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O SPRAVODAJCOVI...

V TOMTO ČÍSLE SA DOČÍTATE

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!

Súťaž Bezpečné dni v práci 2018 

Informácie z rokovania Predsedníctva OZ DLV

Ponuky pre odborárov 

A iné... 

Minimálna mzda na rok 2019

Podujatia, na ktorých sme Vás reprezentovali

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2018
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Bleskovka!

OZ DLV zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12. 06. 2018 v spolupráci 
s PEFC SK (The Programme for the Endorsement of Forest Certification – pozn. PEFC SK spravuje Slovenskú 
schému certifikácie lesov, ktorá je súčasťou vedúceho celosvetového lesníckeho certifikačného programu) a 
pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa 
Kollára.  Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p. Celoslovenskému kolu predchádzali školské kolá 
na zapojených stredných odborných školách. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl. 

Súťaž pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej 
prvej pomoci. Bola rozdelená do troch častí: 

Časť I. - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) – písomný test 20 otázok 
Časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií) 
Časť III. - teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci 

Súťažiaci postupne súťažili v kategóriach družstiev a jednotlivci. Víťazom v kategórií družstiev sa stala SOŠ 
drevárska vo Zvolene s celkovým počtom bodov 34. Na druhom mieste v kategórií družstiev sa umiestnila 
SOŠ technická v Košiciach s bodovým ohodnotením 33 bodov. Víťazov kategórie družstiev uzavrela s 
počtom bodov 32 SOŠ lesnícka Tvrdošín.  

Vynikajúci individuálny výkon podali žiaci Martin Fučela, Frederik Štofila a Anna Petrová. V kategórií jednotlivci 
sa umiestnil na prvom mieste Martin Fučela (SOŠ lesnícka JDM, Liptovský Hrádok) so ziskom 25,5 bodov. Na 
druhom mieste sa umiestnil Frederik Štofila (SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice) s počtom bodov 25,2 
bodov. Na treťom mieste sa umiestnila Anna Petrová (SOŠ lesnícka v Prešove) s 22,7 bodmi. 

Súčasťou súťaže bola aj putovná výstava ŽIVÉ LESY, ktorú zabezpečila Slovenská lesnícka komora. Vďaka 
výstave sa mohli žiaci dozvedieť viac o súčasných podstatných problémoch lesov. 
   
Ako OZ DLV môžeme s potešením zhodnotiť, že cieľ súťaže sa nám podarilo úspešne naplniť o čom 
svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj ďaľší ročník. 
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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 %.

„Memorandum o spolupráci“ – 11. 01. 2018 Vyšná Boca  
OZ DLV spolu s 23 signatármi podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci vyjadril podporu cieľavedomej 
starostlivosti o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania; vyjadril pripravenosť podporovať 
také legislatívne zmeny, ktoré budú v prospech zachovania a obnovy lesov a v prospech tých, ktorí sa o les 
starajú – lesníkov a zapojiť sa do celoštátnej diskusie na tému „Pravda o lese“, v rámci ktorej by 
sprostredkovával a poskytoval pravdivé informácie voči dezinformáciám, že jediným záujmom a poslaním 
lesníkov je ťažba v lesoch a speňažovanie vyťaženej drevnej hmoty, pričom lesy existujú práve vďaka ich 
neúnavnej, stáročia pretrvávajúcej a často dostatočným spôsobom neohodnotenej náročnej a ťažkej práci, 
ktorá sa stala pre mnohých poslaním.  

Odmeňovanie zamestnancov vodárenských spoločností 
Realizovali sme aktivity zamerané na presadenie zmien v odmeňovaní zamestnancov vodárenských 
spoločností – po rokovaniach na Ministerstve hospodárstva SR, ÚRSO, Ministerstve životného prostredia SR 
(rokovanie sa uskutočnilo 22. 01. 2018 s Ing. Nórbertom Kurillom, PhD., štátnym tajomníkom ministerstva), 28. 
03. 2018 a 17. 04. 2018 so zástupcami Združenia miezd a obcí Slovenska (Ing. Milan Muška a Ing. Jozef 
Turčány),  zástupcami Asociácie vodárenských spoločností v súvislosti s prípravou novej metodiky 
odmeňovania, ktorá by bola akceptovaná ÚRSO a pomohla by zlepšiť odmeňovanie zamestnancov 
vodárenských spoločnosti v dohodnutom časovom období. 

54. ročník Venerovského memoriálu, organizovaný pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka a predsedníčky Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 
54. ročník sa konal 25. – 27. 03. 2018 v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese. V behu na lyžiach so streľbou 
zo vzduchovky a v obrovskom slalome súťažili lesníci zo Slovenska, Česka a Maďarska. Prvý ročník 
Venerovského memoriálu sa konal v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, 
ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania nevyhnutne musia zvládať aj pohyb na lyžiach. Tie 
sú aj dnes neodmysliteľnou pracovnou pomôckou lesníkov v náročných horských podmienkach. Využívajú ich 
napríklad pri starostlivosti o zver, zisťovaní stavu lesa či kontrole pohybu iných osôb počas sezónnej uzávery 
značkovaných turistických chodníkov. Absolútnym víťazom 54. ročníka Venerovského memoriálu a „Majstrom 
lesníkom“ Slovenska sa stal Ľubomír Machyniak z Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, ktorý obhájil minuloročné 
víťazstvo. Dvojkombináciu beh na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom v ženskej kategórii 
najrýchlejšie zvládla a „Majsterkou lesníčkou“ Slovenska sa stala vlaňajšia víťazka Andrea Machyniaková 
reprezentujúca Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.  
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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 %.

H2ODNOTA JE VODA 
12. 04 2018 sa konala v Inchebe Expo odborná konferencia organizovaná Ministerstvom životného prostredia 
SR, ktorej cieľom bolo viac diskutovať o problematike sucha, nedostatku vody a hľadaní riešení súčasných, ale 
aj budúcich problémov, ktoré môžeme očakávať. Na pozvanie p. štátneho tajomníka Ing. Norberta Kurillu, PhD. 
sa konferencie zúčastnila JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV. 

„Všetko pre ochranu oravských lesov“ – 60 rokov od založenia OZ Námestovo  
Na pozvanie Ing. Jozefa Heruda, riaditeľa Lesy SR OZ Námestovo sa tohto významného podujatia zúčastnila 
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV spolu s predsedom ZO OZ DLV pri OZ Námestovo p. 
Jozefom Mihaliakom, ktorá v rámci svojho vystúpenia o. i. zaželala OZ do ďalších rokov činnosti - 
zamestnancom dobrého zamestnávateľa, zamestnávateľovi lojálnych a čestných zamestnancov a nech s 
odstupom ďalších rokov pri oslave storočnice závodu, budúce vedenie prezentuje výsledky práce terajších 
zamestnancov s rovnakou hrdosťou a úctou k ich práci, ako sa na tejto akcii s odstupom 60 rokov vyjadroval Lesy 
SR OZ Námestovo. 

„XII. Lesnícke dni – Storočné letokruhy“  
Na pozvanie Bc. Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD., generálneho riaditeľa Národné lesnícke centrum so sídlom vo 
Zvolene a Ing. Mariana Staníka, generálneho riaditeľa Lesy SR  sa JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka 
OZ DLV zúčastnila 20. 04. 2018 XII. Lesníckych dní vo Zvolene, aby na tomto významnom lesníckom podujatí, 
ktorým sa otvárajú „lesnícke dni“ organizované po celej Slovenskej republike, reprezentovala OZ DLV a 
vyjadrila tak záujem odborárov nielen o situáciu v lesnom hospodárstve SR, ale hlavne o postavenie, pracovno- 
právne podmienky a podmienky zamestnávania zamestnancov, ktorých záujmy odborový zväz zastupuje 
vďake podpore a aktivitám odborárov – členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda. 
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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 %.

IV. Regionálne lesnícke dni v Sobranciach 
na pozvanie Ing. Mariána Sejnu, riaditeľa Lesy SR OZ Sobrance, sa podujatia zúčastnila JUDr. Vlasta Szabová, 
PhD., predsedníčka OZ DLV spolu s predsedom ZO OZ DLV p. Silvestrom Romancom. Vo svojom vystúpení 
sa zamerala hlavne na ocenenie myšlienky a úrovne podujatia vo vzťahu k mladej generácii, ktorá má aj vďaka 
takýmto aktivitám štátneho podniku Lesy SR OZ Sobrance realizovaným v spolupráci s mestom Sobrance, 
osobitne vďaka podpore p. primátora Ing. Pavla Džurinu a Okresným úradom v Sobranciach, osobitne vďaka 
podpore p. prednostu OÚ MVDr. Boleslava Leša, PhD., jedinečnú oboznámiť sa s prácou lesníkov, zážitkovou 
formou zistiť, čo všetko les pre človeka znamená a čo musí človek lesu dávať, aby ho zachoval pre budúce 
generácie. 

Vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy a tradičné ukočenie jarného 
zalesňovania v štátnom podniku 
Podujatia, ktoré 10. 05. 2018 zorganizovali Lesy SR, š.p. OZ Rožňava a Lesnícke a drevárske múzeum v obci 
katastri obce Hrhov, sa ako zástupca OZ DLV zúčastnil p. Jozef Minárik, 1. podpredseda OZ DLV a predseda 
VR Lesníckej sekcie, aby aj na tejto akcii zvýraznil význam, miesto a postavenie odborov v rámci štátneho 
podniku Lesy SR. 
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Štatistický úrad SR  potvrdil dňa 
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meraná indexom spotrebiteľských 
cien, dosiahla v roku 2017 oproti 
predchádzajúcemu roku v 
priemere 1,3 %.

Drevorubač 2018 
v dňoch 10. – 11. 05. 2018 sa v areáli amfiteátra v Námestove konali 23. majstrovstvá SR v práci s motorovou 
pílou a súťaž zručnosti žiakov stredných škôl SR, na ktorom OZ DLV reprezentovala JUDr. Vlasta Szabová, 
PhD., predsedníčka OZ DLV a predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, š. p. OZ Námestovo p. Jozef Mihaliak. 
Hlavným porotcom súťaže bol ďalší člen nášho odborového zväzu p. Viliam Záhumenský. Súťaže sa 
zúčastnilo 36 pilčíkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Svoju šikovnosť preukazovali pri stínke stromov, výmene 
reťaze, v kombinovanom a presnom reze kmeňa i odvetvovaní. 
Výsledky súťaže: 
SENIORI 1. Marek Lubas, Rabča; 2. Jiří Anděl, CZ; 3. Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé; 
JUNIORI 1. Matěj Procházka, CZ; 2. Anton Jakubjak, Novoť; 3. Tomáš Jána, CZ; 
ŽIACI 1. Šimon Kukuc; 2. Jozef Mišutka, obaja SOŠ lesnícka Tvrdošín 

„14. ročník celoslovenskej súťaže lesníkov NAJ HORÁR“ 
– Memoriál Jozefa Dekreta Matejovie  
Podujatie sa uskutočnilo dňa 25. 05. 2018 v areáli Chaty 
Lesy Donovaly a na pozvanie riaditeľa Lesy SR OZ Slovenská 
Ľupča Ing. René Kozáčika sa akcie zúčastnila JUDr. Vlasta 
Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV a p. Jozef Minárik, 
1. podpredseda OZ DLV a predseda VR Lesníckej sekcie. 
Najlepším horárom na rok 2018 sa po víťazstve v súťaži Naj 
horár na Donovaloch stal Roman Šeliga z odštepného 
závodu Považská Bystrica pred Ladislavom Vajcíkom z 
domáceho OZ Slovenská Ľupča a Pavlom Kohútom z OZ 
Levice. OZ Levice zároveň vyhrali aj súťaž družstiev pred OZ 
Rimavská Sobota a OZ Slovenská Ľupča. Medzi 93 
štartujúcimi sa nestratili ani lesníčky, keď na peknom 52. 
mieste v celkovom poradí skončila Lucia Miňová zo 
Sobraniec, na 62. mieste Anka Sliacka z Banskej Bystrice a 
tretia medzi ženami bola Mária Vlčáková z Levíc.  
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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 %.

Rozporové konanie na ÚRSO k návrhu vyhlášky URSO č. 21/2017 z 13. 02. 2017, ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a 
čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou  
Rokovania sa za OZ DLV zúčastnili Ing. Rastislav Martiška, PhD., ekonóm-analytik OZ DLV a Mgr. Matúš Jarolín, 
právnik odborového zväzu. K návrhu ÚRSO predložil OZ DLV 6 zásadných pripomienok, z ktorých ÚRSO 
neakceptoval ani jednu a vyhláška postúpila do ďalšieho konania s rozpormi sociálneho partnera. Medzi 
najdôležitejšie pripomienky patrili – požiadavka uznať do ekonomicky oprávnených nákladov tie náklady, 
ktoré vyplynú z kolektívneho vyjednávania s odôvodnením, že platná podniková kolektívna zmluva i 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa sú záväzné právne predpisy s rovnakými právnymi následkami ako zákon; 
ďalej uznať v cene v plnej výške oprávnené náklady a to osobné náklady vo výške priemerných osobných 
nákladov na jedného zamestnanca na rok zohľadňujúce minimálne výšku priemernej mesačnej nominálnej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za posledných 12 mesiacov s odôvodnením, že v súčasnosti zo 14 
vodárenských spoločností nemá uznané v cene osobné náklady vo výške 912,00 Eur (jedná sa o priemernú 
mesačnú nominálnu mzdu dosiahnutú v hospodárstve SR v roku 2016) celkovo 13 vodárenských spoločností; 
ďalej bola o. i.  vznesená zásadná pripomienka, ktorá sa týka toho, aby príspevky zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové sporenie boli uznané ako ekonomicky oprávnený náklad z dôvodu, že zamestnanci 
vodárenských spoločností majú rovnaký nárok na zabezpečenie pred finančnou neistotou v starobe ako 
zamestnanci iných odvetví hospodárstva, pričom dôvodom je najmä vysoký stupeň spoločenskej 
zodpovednosti z pohľadu významu vykonávanej práce a zabezpečovania služieb pre obyvateľov Slovenskej 
republiky. 

Kolektívne vyjednávanie KZVS, ktorá je záväzná pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 
podľa zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých  zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme na rok 2019 a vyjednávanie zmeny úpravy platových taríf uvedených v tomto zákone  
sa uskutočnilo 20. 06. 2018 na Úrade vlády SR s tým, že historicky prvýkrát od vzniku OZ DLV je členkou 
vyjednávacieho tímu KOZ SR za OZ DLV JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV a na základe 
doterajších výsledkov rokovaní, by platy tejto kategórie zamestnancov mali byť v roku 2019 navýšené o 10% a 
v roku 2020 o ďalších 10%; súčasne boli zo strany Úradu vlády SR o.i. akceptované aj ďalšie požiadavky. O 
výsledkoch kolektívneho vyjednávania a finálnej podobe znenia KZVS budeme našich členov informovať.  
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Ako sa darí našim odborárom v ZO OZ DLV, čo ich trápi a čo spolu urobíme, 
aby sa nám žilo a pracovalo lepšie 

Stretli sme sa s odborármi z VVS, a.s. závod Michalovce a odborármi zo spoločnosti SVP, OZ Košice, Správa 
povodia Laborca v Michalovciach 07. 04. 2018, pričom súčasťou stretnutia bolo aj rokovanie s najvyšším 
manažmentom spoločností.  

03. 05. 2018 sa uskutočnilo stretnutie s odborármi zo spoločnosti PASPOL so sídlom v Pravenci, ktorá ako 
jediná na Slovensku vyrába ohýbané stoličky. Naši odborári, ktoré v spoločnosti pracujú, patria do Drevárskej a 
nábytkárskej sekcie OZ DLV. Súčasťou príjemného stretnutia s odborármi bolo aj odovzdanie ocenenia za 
dlhoročnú aktívnu prácu v odboroch pri príležitosti MDŽ našej kolegyni p. Ing. Pavlanskej a rokovanie s 
najvyšším manažmentom spoločností.  

18. 06. 2018 sa na základe pozvania Ing. Ivana Hazuchu, predsedu ZO OZ DLV, JUDr. Vlasta Szabová, PhD. a 
Mgr. Matúš Jarolín, právnik OZ DLV zúčastnili konferencie ZO OZ DLV pri StVPS a. s. B. Bystrica Závod 04 
Rimavská Sobota, kde sa stretli s kolegami zo ZO OZ DLV, ktorí ich informovali o aktuálnej situácii nielen v ZO 
OZ DLV, ale aj v podniku. Súčasne boli informovaní aj o aktivitách OZ DLV, ktoré smerujú ku zlepšeniu 
postavenia a zamestnávania zamestnancov v sektore vodárenských spoločností. Aj touto cestou by sme sa 
všetkým našim členom ZO OZ DLV pri StVPS a.s. B. Bystrica Závod Rimavská Sobota chceli poďakovať všetkým 
našim kolegom – odborárom za pozvanie, milé prijatie a príjemnú atmosféru, ktorú svojou prítomnosťou 
vytvorili a osobitne p. Ing Ivanovi Hazuchovi, predsedovi ZO OZ DLV, pod vedením ktorého pracuje a funguje 
ZO poďakovať za roky činorodej odborárskej práce v prospech jej členov a zaželať jemu a všetkým členom veľa 
odvahy a úspechov v náročnej odborárskej práci.     
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Spoločné zhromaždenie delegátov zamestnancov LESY SR, š.p. OZ Trenčín a konferencia ZO OZ DLV 
pri OZ Trenčín v Antonstále - 15. 05. 2018 
Dňa 15. 05. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, spoločne s Ing. Rastislavom 
Martiškom, PhD., ekonómom-analytikom OZ DLV pozvanie Ing. Róberta Kiša, riaditeľa OZ Trenčín a Ing. Jána 
Bzdušeka, predsedu ZV OZ DLV pri OZ Trenčín na spoločné zhromaždenie delegátov zamestnancov LESY 
SR, š.p. OZ Trenčín a na konferenciu ZO OZ DLV pri OZ Trenčín v Antonstále. Zástupcovia OZ DLV si tak mali 
možnosť na stretnutí vypočuť zhrnutie práce OZ Trenčín a ZO OZ DLV pri OZ Trenčín v priebehu posledného 
roku.

"Hranice štátov lesníkov nerozdeľujú" -  návšteva delegácie lesníkov Hrvatskeho sindikatu šumarstva - 
spriateleného odborového zväzu z Chorvátska - 14. 05. - 17. 05. 2018 
Na základe pozvania Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA sa v dňoch 14. 5. – 17. 5. 2018 uskutočnila 
návšteva delegácie lesníkov Hrvatskeho sindikatu šumarstva - spriateleného odborového zväzu z Chorvátska 
pod vedením jeho predsedu Željka Kalauza. Počas bohatého a hodnotného programu, ktorý sa postupne 
konal v Palárikove, Topoľčiankach, Vydrovskej doline, Banskej Bystrici a na Donovaloch, mali odborári oboch 
krajín možnosť vymeniť si cenné lesnícke skúsenosti, ktoré im nepochybne pomôžu v nasledovnej 
odborárskej a profesionálnej činnosti. Vďaka vynikajúco zvládnutej príprave a organizácii podujatia pod 
vedením 1. podpredsedu OZ DLV a predsedu VR LS OZ DLV Jozefa Minarika, za ktoré sa chceme v mene 
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA poďakovať vedeniu Lesov SR, zástupcom príslušných OZ Lesy SR, 
sme pripravili pre kolegov - lesníkov z Hrvatskeho sindikatu šumarstva nezabudnuteľné zážitky, o čom svedčí 
aj poďakovanie, ktoré sme dostali hneď nasledujúci deň po ich odchode zo Slovenska. 
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OZ DLV VARÍ NAJ-LEPŠÍ ZLATÝ GULÁŠ! 
Súťaž "Špica guláš 2018" a "Tatranská kosba 2018"

OZ DLV sa podaril naozaj senzačný úspech! Naši zástupcovia - Ing. Robert Staško, republikový inšpektor BOZP a Ing. 
Rastislav Martiška, PhD., ekonóm-analytik OZ DLV, vyhrali celkové 1. miesto v súťaži "Špica guláš 2018", ktorej už 
jubilejný 10. ročník sa konal dňa 29. 06. 2018 v Bielovodskej doline. 

Zamestnanci Ústredia OZ DLV tak za veľkej podpory prítomných členov Predsedníctva OZ DLV a členov Lesníckej sekcie 
OZ DLV dokázali, že „odborársky“ guláš chutí jednoducho najlepšie. A to aj napriek silnej konkurencií dovedna 33 
družstiev. 

Okrem súťaže "Špica guláš 2018", sme statočne a úspešne reprezentovali aj v 14. ročníku súťaže "Tatranská kosba 
2018".  Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupovali členovia Lesníckej sekcie OZ DLV Ing. František Fodor a Ing. 
Marián Donoval. V kosení klasickými kosami sa v Bielovodskej doline zúčastnilo dvadsaťpäť dvojíc lesníkov zo 
Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. 

Najzručnejšími koscami sa stali Poliaci, ktorí sa stali víťazmi súťaže Tatranská kosba 2018 nielen v kategórii dvojíc, ale aj v 
súťaži jednotlivcov. Úlohou koscov bolo čo najrýchlejšie pokosiť päťdesiat metrov dlhý a štyri metre široký pás lúky. 
Rozhodcovia hodnotili nielen rýchlosť, ale aj kvalitu tzv. pokosu. Naši odborári sa umiestnili na úspešnom 8. mieste. 

Na pozvanie riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Tatranská Lomnica pána Ing. Pavla Fabiana a pozvanie členov 
Predsedníctva OZ DLV sa akcie zúčastnili aj naši priatelia z OS DLV z Českej republiky, pani JUDr. Mgr. Jaroslava 
Nestěrová, predsedníčka OS DLV a pán Bc. Michal Teraz, predseda oblastnej rady. 

Zástupcom OZ DLV ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a víťazom 
blahoželáme, nakoľko aj touto formou sa nám darí zviditeľňovať a prezentovať náš odborový zväz a našich členov vo 
vzťahu k verejnosti. 
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V júni 2018 pokračovalo Predsedníctvo OZ DLV vo svojej činnosti 2 rokovaniami v termíne 28. 06 - 29. 06. 
2018. Rokovania sa na pozvanie pani predsedníčky JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. zúčastnili aj zástupcovia 
Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (OS DLV) z Českej 
republiky - pani predsedníčka JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová a predseda oblastnej rady Bc. Michal Teraz. 

Na svojom zasadnutí 28. 06. 2018 sa Predsedníctvo zaoberalo 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 14. 06. 2018. 
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k  31. 05. 2018. Prehľad 
pravidelných neplatičov členských príspevkov. 
5. Schválenie členského príspevku OZ DLV na KOZ SR. 
6. Návrh na schválenie náhrady účastníka Snemu KOZ SR. 
7. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce. 
8. Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov. 
9. Termíny zasadnutia výkonných rád OZ DLV. 
10. Systém fungovania OS DLV a práca s členskou základňou. 
11. Rôzne. 

Na svojom zasadnutí 29. 06. 2018 sa Predsedníctvo zaoberalo otázkami: 

1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV. 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV. 
3. Informácia o možnosti medzinárodnej spolupráce s organizáciou BWI - Building and Wood Worker´s 
International a schválenie mandátu rokovania o spolupráci. 
4. Informácia o návrhu podmienok a rozsahu spolupráce so zahraničnými subjektmi do roku 2020. 
5. Návrh opatrení za nesplnenie povinností základných organizácií v zmysle čl. 23 bod 1 písm. f) Stanov OZ 
DLV. 
6. Úprava postavenia samostatne zárobkovo činných osôb a vyššie príjmových členov OZ DLV. 
7. Návrh na vylúčenie ZO OZ DLV pri IKEA Industry Trnava, s.r.o. 
8. Formy cezhraničnej výmeny skúsenosti medzi odborovými zväzmi OZ DLV a OS DLV. 
9. Rôzne. 
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Čo nové v drevárskej a nábytkárskej sekcií - Zahraničná pracovná cesta do Maryland, 
USA - Máj 2018 

17. 05. 2018 - 28. 05. 2018 sa OZ DLV dočkalo veľkej pocty. Na pozvanie zástupcov organizácie Builder´s and 
Woodworkers International (BWI) sa zástupcovia OZ DLV - podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady 
DNS OZ DLV Jaroslav Ličko a právnik OZ DLV Mgr. Matúš Jarolín zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty do 
Marylandu, USA. Zúčastnili sa stretnutia IKEA World Summit, kde mali možnosť zúčastniť sa tréningu 
zameraného na zlepšenie odborovej organizovanosti v podnikoch IKEA Industry. 

Naši zástupcovia tak mali možnosť nazrieť do fungovania odborov na druhej strane Atlantického oceánu a 
priniesť si tak užitočné poznatky, ako využiť nové vedomosti pri odborovej organizovanosti na Slovensku v 
praxi.

Zahraničná pracovná cesta – Paríž, 17.  05. 2018 – 18. 05. 2018 

17.  05. 2018– 18. 05. 2018 sa ekonóm OZ DLV Ing. Rastislav Martiška, PhD. zúčastnil ako delegát za 
Konfederáciu odborových zväzov SR (ďalej len KOZ SR) medzinárodnej konferencie v Paríži organizovanej 
Svetovou organizáciu práce a Európskou komisiou „Pracovné vzťahy v Európe: 
Podpora rovnosti v práci a konvergencie medzi krajinami?“ 

Hlavným cieľom konferencie bolo hľadanie odpovedí na niekoľko otázok: 
• Aké sú hlavné trendy v EÚ z hľadiska hospodárskej a sociálnej konvergencie? 
• Aký typ politických opatrení, inštitúcií a aktérov zohráva rozhodujúcu úlohu v tomto procese? 
• Aký je prínos sociálneho dialógu na riešenie budúcich zmien vo svete práce, pričom sa obmedzujú 
nerovnosti a podporuje konvergencia smerom nahor? 

Na tieto otázky snažili odpovedať zástupcovia vlád, odborov a zamestnávateľov a experti 
z 30 krajín (EÚ 28 + Macedónsko a Turecko). 



E K O N O M I K A 3 / 2 0 1 8

Návrh úpravy sumy minimálnej mzdy pre rok 2019

15

KOZ SR predstavila návrh minimálnej mzdy pre rok 2019 vo výške 635 EUR . Svoj návrh odôvodnenie tým, 
že KOZ SR zotrváva na požiadavke zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti 
fenoménu pracujúcej chudoby takým spôsobom, aby minimálna mzda dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v 
národnom hospodárstve.

 Ďalším odôvodneným pre navýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 KOZ SR považuje očakávaný pozitívny 
vývoj makroekonomických ukazovateľov a zároveň  nárast cien, najmä potravín. 

KOZ SR vypracovala vo svojom návrhu aj varianty zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2019, ktoré uvádzame v 
tabuľke nižšie.  

Variant I.A: Podľa §8 ods. (2) zákona 663/2007 o minimálnej mzde 
• Úprava minimálnej mzdy vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca. 

Variant I.B: Podľa §8 ods. (3) zákona 663/2007 o minimálnej mzde 
• Úprava minimálnej mzdy s prihliadnutím na vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy a vývoj podielu 
čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s 
prihliadnutím na vývoj produktivity práce. 
• Úprava minimálnej mzdy na základe priemernej zmeny daných ukazovateľov v posledných dvoch rokoch. 
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Variant II. – 50% 
• Ak by minimálna mzda v roku 2019 mala predstavovať 50%-ný podiel na priemernej mzde v národnom 
hospodárstve v hrubom vyjadrení, jej medziročný rast by predstavoval 10,2 %. Suma minimálnej mzdy by tak 
po zaokrúhlení pre rok 2019 bola 529 € mesačne. 

Variant II. – 60% 
• Ak by minimálna mzda v roku 2019 mala predstavovať 60%-ný podiel na priemernej mzde v národnom 
hospodárstve v hrubom vyjadrení, jej medziročný rast by predstavoval 32,3 %. Suma minimálnej mzdy by tak 
po zaokrúhlení pre rok 2019 bola 635 € mesačne. 

Variant II. – 60% - v čistom vyjadrení 
• Ak by minimálna mzda v čistom vyjadrení v roku 2019 predstavovala 60%-ný podiel na čistej priemernej mzde 
v národnom hospodárstve, jej medziročný rast v hrubom by bol 25,0 % a suma minimálnej mzdy by v hrubom 
vyjadrení pre rok 2019 predstavovala 600 € mesačne. 

Predpokladaná výška minimálnej mzdy na rok 2019, ktorá by mala byť schválená vládou SR je 520 EUR. 
KOZ SR predstavila návrh minimálnej mzdy pre rok 2019 vo výške 635 EUR . 

Vypracoval: 
Ing. Rastislav Martiška, PhD. 
Ekonóm-analytik OZ DLV
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Vážení jubilanti, 

p. Ing. Štefan Šajban - predseda ZO OZ DLV pri SVP, OZ Bratislava Správa Dunaj a člen sekcie SVH OZ DLV, 

p. Ing. Igor Gál - predseda ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Galanta a člen sekcie SVS OZ DLV, 

p. Ing. František Franek - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Čadca a člen sekcie LS OZ DLV, 

p. Július Pavelko - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Revúca a člen sekcie LS OZ DLV, 

p. Viliam Záhumenský - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Žilina a člen Revíznej komisie OZ DLV, 

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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Blahoželáme zamestnancovi OZ DLV - ekonómovi-analytikovi Ing. 
Rastislavovi Martiškovi, PhD. k uzavretiu manželstva a prajeme veľa 

životných a pracovných úspechov! 
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Leto, čas dovoleniek sa priblížil. Dovoľte nám v mene celého OZ 
DLV zaželať Vám príjemné prežitie obdobia leta 2018 a 

strávenie hodnotných chvíľ s Vašimi blízkymi.
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