienkou jedenásteho ročníka bola téma „Lesy bez bariér – lesy pre 

spoločnosť“. Organizátori tým chceli poukázať na rôzne formy prekážok a úskalí, ktorým čelí 

naša spoločnosť. Lesy sú pre všetkých a lesníci okrem iného sprístupňujú lesný potenciál krajiny 

aj pre ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami. 

Celoslovenský projekt Lesnícke dni odštartoval vo Zvolene, ktorý sa od minulého roku môže 

pýšiť titulom - mesto lesníctva. Odtiaľ sa presunul do Bratislavy, Košíc, Prešova a pod Tatry do 

Kežmarku. Hlavné podujatia dopĺňa séria regionálnych akcií ako sú napríklad Lesnícky deň v 

botanickej záhrade v Banskej Štiavnici, Revúcke lesnícke dni, ukážky približovania dreva vo 

vodnom žľabe Rakytovo, rôzne výstavy a exkurzie. 

Lesníci si uvedomujú potrebu aktívnej komunikácie. Je nevyhnutné prinášať objektívne a 

pravdivé informácie podložené na vedeckých poznatkoch. Základnou prioritou slovenského 

lesníctva je obhospodarovanie lesa udržateľným spôsobom s cieľom zachovania ekonomických, 

sociálnych, environmentálnych a kultúrnych úžitkov pre súčasné a 

budúce generácie. Práve Lesnícke dni vytvárajú platformu pre otvorený 

dialóg so všetkými cieľovými skupinami verejnosti. 

Zdroj: 
http://www.lesnickedni.sk/index.ph

p?option=com_content&task=blogc

ategory&id=0&Itemid=25 

http://www.lesnickedni.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=25
http://www.lesnickedni.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=25
http://www.lesnickedni.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=25
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NAŠI JUBILANTI 

 

 
 

VÁŽENÍ NAŠI JUBILANTI, 

 
p. Ing. Čulen Miroslav – člen Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva a člen Pléna OZ DLV 

p. Kočiš Marián– predseda ZO OZ DLV pri VVS, závod Bardejov a člen Sekcie vodného hospodárstva 

p. Ing. Slivinský Ján– člen Výkonnej rady Lesníckej sekcie a člen Pléna OZ DLV 

 

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

Vašej náročnej práci a spokojnosti v osobnom živote. 

Súčasne Vám vyslovujeme poďakovanie a vysoké uznanie za Vašu doterajšiu 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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Vážené kolegyne! Vážení kolegovia! 

 

Prajeme Vám príjemne strávené dovolenkové obdobie a načerpanie 

nových síl a energie do ďalšieho obdobia Vašej náročnej odborárskej 

práce.  
        Vaši kolegovia   

   z Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 

 

Deťom želáme veľa oddychu, príjemných chvíľ strávených v kruhu 

najbližších a budeme sa tešiť, ak dokážeme na ich tvárach vyčarovať  

úsmev, radosť, šťastie a spokojnosť. 

 
 

REDAKČNÁ RADA:  VYDAVATEĽ: 
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, 0948 722 811  Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 
Mgr. Matúš Jarolín, pracovno-právne poradenstvo, 0905 561 124  TEL.: 02/554 23 660 
Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508  E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk 
Ing. Rastislav Martiška, PhD., ekonóm-analytik, 0948 922 336  URL: www.ozdlv.sk 
Dušan Maľák, odborný asistent, 02 554 23 660  Facebook: www.facebook.com/ozdlv 

 

http://www.ozdlv.sk/

