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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!

ŠPECIÁLNE poradenské číslo!

Informácie z podujatí OZ DLV

Nová ponuka pre odborárov od TICKETPORTAL

A iné...

Ako dopadol "Deň pre odborárov 2019"?

Príprava školenia odborárov OZ DLV

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2019
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Odstupné v prípade úmrtia

Otázka

Zamestnanec zomrel v čase trvania výpovednej doby. Z

dôvodu ukončenia pracovného pomeru mal nárok na

odstupné vo výške päťnásobku jeho priemerného mesačného

zárobku. 

 

Majú na toto odstupné nárok jeho pozostalí?

 

Odpoveď:

Úmrtie zamestnanca je tragická udalosť na ktorú v mnohých

prípadoch myslí aj Zákonník práce. V predmetnej situácií

existuje nárok pre pozostalých, avšak za podmienok

v zmysle § 35 ods. 1 ZP:

 

 „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky

zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho

priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové

nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho

manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase

smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto

osôb niet.“

 

Je potrebné splniť podmienky:          

Musí existovať priznaný peňažný nárok (napríklad

priznané odstupné),    

 musí sa jednať o osoby – manžel, deti alebo rodičia a

zároveň

 tieto osoby so zamestnancom musia žiť v čase smrti

v domácnosti.

 

Ak nie je možné splniť tretiu podmienku (napríklad dieťa sa

už dávno osamostatnilo), tieto peňažné nároky nezanikajú,

stávajú sa súčasťou dedičského konania ako aktíva

zosnulého. 

 

Je potrebné poznamenať, že tento nárok prechádza

maximálne vo výške štvornásobku priemerného

mesačného zárobku. To znamená, že ak zamestnanec mal

nárok na päťnásobok, v danej situácií je nárok obmedzený len

na štvornásobok.

 

1.

2.

3.
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Spracoval:

Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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Minimálna mzda na Slovensku

V rámci Európskej únie Slovensku patrí siedme miesto s najnižšou minimálnou mzdou spomedzi 22 krajín, ktoré majú minimálnu

mzdu stanovenú zákonom. Na prvej priečke sa nachádza Bulharsko s minimálnou mzdou 286 €, čo predstavuje hodinovú mzdu

1,62€. V prípade ak by došlo k navrhovanému zvýšeniu minimálnej mzdy z 520€ na 580€, Slovensko by sa v tomto rebríčku

posunulo až o tri priečky pred Poľsko, Estónsko a Litvu avšak stále by zostávalo v kategórii s nízkymi mzdami. 

 

Keďže ani tento rok sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodli na výške minimálnej mesačnej mzdy na budúci rok,

ktorú mali predložiť do 15. júla 2019, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po posúdení celkovej situácie na Slovensku za

uplynulý kalendárny rok, ako aj po analýze očakávaného makroekonomického vývoja v tomto i nasledujúcom roku predložilo návrh

na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur (3,333€/h). Toto navýšenie v absolútnom vyjadrení

predstavuje navýšenie minimálnej mesačnej mzdy o 60 eur (medziročný nárast o 11,54%).

 

V súlade s valorizačným mechanizmom, ktorý je upravený v § 8 ods. 2 zákona medziročný nárast sumy mesačnej minimálnej mzdy

na nasledujúci kalendárny rok musí byť najmenej na úrovni indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý

predstavuje 6,2%. Z tohto valorizačného mechanizmu vyplýva, že zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy, ktoré je navrhované

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR je o 5,34% vyššie ako minimálny nárast (11,54%-6,2%=5,34%).

 

Navrhovaná minimálna mesačná mzda na rok 2020 sa však nestretla s podporou od sociálnych partnerov na strane

zamestnávateľov, ktorí navrhujú aby výška minimálnej mzdy bola ustanovená 552,20 eur (3,174€/h) na základe už spomínaného

valorizačného mechanizmu. Argumentujú aj to, že výška minimálnej mzdy by nemala byť vôbec upravovaná v dôsledku toho, že

v minulosti jej výška rástla príliš rýchlym tempom oproti produktivite práce, ako aj obavami o dianí v Nemecku, ktoré je jedným

s našich najväčších obchodných partnerov. 

 

Na druhej strane Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje, aby suma minimálnej mzdy na rok 2020 bola upravená na 635 eur

(3,649€/h) s argumentom, že tento návrh vychádza z odporúčania Európskeho výboru pre sociálne práva, ktorý tvrdí, že minimálna

mzda by mala dosahovať výšku 60% priemernej mzdy. Návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ešte bude

zaoberať Hospodárska a sociálna rada SR, ktorá má najbližšie zasadnutie 19. 08. 2019.
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Minimálna mzda na Slovensku
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Vybrané ekonomické ukazovatele

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. 

 

Inflácia od mája tohto roka mierne spomalila, čoho príčinou bol hlavne pokles ceny pohonných látok. Cena ropy medzimesačne

klesla približne o 10%, čo malo za následok aj nižšie ceny nafty a benzínu na Slovensku. Ak by sa nevyskytol tento pokles cien

ropy, tak by tempo inflácie mierne zrýchlilo. Čo sa týka cien potravín, tie rástli porovnateľným tempom ako v júni minulého roka.

Dynamika cien potravín sa bude v nasledujúcich mesiacoch pohybovať okolo 4-5% podľa vývoja cien agrokomodít. Na druhej

strane dopytová inflácia zrýchlila v júni na 2,2%. 

 

V júli bola inflácia mierne rýchlejšia, čo bolo dôsledkom mierneho rastu cien pohonných látok. Čo sa týka ceny ropy,

momentálne je pod veľkým tlakom z dôvodu colnej vojny medzi dvoma ekonomickými veľmocami a to Čínou a USA. Dynamika

cien potravín bola oproti júnu (4,1%) v júli vyššia ako sa očakávalo (5,2%)a dokonca roka by sa mala pohybovať okolo 5%.

Dopytová inflácia bola v júli o niečo vyššia vzhľadom na rast cien pobytových zájazdov pri mori. 

 

Podľa aktuálneho vývoja sa zatiaľ predpokladá, že priemerná inflácia v roku 2019 by mohla zostať na úrovni 2,5% ako

v predchádzajúcom roku 2018, hrozí tu však riziko prehlbovania colných bariér v medzinárodnom obchode.
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Vybrané ekonomické ukazovatele

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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NEZAMESTNANOSŤ

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. Miera nezamestnanosti v máji oproti aprílu poklesla o 0,05 p. b a celkový počet

uchádzačov o zamestnanie predstavoval 164 957 osôb z tohto počtu bolo 134 124 pripravených okamžite nastúpiť do

zamestnania. V máji bol zaznamenaný taktiež nárast absolventov vysokých škôl do evidencie, pričom títo absolventi sa vedia

pomerne rýchlo zamestnať. Naopak, ťažšie to je s absolventmi stredných škôl, kde sa najväčším problémom stáva motivácia

nastúpiť do zamestnania.  V júni sa nezamestnanosť mierne zvýšila kvôli druhej vlne absolventov vysokých škôl a úrady evidovali

166 012 nezamestnaných osôb, pričom do zamestnania bolo pripravených nastúpiť 136 626 osôb. Čo je dôležité podotknúť je aj

fakt, že dlhodobá nezamestnanosť sa vyvíja v pozitívnom smere. 

 

Slovenská akadémia vied predpovedá, že nezamestnanosť na Slovensku v III. kvartáli 2019 bude na úrovni 6%.
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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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). 
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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PRIEMERNÁ MZDA

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 (1975 €), za ním nasledovalo finančné a

poisťovacie odvetvie (1856 €), a na treťom mieste sa umiestnilo odvetvie dodávky elektriny, plynu a pary (1806 €). Na

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

služby (657 €).  

 

Dynamika vývoja hrubej mesačnej mzdy 

 

Podľa analýz spoločnosti Trexima úroveň priemernej mesačnej mzdy vždy medziročne rástla, pričom najnižší nárast bol

zaznamenaný v I. štvrťroku 2013 (1,54%) a najvyšší v 1. štvrťroku 2018 s medziročným nárastom až 6,62%. Graf zobrazuje

vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v Slovenskej republike od I. štvrťroku 2013.
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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Priemerná mzda je samozrejme rozdielna aj v štátoch Európskej únie, kde najviac zarábajú ľudia v štátoch ako

Luxembursko, Holandsko alebo Dánsko. V týchto krajinách sa priemerná mzda pohybuje od 4 000€. Najnižšiu priemernú

mzdu majú v Bulharsku, Rumunsku a v Litve.

Priemerná mzda u mužov a žien

 

Za prvý štvrťrok 2019 podľa štatistík spoločnosti Trexima priemerná mesačná mzda u žien dosiahla 1 056 eur, pričom oproti

rovnakému obdobiu minulého roka stúpla o 8,78%. Pokiaľ ide o mužov, ich priemerná hrubá mesačná mzda dosiahla výšku

1 312 eur s medziročným nárastom 4,62%.  Ak ide o podnikateľskú sféru, tu ženy dosiahli v priemere 1 058 eur (medziročný

nárast 6,66%) a muži zarábali 1 331 eur (medziročný nárast 3,79%).  V nepodnikateľskej sfére ženy zarábali v priemere 1 501

eur (medziročný nárast 12,95%) a muži 1 172 eur (medziročný nárast 11,33%).

Priemerný hodinový zárobok 

 

„Priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely, ktorý sa uplatňuje len v podnikateľskej sfére v zmysle § 134 zákona

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, dosiahol v I. štvrťroku 2019 hodnotu 7,24 eur

s medziročným nárastom 5,08%.“ (Trexima)
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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ZLOŽKY MZDY

Jednotlivé zložky mzdy sú podľa Zákonníka práca rozdelené nasledovne:

Jednotlivé zložky mzdy sú podľa Zákonníka práca rozdelené nasledovne:

Základná zložka mzdy sa viaže na odpracovaný čas a dosiahnutý výkon a môžeme ju uvádzať

nasledovne: 

• hodinová mzda

• týždenná mzda (40 hodinový pracovný čas)

• týždenná mzda (fond pracovného času)

• mesačná mzda (40 hodinový pracovný týždeň x 4)

• mesačná mzda (fond pracovného času)

• výkonová mzda

• kombinácia časovej a výkonnej zložky
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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Pohyblivé zložky mzdy

 

Pohyblivá zložka mzdy je väčšinou dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Čo sa týka výšky napríklad

prémie, odmeny alebo osobného ohodnotenia, zákon a ani žiadna iná zmluva nemôže zamestnávateľovi prikázať jej presnú

výšku. Dôležité je podotknúť aj fakt, že, či už z odmeny alebo prémie, ako aj z osobného ohodnotenia potrebné uhradiť

odvody a dane.

Iné zložky hrubej mzdy
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Ochrana zdravia - teplo a chlad pri práci

Zmeny od 01.08.2019
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Od 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 227/2019 Z.z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane
zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.  V § 2 (základné ustanovenia) sa doplnila definícia pojmu technológia,
ktorá doteraz nebola braná do úvahy ako možný zdroj tepla. Technológia je definovaná ako „výrobný postup alebo
pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné zmeny.“
 

V § 3 sa upravili povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zamestnancov pred záťažou teplom alebo chladom pri
práci. Zamestnávateľ, v zmysle novej úpravy, na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-

vlhkostnej mikroklímy (podľa Prílohy č. 2 uvedenej novely); tam, kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zabezpečí
prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom období a chladnom období (podľa prílohy č. 2.
uvedenej novely). Predpokladom na dosiahnutie optimálnych, alebo prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej
mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia zabezpečená na
pracovisku zamestnávateľom.  
 

Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy
z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, ako aj na inom pracovisku z dôvodu nevyhovujúceho
stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy, zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia
a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov
podľa § 4 a 5 predmetnej novely.  
 

V § 4, ods. 2 sa upravilo znenie tak, že  na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ
vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo
technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže
teplom na zdravie zamestnancov podľa § 4, ods. 7 a 9.
 

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ má v prvom rade povinnosť zabezpečiť optimálne hodnoty tepelno-vlhkostnej
mikroklímy.  V § 4 sa doplnil ods. 7 , ktorý definuje opatrenia na odstránenie záťaže teplom pri práci. 
 

Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:                    
zmena trvania času práce
posun začiatku pracovnej zmeny
poskytovanie prestávok v práci
predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie
pobyt v klimatizovaných priestoroch
striedanie zamestnancov
klimatizácia alebo nútené vetranie
tienenie okien a svetlíkov
sprchovanie a ochladzovanie
vhodný pracovný odev.
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V živote odborov niekedy nastanú situácie, kedy je potrebné kolegom pomôcť. Práve preto je tak potrebná priateľská

spolupráca medzi Ústredím OZ DLV, jednotlivými orgánmi, sekciami ako aj samotnými základnými organizáciami. Vedieť

pomôcť vyriešiť komplikovaný odborný alebo sociálny problém je hlavným poslaním a doménou OZ DLV.

 

Zástupcovia Ústredia OZ DLV pod vedením predsedníčky OZ DLV JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. týmto spôsobom pomohli

našim priateľom - Základnej organizácií OZ DLV pri LESY SR, š.p. OZ LT Banská Bysrtica (predseda Ing. Karol Možucha).

 

Naša základná organizácia riešila nepríjemný problém. Vedenie podniku sa rozhodlo jednostranne zmeniť vymedzenie

pracovného času v podniku. Motiváciou tohto rozhodnutia bolo zjednotenie začiatku a konca pracovného času pre všetky

prevádzky OZ LT.

 

Nejedná sa o jednoduchú zmenu. Akákoľvek alterácia pracovného času výrazne zasiahne do životov jednotlivých

pracovníkov. Sú to práve odbory, ktoré majú predmetnú zmenu prediskutovať so zamestnávateľom. V uvedenom podniku

však daná zmena nastala jednostranne so zjavným nerešpektovaním práv odborového orgánu. V zmysle podnikovej

kolektívnej zmluvy uzatvorenej na rok 2019 pre LESY SR, š.p. a Združenie závodných výborov ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p.

je potrebné takúto zmenu schváliť odborovým orgánom.

 

Inými slovami to znamená, že pokiaľ sa ZO nerozhodne schváliť danú zmenu, táto zmena nie je platná. 

 

Avšak práve intervenciou pani predsedníčky a jej tímu, bolo možné záležitosť posunúť do pozitívnej roviny. Zástupcovia ZO,

Ústredia OZ DLV a zamestnávateľa sa stretli dňa 26. 06. 2019 aby prediskutovali predmetný problém. Na tomto stretnutí

sme pánovi riaditeľovi vysvetlili všetky povinnosti, ktoré sú spojené s podnikovou kolektívnou zmluvou ako aj Zákonníkom

práce. Poučili sme ho, že dané konanie je protizákonné a v prípade nerešpektovania prítomnosti odborov na pracovisku, je

možné danú vec riešiť súdnou cestou alebo Inšpektorátom práce.

 

Obe strany prediskutovali optimálny postup ako sú ochotní postupovať ďalej. Výsledkom bola dohoda riešiť daný problém

správnou a zákonnou cestou.

 

Ústredie OZ DLV Vám vie pomôcť vyriešiť problém so zamestnávateľom. Naši pracovníci sú tu pre Vás. Ak niekedy

budete ako Základná organizácia potrebovať našu pomoc priamo na pracovisku, neváhajte sa nám ozvať. Pomôcť

Vám je naše poslanie.
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Po vzore úspešných školení v roku 2018 sme si aj tento rok pre vás pripravili nové, rozšírené školenia OZ DLV na témy,

ktoré Vám pomôžu vo Vašej odborárskej praxi.

 

Naše školenia sú otvorené pre všetkých odborárov, ktorí sa chcú naučiť niečo viac a obohatiť si svoje vedomosti či

skúsenosti.

 

Pripravujeme pre Vás školenia, ktorých súčasťou budú témy:

Aktívny tréning kolektívneho vyjednávania (školí Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV)

Ekonomické poradenstvo OZ DLV (školí Ing. Mária Kováčová - ekonómka-analytička OZ DLV)

Poradenstvo BOZP v praxi (školí Ing. Robert Staško - republikový inšpektor BOZP OZ DLV)

Význam komunikácie? (školí Mgr. Roland Klokner - poradca pre komunikáciu KOZ SR)

Doplnkové dôchodkové sporenie (školia zástupcovia spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.)

 

Školenia sa uskutočnia v termínoch:

BRATISLAVA - 16. 09. 2019 - Zasadačka Ústredia OZ DLV, Osadná 6, Bratislava - 09:30 - 15:30

RUŽOMBEROK - 18. 09. 2019 - SCP Mondi, Tatranská cesta 3, Ružomberok - 09:30 - 15:30

KOŠICE - 19. 09. 2019 - Zasadačka LESY SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, Košice - 09:30 - 15:30

Zmena poradia prednášok a časového vymedzenia je vyhradená. Súčasťou školenia je obed. Cestovné náklady spojené s

dopravou účastníkov hradí vysielajúca základná organizácia.

 

Informáciu o spôsobe prihlasovania zašleme predsedom ZO OZ DLV. Školenie je určené pre všetkých odborárov,

ktorí majú záujem získať poznatky vo vyššie uvedených témach. Prihlasovanie bude možné do 12. 09. 2019.

 

V mene OZ DLV sa tešíme na Vašu účasť a vyjadrujeme presvedčenie, že tento rok Vám školenia poskytnú ešte viac

vedomostí ako minulý rok.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na jarolin@ozdlv.sk alebo 0944 166 927.
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Ďeň pre odborárov - 21. 06. 2019

OZ DLV zorganizoval pilotný ročník festivalového podujatia „Deň pre odborárov”, ktorého účelom bolo spojiť odborárov

všetkých našich sekcií a vytvoriť priestor pre vzájomné spoznanie sa a výmenu skúsenosti.  Podujatie sa uskutočnilo 21. 06.

2019 v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove (ďalej aj „SOŠ lesnícka, Prešov”). Okrem už štandardne

skvelej spolupráce so SOŠ lesnícka, Prešov, ako OZ DLV oceňujeme spoluprácu s Územným spolkom Slovenského

červeného kríža v Prešove a s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR v Prešove, ktorí nám pomohli pripraviť pre

odborárov pútavý sprievodný program a to vrátane ukážky práce policajných kynológov KR PZ Prešov, policajtov z

Pohotovostnej motorizovanej jednotky a preventistiek KR PZ Prešov.

 

Naši odborári si mohli počas podujatia preveriť svoje zručnosti a uchádzať sa o rôzne ocenenia. Pre kulinárskych milovníkov

sme pripravili súťaž „Kráľ gulášu” a „Kráľovná koláčov”. Aby sme vedeli porovnať schopnosti jednotlivých sekcií OZ DLV,

pripravili sme si viacero disciplín pre sekcie samotné. Odborári mali možnosť súťažiť v disciplínach – pílenie dreva

bruchatkou, stavanie vtáčej búdky, prečerpávanie vody z/do sudov, poskytnutie prvej pomoci (v spolupráci so SČK),

vedomostný kvíz a hľadanie „Pirátskeho pokladu”.

 

I. Vo vzájomnom meraní síl sekcií v súťažných disciplínach, sa družstvá umiestnili nasledovne:

1.        Sekcia vodného hospodárstva OZ DLV

2.        Lesnícka sekcia OZ DLV

3.        Sekcia vodárenských spoločností OZ DLV

4.        Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV

5.        Drevárska a nábytkárska sekcia OZ DLV

 

II. V kategórií „Kráľ gulášu” sa družstvá umiestnili nasledovne:

1.        Sekcia vodárenských spoločností OZ DLV a Ústredie OZ DLV

2.        Lesnícka sekcia – LESY SR, š.p., OZ Košice

3.        Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV

 

III. V kategórií „Kráľovná koláčov” sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

1.   Bc. Erika Ninačová, Lesnícka sekcia – LESY SR, š.p., OZ Košice

2.   Viktória Jurinová, Lesnícka sekcia – LESY SR, š. P. OZ Rožňava

3.   Ing. Michaela Svrčková, Lesnícka sekcia – LESY SR, š. P. OZ Čadca

 

Hlavnú časť podujatia uzatvorili kultúrne vystúpenia speváčok a spevákov ľudových piesní z Prešova a Mgr.

Marianny Železnej s hudobným doprovodom - účastníčky speváckej súťaže "Zem spieva“.
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Ako boli odborári spokojní s prvým ročníkom podujatia Deň pre Odborárov? 

 

Ústredie OZ DLV ako organizátor sa chce v prvom rade poďakovať všetkým účastníkom, ktorí svojou osobnou účasťou

podporili správnosť a význam myšlienky stretávania sa nielen funkcionárov, ale všetkých členov nášho odborového zväzu.

Prvý ročník podujatia „Deň pre odborárov 2019“ hodnotí veľmi pozitívne. Za 19 rokov existencie nášho OZ DLV sa jednalo

o historicky prvé takéto spoločné stretnutie zástupcov všetkých sekcií OZ DLV. 

 

Ako každé neformálne stretnutie, aj toto dokázalo spojiť odborárov vo veľmi priateľskom prostredí. Okrem mnohých

príjemných a neraz aj úsmevných chvíľ, dokázalo vytvoriť priestor pre spoznanie sa našich členov navzájom a napomôcť tak

začať budovať v našom povedomí presvedčenie, že náš odborový zväz síce tvorí päť sekcií, ale chceme aby pre našu

spoločnú odborársku prácu v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA platilo „Jeden za všetkých a všetci za jedného“, čo

nám môže významným spôsobom pomôcť, keď budeme postavení pred problém a hlavne budeme pripravení spoločnými

silami hľadať jeho riešenie.  Bez akcií ako je táto by sa to nikdy nepodarilo. 

 

Ďalším pozitívnym momentom z tohto podujatia je skutočnosť, že účastníci akcie „Deň pre odborárov 2019“ sa spontánne

rozhodli pridať tejto odborárskej akcii aj charitatívny rozmer, nakoľko v rámci dobrovoľnej zbierky, ktorej výťažok bude na

základe rozhodnutia Predsedníctva OZ DLV odovzdaný niektorému z našich členov, ktorý sa stará o zdravotne postihnuté

dieťa, bolo vyzbieraných spolu 386,00 EUR. Do tejto sumy prispeli aj súťažiaci v jednotlivých disciplínach všetkých piatich

sekcií OZ DLV – Celulózo-papierenská sekcia, Drevárska a nábytkárska sekcia, Lesnícka sekcia, Sekcia vodného

hospodárstva a Sekcia vodárenských spoločností, ktorí venovali obsah „Pirátskych pokladov“ na tento účel. 

 

Sám to najlepšie zhodnotil účastník akcie „Deň pre odborárov 2019“, člen Pléna OZ DLV a člen Výkonnej rady Celulózo-

papierenskej sekcie OZ DLV p. Ing. Ján Krasuľa slovami, ktoré hovoria za všetko: 

 

„Pani predsedníčka, zároveň sa Vám a celému organizačnému tímu, chcem v mene sekcie Celpap poďakovať za perfektne

zabezpečený a zorganizovaný Deň pre odborárov. Tí, ktorí tam neboli, môžu len ľutovať. Z našej skupiny sa všetci tešíme na

budúcoročné stretnutie.“

 

Pripájame aj hodnotenie ďalšieho účastníka akcie, člena Pléna OZ DLV a člena Výkonnej rady Lesníckej sekcie OZ DLV p. Ing.

Ján Slivinského, ktorý napísal slová, ktoré hovoria za všetko: „Ďakujem Ti za úžasnú odborársku akciu v Prešove“.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA

 

by Vám – členom nášho odborového zväzu aj pri tejto príležitosti chcel vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc a

podporu počas našej doterajšej spolupráce a súčasne si dovoľuje vysloviť prianie - aby naša spolupráca pokračovala

aj v nasledujúcom období, aby sme spoločnými silami a vzájomnou podporou riešili problémy, ktoré nám život

pripraví, aby sme sa spolu mohli tešiť z našich úspechov a spoločnými silami sa nám postupne darilo zlepšovať

postavenie a životnú úroveň odborárov – členov nášho odborového zväzu!
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Stretnutie Iniciatívy mladých OZ DLV - 18. 07. 2019

 

Mladí členovia OZ DLV nezahálajú ani počas horúcich letných dní. 18. 07. 2019 sa na pôjde Ústredia OZ DLV uskutočnilo

stretnutie Iniciatívy mladých OZ DLV. Nešlo však len o stretnutie ďalšieho strategického plánovania. Odborníci z Ústredia

OZ DLV využili danú príležitosť na realizáciu školenia týkajúceho sa problematiky podnikových kolektívnych zmlúv a

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

 

Je naším cieľom už dnes pripravovať novú generáciu na kolektívne vyjednávanie v budúcnosti. Len tak dokážeme

zabezpečiť kvalitného partnera do vyjednávania so zamestnávateľom. Okrem iného sa však zástupcovia Iniciatívy

rozprávali aj o ďalších plánoch mladých odborárov. Hlavne s ohľadom na zahraničie vieme ponúknuť odborárom možnosti,

o ktorých sa nám kedysi nesnívalo. Veríme, že do Iniciatívy sa pridá viacero odborárov zo všetkých sekcií OZ DLV.

 

Iniciatíva mladých začala svoju činnosť v januári 2018. Do dnešného dňa zorganizovala 3 pracovné stretnutia. Členovia

Iniciatívy sú pravidelne pozývaní na zasadnutia Pléna OZ DLV (apríl a december).

 

Pracovné stretnutia sú ideálna príležitosť na diskusiu strategického smerovania mladých odborárov. Je potrebné mladým

hovoriť, čo vieme ako odbory pre nich spraviť. Aj o tom, je naša iniciatíva.

STAŇ SA ČLENOM INICIATÍVY MLADÝCH!

 

Ak chceš využiť všetky príležitosti a benefity, ktoré ti účasť v Iniciatíve mladých ponúka, neváhaj a vyplň dotazník na

nižšie uvedenom linku alebo nás kontaktuj na jarolin@ozdlv.sk

 

Tešíme sa na teba!

 

https://forms.gle/WiAvcgondRhcMHC77

 

https://forms.gle/WiAvcgondRhcMHC77
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Polovnícky deň v Betliari - 14. 06. 2019

 

Lesy SR, š. p., Lesnícke drevárske múzeum a OZ Rožňava zorganizovali 14. júna 2019 POĽOVNÍCKY DEŇ v Betliari, na

ktorom Odborový zväz drevo, lesy, voda a jeho členov reprezentovala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka nášho

zväzu. 

 

Súčasťou Poľovníckych dní Gejzu Andrássyho v Betliari bola významná udalosť, ktorou je vyhlásenie v poradí už 51.

významného lesníckeho miesta, ktorými sa stala Zvernica Betliar. Doteraz bola v zozname zapísaná len jediná zvernica,

v Topoľčiankach ktorá sa zameriava na chov zubrov. Zvernica v Betliari je určená na chov jelenej zveri. Vyhlásenie

významného lesníckeho miesta, ktorým je Zvernica Betliar, je súčasťou projektu Lesy SR, š. p., ktorý sa začal v roku 2007.

Ambíciou tohto projektu je vytvoriť prehľad významných prírodných, stavebných, technických a umeleckých pamiatok,

ktoré sú spojené s históriou lesníctva v Slovenskej republike a tým udeliť štatút „významného lesníckeho miesta“, ktorému

budú lesníci venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko sa jedná o lesnícke dedičstvo, ktoré si zasluhuje osobitný prístup.  

 

Podľa historických prameňov založil prvú zvernicu v Betliari Emanuel Andrássy I. Mala rozlohu 575 hektárov a nadväzovala

na kaštieľny park. Spočiatku sa v nej chovala jelenia zver, v roku 1887 pridali daniele a v roku 1889 muflóny. Po vojne

zvernica zanikla. Od roku 1945 územie dostali do správy Východoslovenské štátne lesy, Lesný závod Rožňava.

 

Novodobá história zvernice začala v roku 1967, avšak len s malou výmerou - 1416 hektárov, pričom sa začala chovom

danielov. Postupom času došlo ku zväčšeniu výmery zvernice na takmer 1700 hektárov a rozšíreniu chovu o jelene. 

 

Teší nás a veľmi si vážime pozvanie organizátorov na túto významnú akciu, ktorá svojím poslaním, významom a vysoko

profesionálnou úrovňou prípravy, si právom zasluhuje takúto pozornosť. Vyhlásenie Zvernice Betliar ako 51. významné

lesnícke miesto sa teší záujmu a podpore členov nášho odborového zväzu, osobitne členov Lesníckej sekcie OZ DLV.

Všetkým tým, korí sa o to z Lesy SR, š. p. OZ Rožňava zaslúžili blahoželáme a súčasne ďakujeme, že vďaka ich úsiliu bude mať

história Zvernice Betliar aj svoju skvelú budúcnosť.
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XXII. Stretnutie klubu žien lesníčiek Orava 2019 - 16. 08. 2019

 

Klub žien lesníčiek pri Slovenskej lesníckej komore (ďalej len „SLsK“) zorganizoval v spolupráci s Lesy SR, š. p. OZ

Námestovo v poradí už XXI. stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15. 08. – 18. 08. 2019 na Orave. Na pozvanie p. Ing.

Márie Biesovej, podpredsedníčky SLK a predsedníčky Klubu žien pri SLsK sa stretnutia 16. 08. 2019 zúčastnila aj p. JUDr.

Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka nášho odborového zväzu.

 

"Touto cestou by som sa chcela v mene všetkých členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda osobitne jeho členiek, veľmi

pekne poďakovať za sprostredkovanie možnosti zúčastniť sa stretnutia s lesníčkami v Krušetnici; veľmi sme sa potešili

samotnému, historicky prvému pozvaniu zástupcu nášho zväzu na takúto akciu, osobne mi bolo nielen veľkou cťou stretnúť

sa s členkami SLsK a Klubu žien lesníčiek v príjemnom prostredí nádhernej Oravy a porozprávať sa s nimi o pracovných, ale aj

obyčajných problémoch, ale hlavne spoznať „krajšiu“ a „nežnejšiu“ neodmysliteľnú súčasť lesníckeho stavu. Pri tejto

príležitosti som sa stretla aj s našimi kolegami – odborármi z Lesy SR, š. p. OZ Námestovo, ktorí do veľkej miery prispeli nielen

k zaujímavému programu stretnutia, ale mala som možnosť porozprávať sa s nimi aj o aktuálnej situácii v odboroch

a pripravovaných aktivitách. 

 

Nemôžem vyslovovať závery aj za druhú stranu, ale snažila som sa prispieť svojou maličkosťou k vytvoreniu príjemnej

atmosféry na stretnutí, zdôrazniť veľkú úctu, ktorú všeobecne k zamestnancom v lesníckom sektore prechovávam a zároveň

vysloviť obdiv k dlhoročnému fungovaniu tohto združenia a príprave obdobných akcií. Osobne som sa cítila fantasticky

napriek tomu, že som mala za sebou náročné rokovanie zástupcov novovznikajúcej platformy „Zachráňme lesného

bohatstvo Slovenska“ v B. Bystrici v doobedňajších hodinách a na druhý deň ráno som už odchádzala na ďalšiu pracovnú

cestu. 

 

Skutočne som všetkým členkám Klubu žien lesníčiek pri SLsK, osobitne p. podpredsedníčke SLsK a predsedníčke Klubu

žien pri SLsK p. Ing. Márii Biesovej, nesmierne vďačná za sprostredkovanie tejto príležitosti prísť medzi účastníčky stretnutia,

osobne ich spoznať, porozprávať sa s nimi a vymeniť si názory na aktuálnu situáciu v lesníckom sektore.   

 

Súčasne by som chcela v mene všetkých členov nášho odborového zväzu zaželať Klubu žien lesníčiek pri SLsK ešte dlhé

roky úspešného fungovania a prípravy stretnutí žien lesníčiek, ktoré na jednotlivých pracovných postoch významnou mierou

prispievajú k tomu, aby naše lesy zostali pýchou Slovenskej republiky, aby sa postupne vrátila úcta k lesníckemu povolaniu

a dôvera k práci lesníkov."



PODUJATIA  OZ  DLV 2 /2019

Podujatia OZ DLV

19

Bleskovka!

Informácia z pracovného stretnutia zástupcov OZ združených v EPSU - 17. 06. 2019

 

17. júna 2019 sa v priestoroch Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v Bratislave uskutočnilo

pracovné stretnutie zástupcov odborových zväzov združených v EPSU (The European Federation of Public Service

Unions).  EPSU je najväčšou federáciou Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC – European Trade Union

Confederation) a zastrešuje cca 8 miliónov zamestnancov verejných služieb z viac ako 250 odborových zväzov. Súčasne je

uznávanou regionálnou organizáciou PSI (Public Services International - Medzinárodná federácia pracovníkov verejných

služieb). Organizuje zamestnancov z energetického, vodného odvetvia, odvetvia zberných surovín, zdravotných

a sociálnych služieb, lokálnej a národnej administratívy, vo všetkých krajinách Európy, vrátane susediacich krajín na

východe EÚ(viac informácií nájdete na www.epsu.org). Hlavnými témami boli informácie z rokovaní Výkonného výboru

EPSU, informácie z 10. Kongresu EPSU, ktorý sa konal v Dubline, zabezpečenie účasti na stretnutí regiónu STREDNEJ

EURÓPY A ZÁPADNÉHO BALKÁNU v Belehrade, návrh programu stretnutia odborových zväzov zo Slovenska, Česka

a Rakúska zastúpených v EPSU vo Viedni v dňoch 22. – 23. 10. 2019 a príprava podkladov do správy o dosiahnutých

výsledkoch kolektívneho vyjednávania pre rok 2019 v príslušných odborových zväzoch.  Na stretnutie bol pozvaný aj

regionálny tajomník EPSU Dr. Josef Krejbych, ktorý v tejto funkcií končí. Členské odborové zväzy združené v EPSU za

Slovenskú republiky považovali za česť stretnúť sa s ním osobne a súčasne mu vysloviť za dlhoročnú spoluprácu.  

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme za náš Odborový zväz drevo, lesy, voda by vysloviť p. Dr. Josefovi Krejbychovi

nasledujúce poďakovanie:

 

Vážený p. Dr. Josef Krejbych, 

 

touto cestou sa Vám chceme v mene všetkých členov nášho Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA poďakovať za Vašu

pomoc, ochotu a spoluprácu za dobu Vášho pôsobenia vo funkcii. 

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA si nesmierne váži a jeho členovia sú Vám vďační za všetko, čo ste pre náš odborový zväz

a členov vykonali počas doby, po ktorú sme mali možnosť s Vami komunikovať a spolupracovať.  

 

Nadovšetko si však vážime Váš ľudský prístup a príjemné chvíle, ktoré sme s Vami prežili na spoločných stretnutiach. Naše

úprimné poďakovanie Vám patrí aj za to, že aj vďaka Vášmu vysoko profesionálnemu prístupu a osobnej angažovanosti je

EPSU uznávanou autoritou nielen v podmienkach odborov Slovenskej republiky, ale aj v zahraničných odborových

štruktúrach.

 

V mene všetkých členov nášho Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA Vám chceme okrem poďakovania zaželať Vám vo

Vašom ďalšom živote veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a rodinnej pohody.  

 

Bolo nám cťou Vás spoznať a spolupracovať s Vami. 

 

JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

 predsedníčka 

 a členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda
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Bleskovka!

Informácie z 10. Kongresu EPSU v Dubline - 04. 06. 2019

 

Viac ako 550 odborárov z celej Európy sa stretlo 04.06.2019 v Dubline na 10. kongrese EPSU  s názvom „Boj za budúcnosť

všetkých“ (Európska únia verejných služieb), aby prediskutovali a zaviedli akčný program pre spravodlivú budúcnosť.

Kongres EPSU sa koná každých päť rokov, a tohtoročný sa zameriaval na potrebu odborových zväzov, aby prijali

digitalizáciu, pokračovali v boji proti privatizácii a spolupracovali na budovaní solidarity a sile únie.  Oficiálnym začiatkom

kongresu bol príhovor bývalej prezidentky EPSU Isolde Kunkel-Weberovej, ktorá privítala delegátov a hostí kongresu. Po

nej nasledoval príhovor Kevina Callinanova, ktorý zastupuje Írske odbory Forsa, nasledoval taktiež príhovor starostu

Dublinu Niala Ringa. Vystúpil aj prezident Írska Michael D. Higgins so svojím takmer hodinovým prejavom, kde nezabudol

podotknúť dôležitosť, aby EÚ a jednotlivé vlády konali v prospech ľudí. Nezabudol takisto ani na otázku Brexitu či výsledky

Eurovolieb. Počas kongresu sa diskutovalo na rozličné témy a  boli prerokované a schválené rôzne rezolúcie ako napríklad

„Boj za práva zamestnancov vo verejnom sektore“, rezolúcia týkajúca sa „Zvyšovania miezd, a podpory kolektívneho

vyjednávania“,  ako aj „Európska únia a hospodárska a sociálna politika“, či „Zdravotná a sociálna starostlivosť“.  V tretí deň

Kongresu prebehli voľby a následne boli vyhlásené výsledky volieb, v ktorých sa Mette Nord s 98,6% hlasov stala novou

prezidentkou EPSU. Jan Willem Goudrian s 96,5% hlasov bol znovu zvolený za generálneho tajomníka EPSU a za

kontrolórov boli zvolení Martine Ugolini (97,8%) a Catherina Blanc (98,9%).  Posledný deň kongresu bola predložená správa

o účasti delegátov, kde bolo vyhodnotené, že 10. Kongresu v Dubline sa zúčastnilo 301 delegátov zo 44 rôznych krajín

a 167 členských organizácií. Prvýkrát v histórii sa kongresu zúčastnilo viac žien ako mužov v pomere 160:141. Na záver

vystúpila novozvolená prezidentka EPSI Mette Nord, ktorá povzbudzovala k náboru nových členov, hlavne mladých ľudí.

Kongres bol ukončený panelovou diskusiou na tému „Organizovania, náboru nových členov“, do ktorej sa zapojili delegáti

z Maďarska, Moldavska, Írska, Švédska. Jan Willem Goudrian zahájil záverečný ceremoniál, kde vystúpili tanečníci s írskymi

tancami.
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Bleskovka!

Plánované predsedníctvo OZ DLV - 26. 09. 2019 - 27. 09. 2019

 

Predsedníctvo OZ DLV plánuje obnoviť svoju činnosť najbližšie na jeseň 2019. Náš výkonný orgán bude mať možnosť

riešiť najdôležitejšie problémy OZ DLV počas dvojdňového zasadnutia 26. 09. 2019 - 27. 09. 2019 v Bratislave.

 

Členovia Predsedníctva OZ DLV budú na svojom rokovaní riešiť už tradične bohatú agendu. Budú riešiť situáciu ohľadom

stavu plnenia povinností týkajúcich sa zabezpečenia materiálov podľa novela zákona č. 83/1990 Zb. a GDPR. Súčasťou

programu bude aj diskusia ohľadom finančných záležitostí OZ DLV, ako aj ohľadom kolektívneho vyjednávania či rôznych

medzinárodných povinnostiach OZ DLV. Keďže sa pomaly blíži Zjazd OZ DLV, členovia Predsedníctva sa budú venovať aj

tejto otázke.

 

Veľmi dôležitou súčasťou rokovania bude vôbec prvé zasadnutie Komisie Programu podpory a pomoci OZ DLV.

Naša komisia sa bude zaoberať troma žiadosťami členov OZ DLV, ktorí požiadali náš odborový zväz o podporu v

ťažkej životnej situácií.

 

Veríme, že vyššie uvedené témy, ako aj ostatné plánované body rokovania, posunú náš odborový zväz ďalej. Čaká nás veľa

práce. My však veríme, že táto práca bude viesť k zlepšeniu života nás všetkých. A za to sa vždy oplatí bojovať.
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Bleskovka!

V júni 2019 sme v spolupráci s Ticketportalom SK, ktorý má v ponuke stovky podujatí v rámci celého Slovenska rozšírili

ponuku benefitov pre našich členov.  Hudba, divadlo, šport, detské podujatia a mnoho iných zaujímavých akcií, pričom

k dispozícii sú aj darčekové poukážky rôznych cenových kategórií, ktoré sa dajú využiť na ľubovoľné podujatie. 

 

Naši členovia môžu využívať hromadné objednávky vstupeniek, pričom pri ich zakúpení môžu získať zľavu od 5 až do 20%. 

V rámci tejto spolupráce budú naši členovia každý mesiac oboznámení s novými zľavami, ktoré si môžu uplatniť.  Aktuálna

ponuka zliav pri hromadných objednávkach vstupeniek, a to už od 10-tich kusov.  Zľavy platia nasledovne, pri objednávke:

10-20 ks -   zľava 3 %

21-50 ks -   zľava 5 %

51-75 ks -   zľava 7 %

76-100 ks - zľava 10%

Viac ako 100 ks – dohodou.

 

Platí pre tieto podujatia:

Festival RUSKÉHO BALETU, 17-20. október 2019,

Bratislava

 

https://www.ticketportal.sk/NEvent/Festival-Ruskeho-

Klasickeho-Baletu

Ruský CIRKUS NA ĽADE, 5 -10. november

2019, rôzne mestá

(Levice, Poprad, Žilina, Bratislava, Trnava)

 

https://www.ticketportal.sk/event/Rusky-

cirkus-na-lade

CONCORD

ORCHESTRA symfonické rockové hity, 26. apríl

2020, Bratislava

https://www.ticketportal.sk/event/CONCORD-

ORCHESTRA

 

 

 

 

V prípade záujmu stačí napísať na

e-mail objednavky@ticketportal.sk
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Vážení jubilanti,

 

p. Ing. Ján Šarík - predseda ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p. OZ Slovenská Lupča a člen sekcie LS OZ DLV,

 

p. Ing. Ján Krasuľa - zástupca ZO OZ DLV pri SCP Ružomberok a člen Pléna 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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Drahí priatelia, členovia OZ DLV,

 

dovoľte nám zaželať príjemný zvyšok dovolenkového

obdobia a úspešný štart do podovolenkového

pracovného rytmu. 

 

Tím Ústredia OZ DLV sa na Vás už teší na rokovaniach a

akciach odborového zväzu.
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