SPRAVODAJCA OZ DLV
ČÍSLO 4 - 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
Športové úspechy OZ DLV
Informácie z rokovania Predsedníctva OZ DLV
Právne poradenstvo: Význam hmotnej
zodpovednosti
Vývoj inflácie a nezamestnanosti v roku 2018
A iné...

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2018

ROKOVANIA ORGÁNOV OZ DLV

4/2018

Rokovanie Predsedníctva OZ DLV
V septembri 2018 otvorilo Predsedníctvo OZ DLV nový školský rok prípravou ďalšej činnosti nášho
odborového zävuz. Členovia Predsedníctva sa na Ústredí OZ DLV spoločne stretli 13.09.2018.

Na svojom zasadnutí 13. 09. 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 03. 09. 2018.
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 03. 09. 2018. Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
5. Návrh spôsobu nakladania s dočasne voľnými finančnými prostriedkami OZ DLV.
6. Návrh na schválenie príspevku na akciu – Strelecká súťaž o pohár GR Lesy SR – Zamutov.
7. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
8. Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.
9. Kolektívne vyjednávanie KZVS na rok 2019 – aktuálny stav a návrh postupu.
10. Databáza členov OZ DLV – aktuálny stav a návrh na dočasné obmedzenie práv ZO OZ DLV v zmysle
interných predpisov OZ DLV.
11. Výška udržiavacieho príspevku v OZ DLV.
12. Členská základňa OZ DLV – stav k 30. 09. 2018 – postup pri získavaní údajov pre účely výpočtu
členského príspevku na KOZ SR.
13. Stretnutie „Iniciatívy mladých odborárov OZ DLV“ – organizačné zabezpečenie.
14. Správa o právnom a majetkovom vyporiadaní v ZO OZ DLV pri IKEA Industry Trnava, s.r.o.
15. Návrh stratégie zakladania odborov v organizáciách pôsobiacich v odvetví drevospracujúceho a
nábytkárskeho priemyslu.
16. Prehľad zahraničných pracovných ciest funkcionárov a zamestnancov OZ DLV za rok 2018.
17. Vyššie príjmové skupiny zamestnancov OZ DLV – návrh spôsobu výpočtu a výšky členského
príspevku; návrh a postup pri zavedení zmeny s odkazom na zjazdové dokumenty OZ DLV.
18. Rôzne.
Stretnutia sa zúčastnila aj členka OZ DLV Bc. Paulína Stašková. Predsedníctvo OZ DLV jej poďakovalo za
vzornú športovú reprezentáciu nášho odborového zväzu. O jej úspechu sa dočítate ďalej.
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Rokovanie Výkonnej rady LS OZ DLV
V októbri 2018 sa stretli členovia Výkonnej rady Lesníckej sekcie OZ DLV aby spoločne prediskutovali
aktuálne otázky sekcie, návrh KZVS LS 2019 a rozpočet sekcie LS. Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka OZ
DLV a zamestnanci Ústredia OZ DLV.

Na svojom zasadnutí 11. 10. 2018 sa Výkonná rada zaoberala otázkami:
1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Výkonnej rady LS OZ DLV.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Výkonnej rady LS OZ DLV.
3. Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 09. 10. 2018.
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 09. 10. 2018. Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
5. Prehľad zasielania databáz členov OZ DLV ku dňu 05.10.2018.
6. Informácie z rokovania Predsedníctva OZ DLV – September 2018.
7. Návrh KZVS LS 2019.
8. Rozpočet sekcie LS OZ DLV.
9. Rôzne.
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Dohoda o hmotnej zodpovednosti - jej praktický
význam a potreba
Právny problém
Zamestnanec je trvale preradený na inú prácu, kde sa
vyžaduje aj podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti
(skladové zásoby, tovary). Zamestnávateľ si plní všetky
povinnosti vyplývajúce z ochrany a zabezpečenia majetku.
Môže zamestnanec odmietnuť podpísanie tejto dohody a
trvať na tom, že bude vykonávať prácu ale bez hmotnej
zodpovednosti, teda ostane na preradenom pracovnom
mieste s prislúchajúcou mzdou? Existuje nejaký právny
predpis, ktorý dáva zamestnancovi takúto možnosť?
Odpoveď:
Uvedená odpoveď vo veľkej miere závisí od toho, ako práca s
hodnotami, ktoré sú zverené, je podstatnou náležitosťou
danej práce. Inými slovami, ak zamestnávateľ hmotnou
zodpovednosťou sleduje ochranu zverených hodnôt, je
potrebné mať takúto dohodu podpísanú. V uvedenom
prípade, kde sa jedná predpokladáme o kontrolu a
zodpovednosť za skladové zásoby a tovar, ochrana týchto
hodnôt bude integrálnou súčasťou náplne práce.
V uvedenom prípade sa dá považovať podpísanie dohody
o hmotnej zodpovednosti ako podmienka na výkon práce.

V prípade nesplnenia tejto podmienky má Zamestnávateľ
nárok na využitie inštitútu výpovede podľa § 63 ods. 1
písmeno d) ZP „zamestnanec nespĺňa bez zavinenia

zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej
práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise
….“.
Uvedený postup preto dôrazne neodporúčame.

Zamestnanec by teoreticky mohol odmietnuť podpísať
dohodu o hmotnej zodpovednosti vtedy ak by neboli
naplnené podmienky dohody, že je zamestnanec
objektívne schopný chrániť a opatrovať tieto hodnoty – teda
že zamestnávateľ nevytvoril podmienky na riadne
opatrovanie zverených hodnôt.

Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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Vývoj inflácie a nezamestnanosti v roku 2018

INFLÁCIA

Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza mesačný vývoj miery inflácie v
porovnaní z rovnakým obdobím minulého roka, ktorý uvádzame v tabuľke č. 1, kde
môžeme sledovať vývoj spotrebiteľských cien, regulovaných cien a jadrovej
inflácie. Zdrojové údaje za posledné mesiace nie sú zatiaľ zverejnené. Avšak
predpokladá sa, že v septembri by sa inflácia mala pohybovať okolo 2,8%, pričom
do konca roka by mala spomaliť k 2%, najmä v dôsledku predpokladaného
spomalenia rastu cien potravín a pohonných látok.

Pre prehľadný vývoj miery inflácie uvádzame graf vývoja spotrebiteľských cien,
regulovaných cien a jadrovej inflácie v roku 2018 podľa jednotlivých mesiacov.

1 Jadrová inflácia kvantifikuje mieru rastu cenovej hladiny (cien) na neúplnom spotrebnom koši . 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.
2 Ceny potravín sa uvádzajú zvlášť z dôvodu, že ceny potravín v minulosti podliehali značnej sezónnosti ako aj netrhovým
opatreniam vlády (napr. zmeny garantovaných cien pre prvo-výrobcov, dotácií, dovozných ciel, kvót).
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Vývoj inflácie a nezamestnanosti v roku 2018
Vývoj miery nezamestnanosti a počet nezamestnaných v prvých dvoch
kvartáloch roka 2018 uvádza tabuľka č. 2. Po výrazne klesajúcej tendencii
nezamestnanosti v posledných rokoch (2017), resp. v druhom (223,2 tisíc
nezamestnaných) a treťom (220,2 tisíc) štvrťroku dochádza k zmierneniu
tempa jej poklesu. Počet voľných pracovných miest (približne 80 tisíc) je
naďalej pomerne vysoký a nezamestnaní majú veľkú šancu zamestnať sa, čo
svedčí o stále priaznivej situácii na trhu práce z hľadiska dopytu po nových
zamestnancoch. Pre ďalšie znižovanie nezamestnanosti je naďalej
nevyhnutné aplikovať účinné opatrenia aktívnej politiky na trhu práce, ako
napríklad rekvalifikácie alebo podpora mobility uchádzačov.

NEZAMESTNANOSŤ

Graf č. 2 názorne zobrazuje pokles miery nezamestnanosti a klesajúci počet nezamestnaných v
medzi-kvartálnom porovnaní. Pre lepšie čítanie grafu upozorňujeme, že os na ľavej strane grafu je pre
„počet nezamestnaných spolu“ (v tisícoch osôb) a os na pravej strane grafu je pre „mieru
nezamestnanosti“ (udávaná v percentuálnom vyjadrení).

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. Rastislav Martiška, PhD.
Ekonóm-analytik OZ DLV
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Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania
Kolektívne vyjednávanie s partnerom - Združenie zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku začalo tento rok netradične a to tým, že
historicky prvý krát (ešte pred letom) doručil svoj návrh KZVS SVH 2019
zamestnávateľ a nie Odborový zväz.

SVH

OZ DLV však na uvedený návrh zákonne reflektovalo a dňa 05.09.2018 prebehlo
1. kolo kolektívneho vyjednávania. Na uvedenom rokovaní bola odstránené
väčšina rozporov medzi zmluvnými stranami. V rámci vyjednávania však ostali
niektoré sporné body týkajúce sa miezd.
Zmluvné strany sa zvyšné rozpory pokúsili ukončiť na 2. kole kolektívneho
vyjednávania, ktoré sa konalo dňa 17.10.2018 v Bratislave. Zmluvné strany sa
dohodli na spornom bode týkajúceho sa pracovnej pohotovosti, avšak aj po 2.
kole kolektívneho vyjednávania chýba medzi zmluvnými stranami konsenzus
ohľadom riešenia mzdy v KZVS. Zmluvné strany si preto určili ešte čas pre
realizáciu prepočtov a ekonomických analýz. Očakáva sa, že predmetná otázka
bude vyriešená na 3. kole kolektívneho vyjednávania.

SVS

KZVS SVS na rok 2019 bola pripravená a v tomto okamihu sa návrh finálne
schváluje Výkonnou radou sekcie SVS OZ DLV. Následne bude zaslaná
zmluvnému partnerovi ako návrh KZVS SVS na rok 2019.

KZVS LS na rok 2019 bola pripravená a v tomto okamihu sa návrh finálne
schváluje Výkonnou radou sekcie LS OZ DLV. Následne bude zaslaná zmluvnému
partnerovi ako návrh KZVS LS na rok 2019.

LS

6

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

4/2018

Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania

CPS

Dňa 11.10.2018 bol zo strany OZ DLV zaslaný návrh KZVS CPS 2019 - 2022
zmluvnému partnerovi. Zástupcovia ZCPP SR potvrdili prijatie návrhu ešte ten istý
deň. OZ DLV momentálne čaká na vyjadrenie ZCPP SR vo veci návrhu KZVS CPS
2019 - 2022 v zákonnej 30 dňovej lehote.

Dňa 28.09.2018 bol návrh KZVS DNS 2019 zaslaný partnerovi ZSD SR. V ten istý
deň ZSD SR potvrdilo prijatie návrhu s prísľubom vyjadrenia sa v zákonnej lehote
30 dní. OZ DLV momentálne očakáva vyjadrenie sa k návrhu zo strany zmluvného
partnera.

VS/SS

LS
DNS

Podpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je naplánované na termín
november 2018. Termín podpisu KZVS bol navrhnutý v závislosti od účinnosti
novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov.
Novelizácia č. 268/2018 Z. z. nadobudla účinnosť 15.10.2018.
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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
4x zlato pre nášho najmladšieho člena OZ DLV!
OZ DLV si koncom augusta pripísal ďalší úspech v rade a to na zahraničnej pôde v susednom Maďarsku. V
Ostrihome na brehoch Dunaja sme sa zúčastnili 22. ročníka športových dní zamestnancov lesného a
drevospracujúceho priemyslu pod záštitou nášho partnerského odborového zväzu maďarských lesníkov.
Medzinárodnú účasť dopĺňali okrem nás ešte predstavitelia odborových zväzov z Chorvátska a Rumunska.
Spolu bolo zaregistrovaných 23 družstiev.
640 účastníkov reprezentovalo svoj zväz a zabojovalo celkovo v 17 športoch a 45 disciplínach. Kvôli
doznievajúcim dovolenkám a začínajúcim povinnostiam však OZ DLV bohužiaľ nemohlo zabezpečiť širokú
výpravu reprezentantov. Preto do dejiska pretekov prišla len skromná 1+1 výprava. OZ DLV sa však riadi
heslom „kvalita nad kvantitu“ a náš zväz sa im podarilo reprezentovať tým najlepším spôsobom.

Ústrednou hviezdou našej reprezentácie sa stala nová a najmladšia členka OZ DLV, ktorá sa pripojila do
nášho odborového zväzu v rámci ZO pri Ústredí OZ DLV. Bc. Paulína Stašková jednoznačne ovládla plávanie
a to spôsobom čo štart, to víťazstvo spolu v 4 disciplínach. Tie najcennejšie kovy sme pobrali na 50 metrov
voľný spôsob a 50 metrov prsia, kde konkurencia žien nemala šancu. Ďalšie zlaté miesto sme získali v
disciplíne na 100 metrov voľným spôsobom bez rozdielu pohlavia, kde zostali bez šance na víťazstvo už aj
muži. Čerešničkou na torte bola účasť a samozrejme posledné víťazstvo v zmiešanej maďarsko-slovenskej
štafete mužov a žien na 200 metrov.
Slávnostné odovzdávanie medailí a pohárov sa konalo v sobotu 24.8, kde predstavitelia jednotlivých zväzov
a ich vážení hostia dekorovali výhercov v každej zo 45 disciplín. Našej športovej zástupkyni OZ DLV
odovzdávala medaile a poháre bývala päť násobná olympijská víťazka a reprezentantka v plávaní Egerszegi
Krisztina.
Zástupcom OZ DLV ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a
víťazke 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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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
Známa tvár z USA - rozvíjanie medzinárodnej
spolupráce OZ DLV
OZ DLV si dlhodobo zakladá na šírení dobrého mena nášho odborového zväzu a Slovenskej republiky
za hranicami. Intenzívne preto vyhľadávame a rokujeme s rôznymi partnermi, ktorí by vedeli z
medzinárodného prostredia pomôcť odborárom na Slovensku.

Za účelom rozvoja spolupráce predovšetkým v drevo-nábytkárskej sekcii sa 12.10.2018 uskutočnilo v
Bratislave rokovanie medzi predsedom VR sekcie DNS Jaroslavom Ličkom a generálnym tajomníkom
medzinárodnej organizácie Builder´s and Woodworkers International (BWI), pánom Ambetom Yusonom.
Stretnutie tlmočil právnik OZ DLV Mgr. Matúš Jarolín.
OZ DLV a BWI na predmetnom rokovaní prediskutovali prípadnú spoluprácu a jej podmienky. Nadviazali tak
na prvé rokovanie, ktoré medzi sebou Jaroslav Ličko a Ambet Yuson absolvovali v máji 2018 v USA.
Prípadné schválenie spolupráce medzi BWI a OZ DLV bude predmetom rokovania Predsedníctva OZ DLV.
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REPREZENTOVALI SME VÁS
Deň stromu 2018
Osláviť les, všetky jeho funkcie, ako aj ľudí, ktorí v ňom pracujú, je hlavným cieľom podujatia Deň stromu,
ktorého 16. ročník sa 14.07.2018 konal v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu v
okrese Brezno.
Program Ďna stromu sa začal v amfiteátri vo Vydrovskej doline o 10.30 hod. Dopoludňajší program sa niesol v
znamení príhovorov, odovzdania ceny Jozefa Dekréta Metejovie, súťaží pre divákov, hudobných a
folklórnych vystúpení. Popoludní sa Lesnícky skanzen zabával pri vystúpeniach známych folklórnych ale aj
populárnych interpretov priamo na javisku amfiteátra. Súčasťou podujatia bolo v areáli Lesníckeho skanzenu
aj ukážka remesiel a aktivity pre malých či veľkých.
Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša predsedníčka pani JUDr. Vlasta Szabová, PhD. a 1. podpredseda OZ
DLV a predseda VR sekcie LS OZ DLV pán Jozef Minarik. Naši predstavitelia absolvovali počas Dňa stromu
2018 aj stretnutie s pani ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Ing. Gabrielou Matečnou.
Predmetom pracovného rokovania boli uskutočnené organizačné zmeny a aktuálna situácia v Lesy SR, š. p.
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BEZ VÁS BY SME TO NEDOKÁZALI!
2% a 3% z dane - ĎAKUJEME!
S potešením by sme Vám chceli oznámiť, že v roku 2018 náš Odborový zväz DREVO, LESY, VODA získal
pre našich členov prostredníctvom inštitútu 2%(3%) z dane finančnú sumu

2788,85 EUR
Sme nadšení, že hneď prvý rok zareagovali na našu výzvu nielen členovia nášho odborového zväzu, ale
aj nečlenovia a my tak máme možnosť pre našich odborárov postupne pripravovať výhody,
vyplývajúce z titulu členstva v odboroch. Zatiaľ je to prvý lístok nádeje a pomoci, ktorú chceme priniesť
našim členom, ku ktorému pevne veríme budú rokmi pribúdať ďalšie.
Vďaka tejto finančnej čiastke tak budeme môcť vytvoriť základný „Program podpory a pomoci pre
odborárov“ hlavne v ťažkých životných situáciách, budeme môcť podporiť našu „Iniciatívu mladých
odborárov OZ DLV“ a postupne pripravovať benefity pre našich členov v súlade s poslaním nášho
zväzu – pomáhať zlepšovať životné podmienky našim odborárom. O štruktúre tohto programu bude v
októbri 2018 na svojom rokovaní rozhodovať Predsedníctvo OZ DLV, pričom o jeho záveroch Vás
budeme informovať.
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA plánuje využiť inštitút 2% z dane aj budúci rok. Budeme Vám
nesmierne vďační a budeme sa tešiť za každého člena nášho odborového zväzu, ktorý sa rozhodne
týmto spôsobom prispieť na vytvorenie systému podpory členstva v odboroch; ktorému budeme môcť
pomôcť a podporiť ho v prípade vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, aby sme tak naplnili poslanie
odborov – pomáhať a chrániť a byť solidárni navzájom.

EŠTE RAZ - ĎAKUJEME!
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NOVINKY ZO SVETA KOZ SR
Poďakovanie bývalému prezidentovi KOZ SR Ing. Jozefovi Kollárovi
Prezident KOZ SR Ing. Jozef Kollár ostúpil v priebehu roka 2018 zo svojej funkcie prezidenta KOZ SR. Naše
Predsedníctvo OZ DLV sa rozhodlo poďakovať p. Ing. Jozefovi Kollárovi za jeho činnosť formou ďakovného
listu podpísaného členmi Predsedníctva OZ DLV.
Čo pre nás odborný prístup bývalého prezidenta KOZ SR znamenal? Dočítate sa v texte listu nižšie.
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Jubilanti OZ DLV
Vážení jubilanti,
p. Michal Dobranský - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Vranov nad Topľou a člen sekcie LS OZ DLV,
p. Jozef Mihaliak - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Námestovo a člen sekcie LS OZ DLV,
p. Irena Kajelová - predsedníčka ZO OZ DLV pri Hydromeliorácie, š. p., a členka Revíznej komisie OZ DLV za
sekciu SVH OZ DLV,
p. Mgr. Monika Kurillová - členka Predsedníctva OZ DLV a predsedníčka VR SVS OZ DLV,
p. Miroslav Jurčišin - predseda ZO OZ DLV pri VVS, závod Prešov a člen sekcie SVS 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.

13

Redakčná rada
JUDr. Vlasta Szabová, PhD. - predsedníčka OZ DLV, 0948 722 811
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV - 0944 166 927
Ing. Rastislav Martiška, PhD. - ekonóm-analytik OZ DLV - 0948 922 336
Ing. Robert Staško - Republikový inšpektor BOZP - 0917 951 508

Publikovalo
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, Osadná 6, 831 03 Bratislava
E-mail: sekretariat@ozdlv.sk
URL: www.ozdlv.sk
Facebook: www.facebook.com/ozdlv

