SPRAVODAJCA OZ DLV
ČÍSLO 2 - ROČNÍK XVIII

O SPRAVODAJCOVI...
Spravodajca OZ DLV je odborársky štvrťročník určený
pre členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, ako
aj pre záujemcov o odborovú problematiku zo širokej
verejnosti.
V našom Spravodajcovi sa dozviete všetko o aktuálnej
činnosti nášho odborového zväzu, aktuality zo sveta
pracovnoprávneho a ekonomického poradenstva.
Prajeme Vám príjemné čítanie!

V TOMTO ČÍSLE SA DOČÍTATE
Odštartoval nový rok zasadnutí OZ DLV!
Aktuálne výzvy odborového zväzu
Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci
Vývoj inflácie v roku 2017 a na začiatku 2018
Právne poradenstvo pre odborárov.
A iné...

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2018

ROKOVANIA ORGÁNOV OZ DLV
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Rokovania Predsedníctva OZ DLV
Nový rok odštartoval s dvoma rokovaniami Predsedníctva OZ DLV. Naše vedenie sa stretlo 08.03.2018 a
18.04.2018 aby prebralo dôležité otázky nášho odborového zväzu.
Na svojom zasadnutí 08.03.2018 sa Predsedníctvo zaoberalo nasledujúcimi otázkami:
1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV.
3. Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 28.02.2018.
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 28. 02. 2018. Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
5. Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2017.
6. Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciach v pôsobnosti OZ DLV za rok 2017.
7. Informácia z rokovania Iniciatívy mladých OZ DLV.
8. Návrh plánu vzdelávania OZ DLV na rok 2018.
9. Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok
2017.
10. Návrh na zmenu Stanov OZ DLV.
11. Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.
12. Návrh programu rokovania Pléna OZ DLV.
13. Návrh miesta rokovania Pléna OZ DLV a schválenie poverenia vedením rokovania.
14. Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za rok 2017.
15. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2017 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k správe.
16. Správa o vyradení, likvidácií a presune majetku OZ DLV.
17. Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy OZ DLV.
18. Návrh koncepcie súťaže žiakov stredných odbornýsch škôl pôsobiacich v lesníckom sektore a strednej
odbornej školy pre prípravu zamestnancov vodárenských spoločností a finančné zabezpečenie súťaže.
19. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
20. Schválenie príspevku na Venerovského memoriál.
21. Kritéria súťaže „Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“.
22. Správa o činnosti Predsedníctva OZ DLV v období medzi rokovaniami Pléna OZ DLV.
23. Výsledky kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018.
24. Rôzne.
18.04.2017 sa konalo druhé zasadnutie Predsedníctva OZ DLV. Na svojom zasadnutí sa Predsedníctvo
zaoberalo:
1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV.
3. Návrh na zmenu znenia Smernice pre hospodárenie Odborového zväzu drevo, lesy, voda a jeho
orgánov na obdobie rokov 2017 - 2020.
4. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty – Športové dni Umag, Chorvátsko – 21. až 24. júna 2018.
5. Návrh na schválenie finančného príspevku pre podujatie „Naj horár 2018“.
6. Rôzne.
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Rokovanie Pléna OZ DLV
19.04.2018 sa konalo prvé zasadnutie Pléna OZ DLV v roku 2018. Na svojom zasadnutí sa Plénum
zaoberalo nasledujúcimi otázkami:
1. - 7. Procedurálne úkony Pléna OZ DLV
8. Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného
riadneho rokovania Pléna OZ DLV 07. 12. 2017.
9. Zmena Stanov OZ DLV.
10. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2017 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k
správe.
11. Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských
služieb za rok 2017.
12. Informácia z rokovania Iniciatívy mladých OZ DLV.
13. Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2017.
14. Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciach v pôsobnosti OZ DLV za rok 2017.
15. Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za rok 2017.
16. Informácia o stave kolektívneho vyjednávania KZVS a Dodatku č. 3 KZVS CPS na rok
2018.
17. Rôzne.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2018 boli
na zasadnutí Pléna OZ DLV 2018 odmené za svoju
činnosť aktívne odborárky:
- pani Ing. Erika Bérešová
- pani Silvia Hlinková
- pani Mária Bajsová
Rokovania sa zúčastnila aj dlhoročná funkcionárka
Elena Bobuľová a člen Iniciatívy mladých OZ DLV
Ing. Patrik Lörinc.
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Vývoj inflácie v roku 2017 a prvých mesiacoch roku 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že miera inflácie meraná
indexom spotrebiteľských cien, dosiahla hodnotu v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %. Nižšie uvádzame tabuľky č. 1 a 2 s
prehľadom vývoja spotrebiteľských cien, regulovaných cien a jadrovej
inflácie za obdobie roka 2017 rozdeleného podľa jednotlivých mesiacov
porovnávaných s predchádzajúcim obdobím roka 2016 a prvých troch
mesiacov roka 2018 porovnávaných s predchádzajúcim obdobím roka 2017.

INFLÁCIA

Bleskovka!

Pre objasnenie pojmu jadrová inflácia ponúkame nasledovné vysvetlenie. Jadrová inflácia kvantifikuje mieru
rastu cenovej hladiny (cien) na neúplnom spotrebnom koši . Zo spotrebného
koša súúrad
vylúčené
položky
s
Štatistický
SR potvrdil
dňa
regulovanými cenami a položky s cenami ovplyvňovanými inými administratívnymi
opatreniami.
Položky, u
15.01.2018,
že miera inflácie
ktorých dôjde k cenovým zmenám z dôvodu daňových úprav (napr. zmienmeraná
DPH, spotrebných
daní,
dotácií),
indexom spotrebiteľských
zostávajú súčasťou spotrebného koša, ale vplyv daňových úprav sa eliminuje.
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
Celkovú infláciu teda rozkladáme na jadrovú infláciu (vplyv položiek s trhovými
cenami),
priemere
1,3 %.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.

Spracoval:
Ing. Rastislav Martiška, PhD.
Ekonóm-analytik OZ DLV

3

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

2/2018

Vývoj inflácie v roku 2017 a prvých mesiacoch roku 2018
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 2018 podľa jednotlivých mesiacov.

Spracoval:
Ing. Rastislav Martiška, PhD.
Ekonóm-analytik OZ DLV
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
ČASŤ I. - Všeobecné údaje
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.
1.Údaje o počte profesionálnych odborových inšpektoroch BOZP.
Odborovú kontrolu nad stavom BOZP z úrovne OZ DLV vykonáva jeden profesionálny republikový zväzový
inšpektor BOZP OZ DLV.
2. Údaje o počte vykonaných kontrol BOZP
V sledovanom období bolo vykonaných spolu 36 výkonov (z toho 27 kontrol, 1 školenie a 8 iných výkonov). Pri
týchto kontrolách bolo zaregistrovaných 18 nedostatkov BOZP, ktoré boli odstránené na mieste. Z každej
kontroly bol vypracovaný písomný záznam. Vo všetkých prípadoch zamestnávatelia a predsedovia ZV ZO OZ
DLV nemali námietky voči vecnej správnosti uvedených skutočností a k spôsobu ich zisťovania.
3.Údaje o počte vyšetrovaných príčin závažných pracovných úrazov.
V sledovanom období boli zo strany OZ DLV vyšetrované dva závažné (smrteľné) pracovné úrazy.

ČASŤ II. - Kontrolná činnosť
Kontrola dodržiavania platnej legislatívy v oblasti BOZP a nedostatky zistené pri kontrolách.
Počet vykonaných kontrol podľa odvetví a počet zistených a odstránených nedostatkov:

Bleskovka!

Lesné hospodárstvo 12 kontrol počet zistených nedostatkov
12
SVP, š.p. Správy povodí 3 kontroly počet zistených nedostatkov
0 SR potvrdil dňa
Štatistický úrad
Vodárenské spoločnosti 11 kontrol počet zistených nedostatkov
15.01.2018, 4
že miera inflácie
Celulózo–papierenské spoločnosti 1 kontrola počet zistených nedostatkov
2
meraná indexom spotrebiteľských
Nábytkárske spoločnosti 0 kontrol počet zistených nedostatkov
cien, dosiahla0v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
ČASŤ III. - Metodická a poradenská služba pre ZO OZ DLV
1. Metodická a poradenská služba
Metodická a poradenská služba bola v sledovanom období vykonávaná najmä pri kontrolách BOZP, ako aj na
základe telefonických alebo písomných dotazov. Pri výkone odborovej kontroly bol vysvetľovaný najmä
obsah legislatívy v oblasti BOZP, problematika vypracovania a aktualizovania vnútorných predpisov BOZP
ako aj poradenstvo pri vyjednávaní PKZ a KZ VS.
Dotazy boli zamerané najmä na:
- osobné ochranné pracovné prostriedky
- teplotná záťaž na pracovisku
- lekárske prehliadky vo vzťahu k práci
- kategorizácia prác z hľadiska rizík zaradených do kategórii
- odškodňovanie PÚ, dokumentácia BOZP
- vykonávanie preventívnych a ochranných služieb BOZP, výklad k novelizovaným predpisom na úseku BOZP
2. Rokovanie o otázkach BOZP a účasť na akciách
a/rokovanie o otázkach BOZP:
- s predsedami ZV ZO OZ DLV boli prerokované výsledky kontrol BOZP vrátane návrhu opatrení,
- republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV sa zúčastnil na zasadnutiach Predsedníctva OZ DLV a
Plenárnych schôdzí OZ DLV, kde boli prerokované nasledovné materiály:
- Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2016
- Plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2018
- Správa o vývoji pracovnej úrazovosti firiem v pôsobnosti OZ DLV za rok 2016 Aktuálne legislatívne zmeny v
oblasti BOZP
b/ účasť na akciách:
republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV sa v sledovanom období ďalej zúčastnil:
- na rokovaniach Predstavenstva Združenia zväzových inšpektorov BOZP v rámci KOZ SR
- na vzdelávaní zväzových inšpektorov BOZP v rámci KOZ SR v Liptovskom Jáne
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
- na rôznych konferenciách s otázkami BOZP
15.01.2018, že miera inflácie
- na rokovaní pracovnej skupiny s NIP SR
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
c/vypracovanie stanovísk a pripomienok:
predchádzajúcemu roku v
- spracovanie pripomienok k novelizácii legislatívy BOZP pre KOZ SR
priemere 1,3 %.
- poskytnutie stanoviska ku konkrétnym podnetom pre ZO OZ DLV

Bleskovka!

- stanoviská k vyšetrovaniu registrovaných PÚ
- pripomienkovanie návrhov KZ VS a PKZ
Návrhy na zameranie činnosti pre nasledujúce obdobie sú rozpracované v pláne činnosti odborovej kontroly
nad stavom BOZP na rok 2018.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
Tabuľková časť k správe o činnosti za rok 2017

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
Tabuľková časť k správe o činnosti za rok 2017

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
Tabuľková časť k správe o činnosti za rok 2017

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP - 2017
ČASŤ IV. - Poznatky a hodnotenia z pohľadu OZ DLV
A. Vplyv odborov na prípravu legislatívy týkajúcej sa BOZP a súvisiacich oblastí:
Z pohľadu OZ DLV je potešiteľné, že republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV je členom predstavenstva
združenia RZI SR pri KOZ SR. Týmto sa priamo zúčastňuje na tvorbe a pripomienkovaní pripravovaných
legislatívnych zmien v oblasti BOZP. Priamo tak prenáša podnety zo ZO OZ DLV do jednotlivých stanovísk a
pripomienkových konaní.
Odbory majú priamy vplyv a podiel na tvorbe legislatívy s problematikou BOZP. Treba však aj naďalej
skonštatovať, že nie vždy sa podarí presadiť všetky požiadavky a návrhy. V tomto smere je udržiavaná úzka
spolupráca s Národným inšpektorátom práce, kde sa vzájomne podporujeme v úsilí o presadenie potrebných
zmien v legislatíve BOZP.
B. Priamy výkon kontrolnej činnosti. Porovnanie počtu zistených nedostatkov.
Odborový inšpektor BOZP OZ DLV počas výkonu kontrolnej činnosti preventívne pôsobí
pri vytváraní
bezpečných pracovných podmienok a pracovných podmienok. Vykonávanie kontrolnej činnosti a najmä
poradenstvo je dôležitým nástrojom na upevňovanie pozície odborov v obhajobe oprávnených požiadaviek
zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP. Výsledky kontrol sú prerokovávané so zástupcami zamestnávateľov a
ani počas roku 2017 neboli vznesené k výsledkom jednotlivých kontrol žiadne námietky.
V porovnaní s rokom 2016 je počet zistených nedostatkov nižší a tiež klesá počet nedostatkov, ktoré sa podarilo
na mieste odstrániť ešte počas kontroly, konkrétne pokles o 12. Z týchto výsledkov je možné aj naďalej
pozorovať pozitívny trend zodpovednejšieho prístupu zamestnávateľov k riešeniu problematiky BOZP ako aj
znižujúcu sa závažnosť zistených nedostatkov.
Žiaľ oproti roku 2016 boli šetrené dva smrteľné pracovné úrazy.
C. Reálny vplyv legislatívy a dopad kontrolnej činnosti odborov na zamestnancov na zlepšovanie
podmienok v oblasti BOZP.
Hlavným cieľom a spoločným úsilím všetkých je neustále zlepšovanie podmienok BOZP a pracovného
prostredia. V roku 2017 pokračoval pozitívny trend v tejto oblasti. Zamestnávatelia pristupujú zodpovedne k
problematike BOZP, ktoré bolo viditeľné počas prerokovaní zistených nedostatkov z kontrolnej činnosti. V roku
2017 bolo viacero pozitívnych spätných väzieb ako výsledok poskytnutej právnej
pomoci
stanovísk
Štatistický
úradako
SR aj
potvrdil
dňa pri
riešení sťažností a podnetov zo strany ZO OZ DLV. Na základe týchto materiálov
sa podarilo
so zamestnávateľmi
15.01.2018,
že miera
inflácie
problémy doriešiť vo väčšine prípadov.
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
D. Odporúčania na zameranie odborovej kontroly a činnosti v oblasti BOZP
pre ďalšie obdobie.
predchádzajúcemu
roku v
V zmysle poznatkov získaných počas kontrolnej činnosti odporúčam v budúcnosti
naďalej
priemereaj1,3
%. upriamiť pozornosť
na nasledovné oblasti:
• Zamestnanci na odlúčených pracoviskách
• Práca vykonávaná osamote
• Zmeny v úrazovom poistení

Bleskovka!

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV v roku 2017
Podľa predložených hlásení z organizácii v pôsobnosti OZ DLV bolo v roku 2017 zaregistrovaných spolu 177
registrovaných pracovných úrazov, čo je pri porovnaní s rokom 2016 o 10 registrovaných pracovných úrazov
viac. V dôsledku výskytu pracovných úrazov bolo vymeškaných 8 808 kalendárnych dní, čo je pri porovnaní s
rokom 2016 o 304 kalendárnych dní menej.
Počet 177 registrovaných pracovných úrazov v relatívnom vyjadrení predstavoval priemernú početnosť
výskytu 0,78 pracovných úrazov na 100 zamestnancov. Priemerný počet vymeškaných kalendárnych dní na
jeden pracovný úraz predstavoval 49,76 dní, čo je pri porovnaní s rokom 2016 o 4,80 dní menej.
Vývoj pracovnej úrazovosti podľa rokov:

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
Vzhľadom na meniaci sa počet zamestnancov v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV objektívnejší pohľad na
vývoj pracovných úrazov a ich závažnosť dáva nasledovný prehľad.
Počet PÚ na 100 zamestnancov :

Priemerný čas trvania PN pre PÚ

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
Prehľad zdrojov pracovných úrazov

Bleskovka!

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
Prehľad príčin pracovných úrazov

Bleskovka!

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
Podiel odvetví na najpočetnejších zdrojoch a príčinách pracovných úrazov.

Smrteľné pracovné úrazy
Zo strany predsedov ZV ZO OZ DLV boli v roku 2017 na OZ DLV nahlásené 2 smrteľné pracovné úrazy. V roku
2016 nebol zaregistrovaný smrteľný pracovný úraz.

Bleskovka!

Prehľad o počte závažných pracovných úrazov v roku 2017 spolu

Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018,
že mieraOZ
inflácie
Z predložených tabuliek o výskyte registrovaných pracovných úrazov z organizácií
v pôsobnosti
DLV bol
meraná
indexom
spotrebiteľských
zistený nasledovný počet závažných pracovných úrazov, spolu 3 (oproti roku 2016 je to nárast o 2):
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
Závažné pracovné úrazy sa vyskytli v podnikoch:
priemere 1,3 %.
1. Lesy SR, š.p. OZ LT Banská Bystrica (smrteľný)
2. Lesy SR, š.p. OZ Trenčín (smrteľný)
3. Swedwood Slovakia Malacky

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2017
Prehľad o chorobách z povolania

Bleskovka!
Štatistický úrad SR potvrdil dňa
15.01.2018, že miera inflácie
meraná indexom spotrebiteľských
cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v
priemere 1,3 %.

Spracoval:
Ing. Robert Staško
Republikový inšpektor BOZP
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Akú ochranu má odborový funkcionár voči
ukončeniu pracovného pomeru?
Ochrana odborového funkcionára je jednou z pochopiteľne
najčastejšie riešených problémov odborového hnutia a
predstavuje základný prostriedok ochrany zamestnanca voči
vôly zamestnávateľa, v prípade ak je odborový funkcionár
vnímaný zamestnávateľom alebo jeho zástupcom
problematicky.
Zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších
predpisov ustanovuje ochranu odborového funkcionára v §
240 ods. 8 a ods. 9: "Zástupcovia zamestnancov sú v čase
funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho
skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli
poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré
by boli motivované ich postavením alebo činnosťou."
"Zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového
orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo
zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi
okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim
súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci
súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne
neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa,
keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť
predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho
udelenia."
Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže ukončiť
pracovný pomer s odborovým funkcionárom len po
predchádzajúcom súhlase (dohodou) so závodným
výborom. Akýkoľvek iný postup je neplatný. Daná situácia
sa vzťahuje na všetkých členov závodného výboru.
V zmysle ods. 10 však môže súd rozhodnúť o platnosti
ukončenia pracovného pomeru aj napriek nesúhlasu
odborového hnutia, ak zamestnávateľ preukáže
opodstatnenie tohto kroku.
Daná ochrana sa vzťahuje aj na zástupcov zamestnancov
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného
predpisu.
Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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Jubilanti OZ DLV
Vážení jubilanti,
p. Liana Gedeonová - predseda ZO OZ DLV pri Obecné lesy Smolnícka Huta a členka sekcie LS OZ DLV,
p. Ján Očovský - predseda ZO OZ DLV pri Mestské lesy Krupina a člen sekcie LS OZ DLV,
p. Ondrej Grünvalský - predseda ZO OZ DLV pri Rettenmeier Tatratimber, s.r.o. a člen sekcie DNS OZ DLV,
p. Anna Gažovičová - predseda ZO OZ DLV pri Decodom, s.r.o. a predsedníčka Revíznej komisie OZ DLV,
p. Jaroslav Ličko - predseda sekcie DNS OZ DLV,
p. Ing. Ľubomír Oravec - predseda ZO OZ DLV pri SVP, OZ Košice a člen sekcie SVH,
p. Mária Halászová - predseda ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Komárno a členka sekcie SVS,
p. Mária Kájatyová - predseda ZO OZ DLV pri VVS, Závod Košice a členka sekcie SVS,
p. Július Szabó - predseda ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Levice a člen sekcie SVS,
p. Peter Wagner - predseda ZO OZ DLV pri Liptovskej vodárenskej spoločnosti a člen sekcie SVS,
pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov v
profesionálnej oblasti a rodinnej pohody.
Zároveň by sme Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu doterajšiu prácu v odboroch a oceniť výsledky
Vášho snaženia v prospech a v záujme členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.
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