SPRAVODAJCA OZ DLV
ČÍSLO 5 - 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
Informácie z rokovania Predsedníctva OZ DLV
Informácie z rokovania ostatných orgánov OZ DLV
Čo sa dialo vo svete odborov?
Súťaž "Naj Predseda" a "Naj ZO OZ DLV"
Vývoj inflácie a nezamestnanosti v roku 2018
A iné...

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2018
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Rokovanie Predsedníctva OZ DLV
Už tradične je koniec roka pre Predsedníctvo OZ DLV náročný. Náš výkonný orgán sa stretol najprv 25. 10. 2018 a
následne 15. 11. 2018. Na svojom prvom zasadnutí sa zaoberal 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 24.10.2018.
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 08. 10. 2018. Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
5. Informácia o stave zaslania databáz OZ DLV k 08.10.2018.
6. Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.
7. Návrh miesta konania Pléna OZ DLV.
8. Kolektívne vyjednávanie KZVS na rok 2019 – aktuálny stav.
9. Informácia o úprave interných dokumentov OZ DLV v zmysle nariadenia GDPR.
10. Návrh stratégie komunikácie pri zakladaní nových ZO OZ DLV a návrh stratégie komunikácie s novými
predsedami ZO OZ DLV.
11. Návrh marketingových materiálov OZ DLV.
12. Plán akcií OZ DLV na rok 2019.
13. Plán rokovaní orgánov OZ DLV na rok 2019.
14. Program podpory a pomoci členom OZ DLV.
15. Rôzne.

Na zasadnutí 15. 11. 2018 sa Predsedníctvo OZ DLV 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 stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 06. 11. 2018.
4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 06. 11. 2018. Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
5. Informácia o výsledkoch kontrol zameraných na správnosť a včasnosť odvodu členských príspevkov vykonaných
na ZO OZ DLV.
6. Informácia o aktuálnom stave zaslania databáz členov OZ DLV za jednotlivé ZO OZ DLV k 06. 11. 2018.
7. Informácia o aktuálnom stave predkladania informácií o výške udržiavacieho príspevku pre členov odborov ZO
OZ DLV k 06. 11. 2018.
8. Informácia o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa k 06. 11. 2018.
9. Informácia o aktuálnom stave členskej základne OZ DLV k 30. 09.2018.
10. Stabilizácia členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov v kontexte výsledkov zisťovania stavu
členskej základne OZ DLV k 30 .09. 2018.
11. Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného rokovania Pléna OZ
DLV 19. 04. 2018.
12. Návrh programu rokovania Pléna OZ DLV 06. 12. 2018.
13. Návrh na organizačné zabezpečenie Pléna OZ DLV 06. 12. 2018.
14. Návrh Plánu činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2019.
15. Informácie z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.
16. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
17. Vyhodnotenie a výsledky súťaže „Naj - predseda“ a „Naj - ZO OZ DLV“; návrh na ocenenie víťazov.
18. Priebežná informácia a vyhodnotenie použitia 2% z odvodu členských príspevkov za obdobie 2017 – 2018 (stav
k 06. 11. 2018) a návrh na použitie 2% z predpokladaného odvodu členských príspevkov v roku 2019 v súvislosti s
financovaním aktivít zameraných za stabilizáciu členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov.
19. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV k 31. 10 .2018.
20. Čerpanie rozpočtu OZ DLV a sekcií OZ DLV podľa účtovných položiek k 31. 10. 2018.
21. Návrh rozpočtu OZ DLV a rozpočtu sekcií OZ DLV na rok 2019.
22. Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k návrhu rozpočtu OZ DLV a sekcií OZ DLV na rok 2019.
23. Návrh výkonu a rozsahu kontrol výberu členských príspevkov a hospodárenie ZO OZ DLV na rok 2019.
24. Rôzne.
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Rokovanie VR a PLÉNA OZ DLV
V termíne 05. 12. 2018 - 06. 12. 2018 sa konali rokovania jednotlivých Výkonných rád sekcií a Pléna OZ DLV v
priestoroch Hotela SOREA TRIGAN, Štrbské pleso. Členovia Pléna OZ DLV na svojom zasadnutí rokovali o:
7. Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného riadneho rokovania Pléna OZ DLV 19.
04. 2018.
8. Vystúpenie prezidenta KOZ SR Mgr. Mariána Magdoška.
9. Informácia o stave členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2018.
10. Stabilizácia členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov v kontexte výsledkov zisťovania stavu členskej základne OZ
DLV k 30. 09. 2018 – analýza dôvodov a návrh aktualizácie opatrení na rok 2019.
11. Vyhodnotenie a výsledky súťaže „Naj-predseda“ a „Naj-ZO OZ DLV“ a ocenenie víťazov.
12. Program podpory a pomoci členom OZ DLV.
13. Plán akcií OZ DLV v roku 2019.
14. Informácia o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania KZVS 2019.
15. Plán odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2019.
16. Plán rokovaní orgánov OZ DLV v roku 2019.
17. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV v roku 2018.
18. Návrh rozpočtu OZ DLV na rok 2019 a Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k návrhu rozpočtu OZ DLV na rok 2019.
19. Informácia o úprave interných dokumentov OZ DLV v zmysle nariadenia GDPR.
20. Návrh výkonu a rozsahu kontrol výberu členských príspevkov a hospodárenie ZO OZ DLV na rok 2019.
21. Rôzne.
22. Návrh uznesenia z rokovania Pléna OZ DLV.

Rokovania Pléna OZ DLV sa zúčastnili aj ctení hostia - prezident KOZ SR Mgr. Marián Magdoško, emeritný 1.
podpredseda OZ DLV a bývalý predseda VR CPS OZ DLV Milan Kelčík, členovia Iniciatívy mladých OZ DLV a víťazi
ocenenia "NAJ Predseda" a "NAJ ZO OZ DLV".
V rámci rokovaní Výkonných rád sekcií OZ DLV, funkcionári OZ DLV prerokovali rôzne aktuálne otázky a to najmä v
nadväznosti na agendu rokovania Predsedníctva OZ DLV z 15. 11. 2018.
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Problematika snímky pracovného času
Právny problém
Je možné sa brániť voči snímke pracovného času, prípadne
ako bojovať proti jej zneužitiu?
Odpoveď:
Snímku pracovného dňa bohužiaľ nemožno zamestnávateľovi
zakázať – je to bežný prostriedok monitoringu a vyhodnocovania
efektivity práce zamestnancov. Tento zásah do organizácie práce
môžeme považovať v zmysle § 237 ods. 2 písm. c) ZP za situáciu:

„Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami
zamestnancov najmä, rozhodnutia, ktoré môžu viesť k
zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných
podmienkach.“ Uvedená skutočnosť by tak mala byť vopred
prerokovaná s odbormi.

Čo sa týka však samotnej snímky pracovného dňa – tak ako
uvádzame vyššie, samu o sebe nemožno limitovať. Jedná sa o
prostriedok vyhodnotenia efektivity práce. V rámci vyhodnotenia
ako takého, zamestnávateľ naozaj môže dospieť k názoru, že pre
lepšiu efektivitu práce, je potrebné stavy zúžiť. Práve aj preto
danú snímku pracovného času robí, aby sa pri riešení tejto otázky
mohol o danú vec legitímne oprieť. Ako sa možno brániť?
1) v prípade ak by snímky pracovného dňa bola využitá ako
argument pri organizačnej zmene – predpokladáme, že bude
pripravená analýza, ktoré zhodnocuje dáta z vykonanej snímky.
Ak by ste v nej našli účelové dáta, pozmenené dáta alebo niečo
čo nereflektuje objektívny stav – je možné tento vecný dôvod
napadnúť napríklad aj na inšpektoráte práce a dovolávať sa
prešetrenia situácie.
2) v prípade realizácie organizačnej zmeny podľa § 63 ods. 1
písm. b) ZP je potrebné aby zamestnávateľ v každom prípade
splnil určité zákonom predpísané náležitosti podania
výpovede zamestnancom. V skratke sa jedná o písomné
oznámenie ohľadom organizačnej zmeny – jej opodstatnenie
(napr. spomínaná snímka dňa, argumentácia potreby zmeny
organizácie...), následne zamestnancom s ktorými sa nepočíta
musí byť cez tzv. ponukovú povinnosť predložená iná práca v
rámci organizácie zamestnávateľa, následne až potom môže byť
daná výpoveď. Nezabúdajme, že výpoveď musí byť
prerokovaná so zástupcami zamestnancov (§ 74 ZP), inak je
neplatná.
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. Zdrojový údaj za
posledný kalendárny mesiac - december nie je zatiaľ zverejnený. Na konci Augusta sa
predpokladalo, že inflácia by sa mala pohybovať okolo 2,8% a do konca roka by sa mala
priblížiť až k 2%. Tento predpoklad sa nenaplnil a inflácia na konci tretieho kvartálu dosiahla
pokles len na 3%, pričom v novembri inflácia spomalila na krátkodobé minimum vplyvom
potravín a poklesu ceny ropy vo svete.
Aktuálny vývoj ceny benzínu a nafty tak významnou mierou prispeli k spomaleniu inflácie. V
decembri by mala inflácia mierne zrýchliť v dôsledku decembrového rastu cien plynu pre
domácnosti. Taktiež sa predpokladá rast cien elektrickej energie v januári 2019, čo bude
viesť k skokovitému zrýchleniu inflácie v januári 2019.

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 za tri kvartály roka 2018 uvádza
tabuľka č. 2. Počet nezamestnaných v treťom kvartáli oproti druhému klesol o 6 300 osôb.
Avšak počet voľných pracovných miest sa i naďalej drží na vysokej úrovni. Najviac
pracovných miest medzimesačne kleslo v kategórii montéri a operatéri strojov a zariadení a
kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, čo značí o tom, že tieto manuálne pracovné miesta sú
dlhodobo najviac žiadané.

NEZAMESTNANOSŤ

Na základe októbrových údajov sa očakáva, že nezamestnanosť bude i naďalej mierne
klesať. Pokles nezamestnanosti vo väčšej miere prebieha aj v kategórii dlhodobo
nezamestnaných ľudí, k čomu môžu značne prispievať jednotlivé podporné opatrenia vlády.
Počet osôb, ktoré boli umiestnené v rôznych vzdelávacích kurzoch vzrástol v priemere za
posledný rok dvojnásobne.

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 %.

Spracovala:
Ing. Mária Kováčová
Ekonóm-analytik OZ DLV
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INÉ

NOVINKY ZO SVETA KOZ SR
Nový prezident Konfederácia odborových zväzov SR
21. 11. 2018 sa uskutočnil Snem Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, na ktorom bol
zvolený na dvojročné funkčné obdobie nový prezident KOZ SR, ktorým sa stal p. Mgr. Marián Magdoško.
„Medzi moje priority, rovnako ako je tomu aj v pozícii predsedu OZP v SR, bude naďalej patriť zvyšovanie kvality
života a životnej úrovne všetkých zamestnancov, ich platov a miezd v úzkej previazanosti na zvyšovanie
minimálnej mzdy, skvalitňovanie pracovného prostredia a BOZP, aktuálne v snahe dosiahnuť zlepšenie
pracovných podmienok zamestnancov všetkých odvetví, preto sa aj ja budem usilovať o vyvážený prístup k
problematike výrobných, ako aj nevýrobných odborových zväzov,“ uviedol Marián Magdoško.

V mene všetkých členov
Odborového zväzu drevo, lesy, voda
p. Mgr. Mariánovi Magdoškovi,
novému prezidentovi KOZ SR,
blahoželáme ku zvoleniu do funkcie
a prajeme veľa úspechov v jeho
náročnej práci pri presadzovaní
záujmov členov odborov všetkých
odborových zväzov.

Nový prezident KOZ SR Marián Magdoško a
viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
Výročná konferencia ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Komárno - 30. 11. 2018

Dňa 30. 11. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, pozvanie na spoločnú
výročnú konferenciu ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Komárno. Uvedená konferencia sa konala aj v súvislosti s
rozhodnutím Valného zhromaždenia ZsVS o zrušení závodu Komárno a spojením so závodom Nové Zámky.
Stretnutia sa zúčastnil aj predseda ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Nové Zámky, Vladimír Penzeš. Spoločne s
predsedníčkou zanikajúceho ZO OZ DLV pri ZsVS, OZ Komárno Máriou Halászovou zúčastnení riešili
vyriešenie situácie okolo zániku závodu ako aj základnej organizácie OZ DLV.

Výročná konferencia ZO OZ DLV pri Vodohospodárskej výstavbe, š.p. - 15. 11. 2018

Dňa 15. 11. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, spoločne s Ing. Ivetou
Vrábelovou, predsedníčkou VR sekcie OZ DLV a členkou Predsedníctva OZ DLV pozvanie predsedu ZO OZ
DLV pri Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Juraja Maťa na spoločnú výročnú konferenciu ZO OZ DLV
pri Vodohospodárskej výstavbe, š.p.,. V rámci konferencií naša ZO OZ DLV vyhodnotila ťažký rok práce,
ktorý mala za sebou. Okrem toho zástupkyne OZ DLV informovali o činnosti celoslovenskej odborovej
organizácie.
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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
Stretnutie s odborármi - ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p. OZ Sobrance - 31. 10. 2018

Dňa 31. 10. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, pozvanie na stretnutie s
odborármi ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p. OZ Sobrance, ktorých vedie predseda ZO OZ DLV Silvester Rumanec.
Predsedníčka diskutovala s odborármi na rôzne aktuálne témy. Na záver dostala od našej ZO OZ DLV takéto
milé prekvapenie. :)

Stretnutie s odborármi a konateľom - ZO OZ DLV pri Mestské lesy Dobšiná - 09. 11. 2018

Dňa 09. 11. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, pozvanie na stretnutie s
odborármi ZO OZ DLV pri Mestské lesy Dobšiná, ktorých vedie predsedníčka ZO OZ DLV Andrea
Slávkovská. Stretnutia sa zúčastnil aj konateľ Mestských lesov Dobšiná. Zúčastnené strany diskutovali o
podmienkach práce zamestnancov Mestských lesov Dobsiná. Na záver dostala pani predsedníčka milé
venovanie od konateľa a predsedníčky ZO OZ DLV.
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REPREZENTOVALI SME VÁS
Prijatie delegácie Maďarsko a podpis Zmluvy o spolupráci - 10. 12. 2018

Dňa 10. 12. 2018 prijala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, ctenú medzinárodnú
návštevu z partnerského odborového zväzu - Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VKDSZ). Náš odborový zväz navštívil predseda VKDSZ József Fürjes s kolegom. Témou
stretnutia bola vzájomná výmena informácií v oblasti pracovnoprávnych predpisov, odmeňovania vo
vodárenských spoločnostiach a zároveň podpis novej Zmluvy o spolupráci.

Podpis KZVS VS na Úrade vlády SR - 28. 11. 2018

Dňa 28. 11. 2018 sa JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, zúčastnila slávnostného podpisu
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone prác vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020 na Úrade vlády SR.
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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
Zelená kvapka krvi za zdravý les - 24. 11. 2018

Lesníci, vlastníci a priaznivci lesov z celého Slovenska, signatári Memoranda o spolupráci podpísaného 11.
Januára 2018 vo Vyšnej Boci, medzi ktorých patril aj Odborový zväz drevo, lesy, voda, spoločne s mestom
Zvolen 24. novembra 2018 zorganizovali jedinečnú akciu, ktorej cieľom bolo obhájiť prácu čestných a
poctivých lesníkov. Týmto podujatím chceli priblížiť verejnosti opodstatnenosť obhospodarovania lesov
založených na tradíciách a vzťahu so zúročením odbornosti a nových poznatkov v odbore. Podujatie malo aj
humanitárny charakter, nakoľko bolo spojené aj s darovaním krvi v Lesníckom drevárskom múzeu vo
Zvolene. Náš odborový zväz na akcii reprezentovali JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV,
Jozef Minárik, 1. podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie a Ing. Martin Kovalčík,
podpredseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie. Ďakujeme všetkým členom Odborového zväzu drevo, lesy,
voda, ktorí osobnou účasťou podporili túto akciu!
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OZ DLV V AKCÍ

REPREZENTOVALI SME VÁS
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KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE KZVS NA ROK 2019
Sekcia DNS
Návrh KZVS DNS 2019 pripravil právnik OZ DLV v spolupráci s ekonómom-analytikom OZ DLV.
Následne bol návrh schválený predsedom VR DNS OZ DLV. Dňa 28.09.2018 bol návrh zaslaný ZSD SR.
ZSD SR nestihlo reagovať na návrh v zákonnej lehote 30 dní. OZ DLV upozornilo na túto skutočnosť ZSD
SR. ZSD SR deklarovalo, že danú chybu napraví. ZSD SR následne deklarovalo výhrady s návrhom.
Predseda VR DNS OZ DLV sa rozhodol výhradam vyhovieť. Podpísanie zmluvy prebehne bez potreby
osobného rokovania.
Sekcia CPS
Nová KZVS CPS 2019 - 2022 bola navrhnutá právnikom OZ DLV a zaslaná na pripomienky a schválenie
VR CPS OZ DLV koncom septembra 2018. Návrh bol Právnikom OZ DLV zaslaný 11.10.2018
protistrane. Protistrana reagovala s protinávrhom. Ten bude predmetom 1. kola kolektívneho
vyjednávania 20. 12. 2018 v Ružomberku.
Sekcia SVS
Nová KZVS SVS 2019 bola navrhnutá právnikom OZ DLV a zaslaná na pripomienky a schválenie VR SVS
OZ DLV začiatkom septembra 2018. Návrh bol Právnikom OZ DLV zaslaný 29.10.2018 protistrane. 1.
kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 04.12.2018. AVS prezentovala svoje protinávrhy.
Následne sa VR SVS OZ DLV rozhodlo pripomienky zo strany AVS akceptovať na svojom rokovaní 05.
12. 2018, vrátane navýšenia mzdy 3 %. Momentálne prebieha proces podpisu KZVS SVS 2019.
Sekcia SVH
10.12.2018 prebehlo 3. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS SVH 2019 medzi OZ DLV a ZZVH. V
rámci rokovania sa zmluvné strany dohodli na akceptácií návrhu bez tabuľky mzdových nárokov s
podmienkou, že v prípade, ak v roku 2019 OZ DLV vyhodnotí, že v rámci platného modelu dochádza k
diskriminácií určitej skupiny zamestnancov na ktorých sa KZVS SVH 2019 aplikuje, v roku 2020 sa do
návrhu opätovne zahrnie tabuľka mzdových nárokov.
Sekcia LS
12.12.2018 prebehlo 2. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS LS 2019 medzi zmluvnými partnermi. V
rámci rokovania sa dojednali sporné body vrátane zvýšenia mzdy 3 %. Tabuľka mzdových nárokov
bude začínať minimálnou mzdou 520,- EUR. Príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu sa ujednotili vo
výške 3,- EUR/hod. V rámci zmluvy boli zachované aj minuloročné benefity týkajúce sa stravovania.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2019
Po ukončení pripomienkového konania boli podpísané kolektívne zmluvy na poludnie dňa 28.11.2018
na Úrade Vlády SR za účasti predsedníčky OZ DLV JUDr. Vlasty Szabovej, PhD.
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"Naj Predseda" a "Naj ZO OZ DLV"
Víťazmi ocenenia "NAJ Predseda" a "NAJ ZO OZ DLV" sa stali:
1) Ing. Róbert Staško – ZO OZ DLV Ústredie
2)Ján Očovský – ZO OZ DLV pri Mestské lesy Krupina
3)Jaroslav Ličko – ZO OZ DLV pri Paspol, s. r. o.
4)Juraj Dolinský – ZO OZ DLV pri Harmanec Kuvert
Víťaznou organizáciou, ktorá získala najviac členov za hodnotené obdobie, sa stala ZO OZ DLV pri Lesy
SR, Žarnovica, predseda pán Dušan Dávid s počtom nových členov 12.
Slávnostné ocenenia boli odovzdané víťazom na rokovaní Pléna OZ DLV 06. 12. 2018. Ocenenie
odovzdal prezident KOZ SR Mgr. Marián Magdoško.
Oceneným srdečne ďakujeme za ich odvedenú prácu a dúfame, že ich toto ocenenie motivuje
pokračovať naďalej v kvalitnej odborárskej činnosti.
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Jubilanti OZ DLV
Vážení jubilanti,
p. Dušan Dávid - predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, OZ Žarnovica a člen sekcie LS OZ DLV,
p. Anna Žlnková - predsedníčka ZO OZ DLV pri Vysokoškolský lesnícky podnik, TU a členka sekcie LS 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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VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
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