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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 2019

Informácie z rokovaní orgánov OZ DLV

Ponuky pre odborárov

A iné...

Právne a ekonomické poradenstvo

Podujatia, na ktorých sme Vás reprezentovali

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2019
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Monitorovanie firemného mobilného telefónu

Otázka

Chcem sa spýtať či môže zamestnávateľ monitorovať firemné

mobilné telefóny či iné mobilné zariadenia? Ak áno, akou

formou to môže urobiť?

 

Odpoveď:

Áno, je možné aby zamestnávateľ kontroloval uvedené

zariadenia, ktoré spomínate. Viažu sa však na to podmienky

predovšetkým v zmysle §13 ods. 4 a § 13 ods. 7 Zákonníka

práce (ZP).

 

V zmysle § 13 ods. 4 ZP: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych

dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností

zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku

a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho

monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov

uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami

zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z

pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez

toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ

zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so

zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej

uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať

zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia,

ako aj o dobe jej trvania.“

 

Z uvedeného vyplýva, že kontrola môže byť realizovaná avšak

nie bezdôvodne. V danom prípade predpokladám, že sa

jedná o dlhodobejšie zavádzaný proces. V tomto prípade je

hlavne dôležitá posledná veta. Celý mechanizmus – rozsah,

spôsob, doba, doba trvania dokonca aj dôvod musia byť

PREROKOVANÉ s odbormi. Všetci zamestnanci musia byť

uzrejmení s danou zmenou. Pri tom, dbá sa tu na oprávnenosť

návrhu – legitímne predložený dôvod zamestnávateľom.

      

V prípade, ak sa zamestnanci domnievajú porušenia

súkromia, aplikuje sa § 13 ods. 7 ZP: „Zamestnanec, ktorý sa

domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných

priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa

odseku 4, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej

ochrany.“ Predpokladajme, že dôvodnosť opatrení by

v danom prípade posudzoval súd v prospech alebo

neprospech zamestnávateľa.
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Spracoval:

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

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. 

 

Inflácia v januári zrýchlila, avšak zaostala za očakávaniami. Toto zrýchlenie bolo spôsobené

predovšetkým rastom cien elektrickej energie a tepla pre domácnosti. K zrýchleniu inflácie prispel

taktiež rast spracovaných potravín, a to najmä ceny základných potravín ako sú chlieb, oleje,

pekárenské výrobky atď. Na druhej strane ceny pohonných látok boli už tretí mesiac v poklese.

V marci bol však zaznamenaný rast cien pohonných látok, ojazdených automobilov ako aj potravín,

čo prispelo k výraznému zrýchleniu inflácie. Rast cien nafty a benzínu bol spôsobený rastom cien

ropy Bent.

 

V apríli sa inflácia spomalila, a to najmä vďaka službám. Spomalenie inflácie sa pripisuje dôsledku

výrazného poklesu cien leteniek, čo oproti minulému roku je presný opak, kde letenky výrazne rástli.

Momentálne je ich vývoj volatilný. Nižšiu infláciu môžeme pripísať aj poklesu cien alkoholických

nápojov, pričom tento pokles je len dočasný a v máji môžeme znovu očakávať rast ich cien. Takisto sa

predpokladá, že v máji budú rasť ceny potravín. Podľa aktuálneho vývoja sa zatiaľ predpokladá, že

priemerná inflácia v roku 2019 by mohla zostať na úrovni 2,5% ako v predchádzajúcom roku 2018.
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INFLÁCIA

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). 

Pre prehľadný vývoj miery inflácie uvádzame graf vývoja spotrebiteľských cien, regulovaných cien a

jadrovej inflácie v roku 2019 podľa jednotlivých mesiacov. 
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Vývoj inflácie a nezamestnanosti v roku 2019

V januári miera nezamestnanosti vzrástla o 0,05 percentuálneho boda, čo predstavuje

približne 1 500 osôb. Firmy v januári prijímali menej nových zamestnancov v dôsledku toho, že

odlev do zamestnania sa znížil. Na druhej strane sa zvýšil prílev osôb zaradených do evidencie

po strate práce. Toto indikuje mierne zhoršenie na trhu práce, ktoré sa pripisuje momentálnemu

ochladeniu ekonomík v EÚ. Hoci počet voľných pracovných miest v januári vzrástol, je to len

dôsledok legislatívnych zmien, ktoré zamestnávateľom nariaďujú nahlasovať  na úrady práce

každé voľné pracovné miesto. K 31. januáru 2019 bolo  evidovaných 144  230 potenciálnych

uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 5,26% mieri evidovanej nezamestnanosti. Miera

nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v januári 2019 6,19%.  Vo

februári ako aj v marci nezamestnanosť mierne klesla. Tempo jej poklesu spôsobuje zmiernenie

rastu globálneho dopytu, ako aj na limity ponuky pracovnej sily v SR. Problémy s rastúcimi

nákladmi na pracovnú silu hlásia niektoré firmy prepúšťanie, alebo menší nábor pracovníkov.

V apríli úrady práce evidovali 91 530 voľných pracovných miest.
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NEZAMESTNANOSŤ

Graf č. 2 názorne zobrazuje pokles miery nezamestnanosti a klesajúci počet nezamestnaných v jednotlivých mesiacoch. 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!
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Vývoj priemernej a minimálnej mzdy

Priemerná mzda v SR za rok 2018 a jej vývoj

Pod pojmom priemerná mzda rozumieme aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Inými

slovami, to znamená, že sem spadajú aj mzdy ľudí, ktorí zarábajú nadštandardne, a preto väčšina ľudí

tento priemer nikdy nedosiahne. Podľa Štatistického úradu SR priemerná mzda v roku 2018 dosiahla

1013 € a každým rokom sa neustále zvyšuje, pretože peniaze časom strácajú hodnotu. Inflácia je

faktor, ktorý rozhoduje, či naša životná úroveň bude vyššia alebo naopak klesne. Inak povedané, ak

sa nám plat v budúcom roku nezvýši a výška inflácie je na úrovni 2,5%, v skutočnosti je náš plat menší

o 2,5%. Výška priemernej mzdy má vplyv na ďalšie ukazovatele v hospodárstve SR. Ide napríklad

o výpočet budúceho dôchodku respektíve dôchodkového koeficientu. Taktiež sa pomocou nej

stanovuje príjmová hranica pri poskytovaní hypotéky pre mladých. 

 

Čo sa týka výšky  priemernej mzdy za rok 2018 bolo to prvýkrát, kedy jej výška prekonala hranicu

1 000 € mesačne. Avšak, čo je dôležité podotknúť je fakt, že hlavným ťahúňom tejto sumy bol práve

Bratislavský kraj. V rámci odvetví, najvyššiu úroveň priemernej mesačnej mzdy zaznamenalo odvetvie

informácií a komunikácií (1 975 €), za ním nasledovalo finančné a poisťovacie odvetvie (1 856 €), a na

treťom mieste sa umiestnilo odvetvie dodávky elektriny, plynu a pary (1 806 €). Na opačnom konci

s najnižšou priemernou mzdou sa umiestnili odvetvia ako stavebníctvo (756 €) a ubytovacie

a stravovacie služby (657 €).
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PRIEMERNÁ

MZDA

Minimálna mzda v SR pre rok 2019 a jej vývoj

 

Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorú musí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť

za plný pracovný úväzok. Podľa štatistík za minimálnu mzdu na Slovensku pracujú približne 4% ľudí.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2019 bola stanovená na 520 €, čo je v prepočte  2,989 € (hodinová

min. mzda). Suma min. mzdy 520 € však predstavuje hrubú minimálnu mzdu, od ktorej sa musia

odpočítať  odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ako aj 19% daň z príjmov. Po ich odpočítaní

dostaneme výšku čistej mesačnej mzdy (približne 430,35€).  Minimálna mzda sa každý rok zvyšuje,

v roku 2018 predstavovala výšku 480 €, v roku 2019 sa zvýšila o 40 € na spomínaných 520 €, a v roku

2020 sa predpokladá, že jej úroveň dosiahne 560 €.

Spracoval:

Ing. Mária Kováčová

Ekonóm-analytik OZ DLV
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Rokovanie Predsedníctva OZ DLV
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V marci 2019 započalo Predsedníctvo OZ DLV nový kalendárny rok rokovaní nášho odborového zväzu. Členovia

Predsedníctva sa na Ústredí OZ DLV spoločne stretli 07.03.2019 a zaoberali sa 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 25.02.2019. Informácia

o aktuálnej výške poplatkov za vedenie účtu vo VUB, a.s. a ČSOB, a.s.

4.     Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za rok 2018.

5.     Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2018 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k správe. Schválenie

zostatkov na účte sekcií k 31.12.2018. Správa o audite účtovníctva za rok 2018.

6.     Návrh spôsobu nakladania s dočasne voľnými finančnými prostriedkami.

7.     Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k  25.02.2019  Prehľad

pravidelných neplatičov členských príspevkov a aktuálny stav poukazovania udržiavacích príspevkov na OZ DLV.

8.     Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy k 25.02.2019.

9.     Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely zákona č. 83/1990 Zb.

10.  Výsledky kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa za rok 2018.

11.  Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2018.

12.  Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2018.

13.  Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok 2018.

14.  Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.

15.  Organizačné zabezpečenie Pléna OZ DLV a schválenie poverenia vedením rokovania.

16.  Návrh programu rokovania Pléna OZ DLV.

17.  Správa o činnosti Predsedníctva OZ DLV v období medzi rokovaniami Pléna OZ DLV.

18.  Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.

19.  Schválenie príspevku na Venerovského memoriál – 17. - 19.03.2019.

20.  Bezpečné dni v práci – návrh 2. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl.

21.  Kritéria súťaže „Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“.

22.  Návrh koncepcie podujatia pre členov OZ DLV v júni 2019.

23.  Návrh plánu vzdelávania OZ DLV na rok 2019.

24.  Návrh na ocenenie odborárok zo sekcií pri príležitosti MDŽ.

25.  Rôzne.

V bode "rôzne" členovia Predsedníctva prediskutovali mnohé súčasné problémy a výzvy OZ DLV. Členovia boli opätovne

vyzvaní na komunikáciu potreby zabezpečiť splnenie povinnosti GDPR a povinnosti podľa novely zákona č. 83/1990 Zb.

Prítomní boli informovaní o stave podnetu voči LESY SR, š.p., ktorý OZ DLV podalo na Inšpektorát práce Banská Bystrica.

Predsedníčka OZ DLV, okrem iného, taktiež informovala o majetkovom vysporiadaní zrušenej ZO OZ DLV pri Strednej

odbornej škole Banská Štiavnica.

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 01. 04. 2019. 

4.     Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.

5.     Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.

6.     Výsledky kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa za rok 2018 – schválenie požadovaného

dokumentu.

7.     Koncepcia podujatia pre členov OZ DLV v júni 2019 a s podujatím spojené otázky.

8.     Schválenie príspevku na XIII. ročník Lesníckych dní 2019 – 26. 04. 2019. 

9.     Žiadosť o právne zastúpenie člena OZ DLV pred súdom.

10.  Rôzne.

Rokovania predsedníctva pokračovali skráteným rokovaním predvečer Pléna OZ DLV.

Členovia Predsedníctva sa v Štúrove spoločne stretli 10.04.2019 a zaoberali sa otázkami:
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Rokovanie Pléna a Výkonných rád OZ DLV
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V mesiaci apríl 2019 sa uskutočnilo tradičné prvé kalednárne Plénum OZ DLV . Tento krát sa členovia odborov stretli v Štúrove. Svoju

agendu prerokovali (vrátane rokovania Výkonných rád sekcií) v dňoch 10.04 - 11.04.2019:

Program rokovania (neprocedurálne body):

 

7.       Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného riadneho rokovania Pléna OZ DLV

06. 12. 2018.

8.       Aktuálny stav implementácie GDPR a nové povinnosti v zmysle novely zákona č. 83/1990 Zb. 

9.       Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok 2018. 

10.    Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2018.

11.    Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciach v pôsobnosti OZ DLV za rok 2018.

12.    Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2018 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k správe. Správa o audite účtovníctva za rok

2018.

13.    Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS za rok 2019.

14.    Bezpečné dni v práci – návrh 2. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl.

15.    Návrh koncepcie podujatia pre členov OZ DLV v júni 2019.

16.    Kritéria súťaže „Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“.

17.    Návrh plánu vzdelávania OZ DLV na rok 2019.

18.    Ocenenie odborárok zo sekcií pri príležitosti MDŽ.

19.    Rôzne.

Na rokovaní Pléna OZ DLV sme ocenili odborárky z jednotlivých sekcií pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pri tejto

príležitosti, na základe návrhu vedenia sekcií, boli ocenené dámy - p. Blanka Toríšková (SVS), p. Veronika Krpcová (SVH), p. Anna

Patyiová (CPS), p. Katarína Hasillová (LS), p. Zuzana Švecová (DNS).
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Rokovanie Pléna a Výkonných rád OZ DLV
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Rokovania VR OZ DLV (10.04.2019) sa venovali nasledujúcim bodom (body rokovania boli totožné, pri Lesníckej sekcií bol

doplnený bod "Schválenie príspevku na XIII. ročník Lesníckych dní 2019 – 26. 04. 2019."):

 

1.         Spoločné rokovanie Výkonných rád OZ DLV – prednáška ohľadom benefitov poskytovaných programom SPHERE CARD.

2.         Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Výkonnej rady OZ DLV.  

3.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Výkonnej rady OZ DLV.

4.         Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 01. 04. 2019.

5.         Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k  01. 04. 2019. Prehľad pravidelných neplatičov

členských príspevkov.

6.         Informácia o stave zasielania dokumentov podľa novely zákona č. 83/1990 Zb. k 01. 04. 2019.

7.         Informácia o stave zasielania dokumentov GDPR k 01 .04. 2019.

8.         Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy OZ DLV k 01. 04. 2019.

9.         Informácia o stave poukazovania udržiavacích príspevkov k 01. 04. 2019.

10.     Ponuka benefitov vernostného programu SPHERE CARD.

11.     Informácia o zmene bankových účtov OZ DLV.

12.     Rôzne.

Súčasťou rokovania jednotlivých VR OZ DLV bola aj spoločná prednáška ohľadom benefitov poskytovanách programom

SPHERE CARD. Prednášku pre odborárov si pripravila pani Ing. Ľubica Guttmanová, obchodná riaditeľka spoločnosti.

 

Vedenie sekcií OZ DLV, sekcia vodárenských spoločností, sekcia vodného hospodárstva, lesnícka sekcia a sekcia celulóza-

papier predmetnú ponuku zamietla. Podporiť sa ho rozhodla len drevo-nábytkárska sekcia OZ DLV. Predmetnú spoluprácu tak OZ

DLV nevyužije.
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Bezpečné dni v práci 2019

OZ DLV zorganizoval 2. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

ktorá sa opätovne konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 26.04.2019

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.

Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p.

Už minulý ročník významne ukázal, aké je dôležité vštepiť študentom základné princípy BOZP už počas

vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu.

Organizátori sa tento rok rozhodli zorganizovať súťaž s podobnou ambíciou opäť. Druhého ročníka sa

zúčastnilo desať stredných odborných škôl.

Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z

teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

 

Súťaž 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

 

                Ako OZ DLV môžeme s potešením zhodnotiť, že cieľ súťaže sa nám podarilo aj tento rok úspešne

naplniť o čom svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa opätovne rozhodli podporiť aj ďaľší ročník.

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP ale mohli si vyskúšať aj

praktické aspekty ochrany zdravia – poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi.

 

Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia (nie len) pri práci. Sme

presvedčení, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho ďalšieho osobného

aj kariérneho života.

 

Súťaž sa tešila ešte väčšiemu záujmu ako minulý rok. 2. ročník podporilo dovedna až 23 partnerov.

Význámným mediálnym partnerom podujatia bola opäť spoločnosť LESMEDIUM SK, s.r.o. ale zároveň aj

redakcia Halali.
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PODUJATIA  OZ  DLV 1 /2019

Bezpečné dni v práci 2019

Poradie v kategórií - družstvá

 

1.       Stredná odborná škola technická v Prešove                                                 38 bodov

           a.    Martin Čajka

           b.   Kristián Čura

           c.    Ľuboš Mikula

2.      Stredná odborná škola lesnícka v Prešove                                                     37 bodov

          a.    Patrik Kozák

          b.   Timea Jurínová

          c.    Dominik Vyrostek

3.     Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici                                      34,75 bodov

         a.    Ján Križan

         b.   Martin Kovalčík

         c.    Roman Bizov

 

Poradie v kategórií – jednotlivci

1. Dominik Vyrostek - Stredná odborná škola lesnícka v Prešove                    34 bodov

2. Ľuboš Mikula - SOŠ technická v Prešove                                                               33,5 bodov

3. Lukáš Petráš - SOŠ technická, Kukučínova 23 v Košiciach                            33 bodov
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Reprezentovali sme vás...

SNEM Konfederácie odborových zväzov SR

 

28. 03. 2019 sa v Bratislave konal Snem KOZ SR, ktorý predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej

zjazdami. Najdôležitejším bodom rokovania bola voľba nových členov Predstavenstva KOZ SR a zástupcov

KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Rokovania sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Vo svojom príhovore ocenil vzťahy, ktoré si v uplynulých rokoch vybudovala KOZ SR s vládou a sociálnymi

partnermi.

 

V doplňujúcich voľbách za členov Predstavenstva KOZ SR boli zvolení Katarína Krajčová (predsedníčka SOZ

zamestnancov obrany) a Mgr. Milena Rácová (predsedníčka OZ SLOVES).

 

Za zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR boli zvolení JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

(predsedníčka OZ DLV), Milena Rácová (predsedníčka OZ SLOVES) a Viktor Kiss (predseda OZ polície v SR).

Práve dôležitosť Hospodárskej a sociálnej rady SR vyzdvihol na štvrtkovom sneme aj premiér Peter Pellegrini.

"Nepamätám si, že by sa vláda zaoberala nejakým zásadným návrhom, ktorý nebol najskôr prerokovaný v

Hospodárskej a sociálnej rade SR. Niekoľkokrát, a to aj pri návrhoch zákonov, vláda dokonca prerušila rokovanie

o návrhu, a to práve z dôvodu, že neprešiel týmto rokovaním," povedal premiér.

 

Podľa Pellegriniho hrá sociálny dialóg medzi odbormi, zamestnávateľmi a vládou významnú úlohu nielen na

Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie. Premiér ocenil dobré vzťahy medzi

vládou a KOZ a odborárov označil za "seriózneho, rozhľadeného a odborne zdatného partnera".

 

Počas rokovania Snemu KOZ SR poslanci NR SR schválili ústavný zákon týkajúci sa zastropovania veku

odchodu do dôchodku na 64 rokov. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku bude Ústavou SR

garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Snem KOZ SR v tejto súvislosti prijal vyhlásenie, v ktorom

konštatuje: „Snem KOZ SR s potešením prijal schválenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového

veku. Vyjadruje poďakovanie tým poslancom NR SR, ktorí za ústavný zákon hlasovali a tak zlepšili kvalitu života

ľuďom na dôchodku.“
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Reprezentovali sme vás...

DOHODA o dlhodobej spolupráci v rámci sociálneho dialógu v skupine VEOLIA SR/ČR

Deň sociálneho dialógu 23.04 - 24.04.2019 v Prahe, ČR

 

Zástupcovia OZ DLV (p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., p. Mgr. Monika Kurillová a p. Miloš Žabka) sa

zúčastnili 23. 04 - 24. 04. 2019 konferencie - Deň sociálneho dialógu v Prahe. V rámci tohto stretnutia bola

vzájomnou ČR/SR dohodou vymedzená dlhodobá spolupráca v rámci sociálneho dialógu v skupine VEOLIA

SR/ČR. Uvedený dokument vznikol z dôvodu potreby úpravy spoločného postupu, nakoľko v danom období

bude nutné naštartovať významné technologické a organizačné zmeny v skupine VEOLIA.

 

Dohoda sa týka nasledujúcich oblastí:

1. Partneri sociálneho dialógu

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3. Rovnaké príležitosti & compliance oblasť

4. Vzdelávanie zamestnancov

5. Odmeňovanie

6. Benefity a motivačné programy.

 

Vo všetkých vyššie uvedených oblastiach sa partneri zaviazali rešpektovať princípy sociálneho dialógu a

zabezpečovať sociálne postavenie zamestnancov v súlade s touto dohodou ako aj s platným zákonníkom

práce, zákonom o kolektívnom vyjednávaní ako aj inými relevantnými právnymi predpismi.

 

V oblasti mzdy sa zamestnávateľ zaväzuje uchovať rast mzdy minimálne 1% nad výšku inflácie.

Zamestnávatelia sa taktiež zaväzujú podporovať vzdelávanie zamestnancov pri tvorbe rozpočtu a to vo

výške minimálne 1,5 % mzdových prostriedkov na daný rok. Zamestnávatelia sa zaväzujú zabezpečovať

rovnosť mužov a žien na pracovisku ako aj rešpektovať internacionalizáciu spoločnosti. Posilnenie

nastane aj v oblasti vzájomnej podpory BOZP formou vzájomných školení medzi zástupcami

zamestnancov a zamestnávateľov.
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Reprezentovali sme vás...

Svetový deň vody

 

V hoteli Pod lipou v Modre sa dňa 21. marca 2019 konalo slávnostne stretnutie vodohospodárov, nad ktorým prevzal

záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Organizácia

spojených národov každoročne vyhlasuje tému Svetového dňa vody. Pre rok 2019 je ňou Voda pre všetkých.

 

Podujatie organizovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku spoločne s Asociáciou

vodárenských spoločností pri príležitosti osláv Svetového dňa vody. Pozvanie prijali aj štátny tajomník Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky Norbert Kurilla a riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva

zdravotníctva SR Jarmila Božíková, ktorí prítomných pozdravili aj prostredníctvom svojich príhovorov. Slávnostné

stretnutie svojou osobnou účasťou podporila predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda.

 

Hostiteľmi stretnutia boli predsedníčka Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na

Slovensku a generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľubica Kopčová a prezident Asociácie

vodárenských spoločností a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislav Hreha.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo tiež odovzdávanie cien študentom stredných umeleckých škôl, ktorí sa

zapojili do umeleckej súťaže. Vyhlasovateľmi súťaže boli Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na

Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.
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Informácia o kontrole zo Sociálnej poisťovne

 

V januári 2019 prebehla vonkajšia kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné

dôchodkové sporenie a kontrole plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v znení neskorších predpisov. Celkový počet skontrolovaných zamestnancov predstavoval 347 v kontrolovanom období

od 01. 01. 2015 do 30. 04. 2018. Z kontroly bol vypracovaný protokol, v ktorom bolo konštatované, že OZ DLV zaplatil

poistné navyše bez právneho dôvodu zo strany poisťovne vo výške 51,76 EUR a bolo mu uložené prijať opatrenia na

eliminovanie možnosti vzniku opakovaného porušenia, ktoré sa týkalo nenahlásenia priznania starobného dôchodku

zamestnancami, ktorí vykonávali pre OZ DLV práce na základe dohôd.
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Reprezentovali sme vás...

VENEROVSKÉHO MEMORIÁL 17. – 19. 03. 2019

 

Záštitu nad 55. ročníkom pretekov prevzala Ing. Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka SR a JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktorá sa

súčasne osobne zúčastnila slávnostného otvorenia pretekov.

Preteky sú pamiatkou na Dimitrija Venerovského, ktorý pracoval ako lesný inžinier a taxátor v oblasti Tatier

na vtedajšom riaditeľstve štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. Zahynul počas Slovenského národného

povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom. Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal už v roku 1947.

Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho

povolania v lese musia zvládať aj pohyb na lyžiach.

Na štart Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konali  v dňoch 17. - 19.

marca v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese, sa postavila vyše stovka pretekárov - lesníkov zo

Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Muži súťažili v piatich vekových kategóriách, ženy dvoch.

Najstarším účastníkom pretekov bol Miroslav Sivčák, ktorý vo veku 83 rokov hájil farby š.p. LESY SR, š.p.

Banská Bystrica. Preteky absolvoval už po štyridsiaty raz, hoci tentokrát sa postavil iba na štart obrovského

slalomu.

Absolútnym víťazom 55. ročníka Venerovského memoriálu a zároveň Majstrom lesníkom Slovenska sa stal

už po štvrtýkrát za sebou Ľubomír Machyniak zo š.p. LESY SR Banská Bystrica. Dvojkombináciu - beh na

lyžiach so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom medzi ženami najlepšie zvládla Andrea Machyniaková,

reprezentujúca LESY SR, š.p. Banská Bystrica.

 

Odovzdávania ocenení víťazom pretekov sa za Odborový zväz drevo, lesy, voda zúčastnil Jozef Minárik,

1. podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie OZ DLV.

 

V mene Odborového zväzu drevo, lesy, voda blahoželáme víťazom a vyslovujeme úprimné poďakovanie

organizátorom súťaže za kvalitnú prípravu a priebeh celej súťaže a uznanie všetkým účastníkom pretekov.
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Reprezentovali sme vás...

15

Bleskovka!

V. REGIONÁLNY LESNÍCKY DEŇ v Sobranciach

 

OZ DLV prostredníctvom účasti JUDr. Vlasty Szabovej, PhD., predsedníčky zväzu, podporil V. REGIONÁLNY

LESNÍCKY DEŇ v Sobranciach, ktorý bol súčasťou Zemplínskych poľovníckych dní, ktoré sa konali 5. – 7.

apríla 2019. Súčasťou tohto podujatia bolo viacero sprievodných aktivít, na ktorých príprave a realizácii sa

spolupodieľali Lesy SR, š. p., OZ Sobrance a viaceré ďalšie odštepné závody. Akcia bola určená širokej laickej

verejnosti, ale predovšetkým sa zamerala na žiakov materských, základných a stredných škôl. Účastníci

podujatia  sa mali možnosť oboznámiť s prácou v lese, získať nové vedomosti o prírode a lese, vyskúšať si

svoju zručnosť na jednotlivých súťažných a prezentačných stanovištiach a je samozrejmé, že v rámci

sprievodných aktivít nechýbali ani poľovné psy a sokoliari. 

 

Zámerom organizátorov bolo aj prostredníctvom tohto vydareného podujatia prezentovať slovenské

lesníctvo a náročnú, ale hlavne zodpovednú prácu v lese.
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Reprezentovali sme vás...

REGIONÁLNE LESNÍCKE DNI V PREŠOVE

 

Počas apríla – „Mesiaca lesov“, lesníci už niekoľko rokov organizujú vo viacerých slovenských mestách

regionálne Lesnícke dni, ktorých zámerom je prezentácia významu lesov pre spoločnosť, ale hlavne aká je

dôležitá a náročná práca lesníkov. Konajú sa od roku 2007 a sú určené všetkým, ktorí si uvedomujú význam

a zmysel starostlivosti o les a majú záujem dozvedieť sa viac nielen o samotnom lese, ale aj o práci lesníkov.

V tomto roku odštartovali Lesnícke dni 12. 04. 2019 v Prešove.

 

Pozvanie Ing. Jozefa Krochtu, riaditeľa Lesy SR, š. p. Odštepný závod Prešov prijala a Regionálnych

lesníckych dní v Prešov sa za Odborový zväz drevo, lesy voda  zúčastnila JUDr. Vlasta Szabová, PhD,

predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda v sprievode Ing. Maroša Frištíka, predsedu ZO OZ DLV pri

Lesy SR, š. p. OZ Prešov.

 

V historickom centre Prešova sa stretli lesníci, ktorí prezentovali svoju prácu verejnosti, zdôrazňovali potrebu

ochrany prírody vo všeobecnosti, upozorňovali aj na nezastupiteľnú úlohu lesov v živote človeka a náročnosť

práce lesníkov, na ktorých pleciach je veľké bremeno zodpovednosti za budúcnosť nielen našej krajiny, ale aj

celej planéty. Lesníci pripravili aj množstvo sprievodných aktivít, ktoré boli zamerané na spoznávanie a

ochranu prírodného bohatstva v našich lesoch. Školáci sa popri lesníkoch mohli naučiť, ako rozpoznať

jednotlivé lesné plody, stromy, ale aj zvieratká, ktoré v lese žijú, a ich stopy.

 

Na Regionálnych lesníckych dňoch v Prešove nechýbali ani ukážky rôznych poľovníckych signálov,

sokoliari a deti si dokonca mohli zajazdiť aj na koni.

 

Napriek nepriaznivému počasiu v čase konania podujatia, ktoré sa nedá ovplyvniť, patrí organizátorom

veľké poďakovanie za kvalitnú prípravu a vysokú profesionálnu úroveň celej akcie. Zároveň patrí

poďakovanie aj tým, ktorí svojou účasťou podporili význam a zmysel tejto formy prezentácie náročnej

a zodpovednej práce lesníkov.
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OZ DLV za hranicami

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA MÁ STARO – NOVÉHO PREDSEDU

 

Na 7. Izbornoj Skupštini Hrvatskog sindikata šumarstva (7. Volebné zhromaždenie chorvátskeho

Odborového zväzu lesníctva), ktoré sa konalo 9. mája 2019 bol do funkcie predsedu odborového zväzu na

päťročné funkčné obdobie 2019 – 2024 jednohlasne zvolený p. dipl. ing. šum. ŽELJKO KALAUZ.

 

Chorvátsky odborový zväz patrí medzi odborové zväzy, s ktorým Odborový zväz drevo, lesy, voda, osobitne

členovia Lesníckej sekcie nášho zväzu, udržiava dlhoročné intenzívne vzťahy v oblasti medzinárodnej

spolupráce a výmeny informácií.

 

Dipl. ing. šum. Željko Kalauz sa významným spôsobom pričinil o udržiavanie dlhoročných

medziodborových vzťahov a vo funkcii predsedu zväzu bol po uplynutí funkčného obdobia delegátmi

opätovne potvrdený na najbližších päť rokov.

 

Na základe pozvania Hrvatski Sindikat Šumarstva náš odborový zväz na volebnom zhromaždení

reprezentovali a kandidatúru p. dipl. ing. šum. Željka Kalauza osobnou účasťou podporili p. Jozef Minárik,

1. podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie a p.

Ing. Michal Dobranský, predseda ZO OZ DLV pri Lesy SR, š. p. Odštepný závod Vranov nad Topľou.

 

Novozvolenému predsedovi HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA p. dipl. ing. šum. Željkovi Kalauzovi

v mene všetkých členov nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda srdečne blahoželáme a želáme mu

veľa odvahy a vytrvalosti pri presadzovaní a obhajobe práv členov nášho spriateleného odborového

zväzu v Chorvátsku.
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OZ DLV za hranicami

OZ DLV ako súčasť medzinárodných organizácií EPSU a PSI...

 

Dňa 11. januára 2019 sa v Bratislave zorganizovalo pracovné stretnutie zástupcov odborov zo

Slovenskej republiky, ktorí pôsobia v rámci štruktúr EPSU a PSI. Rokovanie zahájil a viedol predseda SOZ

ZaSS Mgr. A. Szalay, zástupca OZ zo SR vo Výkonnom výbore EPSU.

 

Mgr. A. Szalay prítomných informoval o možnosti zúčastniť sa Kongresu EPSU v Dubline v dňoch 4. - 7. júna

2019. Odborové zväzy združené v EPSU zo SR majú dve sponzorované miesta delegátov. Nominácie by mali

byť rodovo vyvážené, t.j. muž a žena. Na rokovaní VV EPSU bola ponuka na účasť mladých odborárov, ktorá

by mala byť tiež sponzorovaná EPSU. V zmysle uvedeného bola na predmetný kongres nominovaná

Ekonómka-analytička OZ DLV Ing. Mária Kováčová. Kongresu sa zúčastní spolu s Mgr. A. Szalayom. Prítomní

taktiež potvrdili nominácie do stálych výborov EPSU.

 

V rámci bodu rôzne sa diskutovalo o aktuálnom stave podania EPSU na súd proti Európskej komisii, ku

ktorému bolo podané súhlasné stanovisko bez finančnej spoluúčasti odborových zväzov zo Slovenska. Súd

podanie prijal a momentálne sa čaká na termín pojednávania. Diskriminácia zamestnancov štátnej správy

bez možnosti kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu bola hlavným dôvodom podania.

 

Na stretnutí boli prediskutované i ďalšie otázky členstva v medzinárodných štruktúrach šiestich Slovenských

odborových zväzov vo verejnom sektore. Odznela i informácia o ukončení práce tajomníka EPSU Josefa

Krejbycha, ktorý dlhoročne, neúnavne pomáhal odborovým zväzom v regióne SE a ZB, jeho zásluhou sa

dostalo i tlmočenie na rokovaniach VV EPSU do srbochorvátčiny pre celý rad OZ. 

 

OZ DLV ďakuje Josefovi  za dlhoročnú spoluprácu na najvyššej profesionálnej úrovni.
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OZ DLV za hranicami

Zahraničná pracovná cesta - 05.03 - 07.03.2019, Brusel, Belgicko

"Stratégie zvyšovania mzdy a pokrytia kolektívnymi zmluvami v Európskom priestore"

 

Zástupca OZ DLV, Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV sa začiatkom marca 2019 zúčastnil školenia

organizovaného centrom ETUC v Bruseli. Témou stretnutia boli medzinárodné "stratégie zvyšovania mzdy a

pokrytia kolektívnymi zmluvami v Európskom priestore." Školenia sa zúčastnili aj zástupcovia z Českej

republiky, Cypru, Lotyšska, Litvy, Švédska, Španielska a Portugalska. Školenie prebiehalo

predovšetkým formou skupinových cvičení.

 

Účastníci spoločne diskutovali otázku mzdy v ich krajinách. Právnik OZ DLV spolupracoval so zástupcami

z Litvy, Lotyšska, Švédska a Cypru. Prítomní sa veľmi rýchlo uzniesli, že najhoršiu situáciu má

jednoznačne Cyprus. V prípade, ak je ekonomika v krajine v zlej situácií, vláda môže ľubovoľne umožniť

znižovanie platov. Privátne aj verejne. Zamestnávateľ má veľmi jednoduchú pozíciu vyhodiť zamestnanca.

Pozície krajín boli porovnávané komparatisticky s Cyprom. Vývoj v pobaltských krajinách a na Slovensku je

viac menej rovnaký. Všetky uvedené krajiny deklarovali nárast miezd (aj keď malý). Vo všetkých prípadoch

rastie lepšie mzda v prípade verejného sektora.

 

Krajiny spoločne vyhodnotili za najväčší problém odborov znižovanie členskej základne. Švédsko

skonštatovalo, že problémom je historický aspekt. Ľudia dnes majú všetky benefity KZ už garantované,

nemuseli bojovať aby ich vôbec prvý krát dostali. Ľudia si nevážia koľko úsilia to stojí, preto nevidia dôvod

organizovať sa. V Lotyšsku vidia problém v nedostatku záujmu. Ľudia odchádzajú do zahraničia. Zároveň,

problém vidia v strachu. Ľudia sa boja konfliktu so zamestnávateľom ak vstúpia do odborov. Slovensko

vníma vyššie uvedené problémy podobne, avšak z našej skúsenosti sme si dovolili doplniť podľa nás tie

najzávažnejšie. Na Slovensku vnímame ako problém značku komunizmu a aplikáciu benefitov KZ pre

všetkých zamestnancov v podnikoch.

 

Riešenie vidia zúčastnení vo viacerých oblastiach. Musí sa zlepšiť komunikácia a to navonok ako aj

zamestnancom v podnikoch. Je potrebné viac rozprávať o úspechoch odborov. Zároveň, je potrebné

pomenovať problémy, ktoré by nastali ak by odbory neboli. 
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Pridaj sa k nám!
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SOM ZAMESTNANEC SOM ŽIVNOSTNÍK

Viac na:
http://ozdlv.sk/index.php/pridaj-sa-k-

nam/tvoje-prava-nasa-priorita

Viac na:
http://ozdlv.sk/index.php/pridaj-sa-k-
nam/aj-zivnostnikom-vieme-pomoct
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AKTUÁLNE BENEFITY OZ DLV
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Bleskovka!

Výhodné benefity LEN pre členov odborov!

Viac na:
http://ozdlv.sk/index.php/aktuality/ponuky-pre-clenov



JUBILEÁ  OZ  DLV 1 /2019

Jubilanti OZ DLV
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Vážení jubilanti,

 

p. RNDr. Daniela Babincová - predsedníčka ZO OZ DLV pri VVS, a.s, závod Humenné a členka sekcie SVS OZ

DLV,

 

p. Mária Ondrovičová - predsedníčka ZO OZ DLV pri SHMÚ Bratislava a členka sekcie SVH 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.

 

 



Redakčná rada

JUDr. Vlasta Szabová, PhD. - predsedníčka OZ DLV, 0948 722 811

Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV - 0944 166 927

Ing. Mária Kováčová - 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


