SPRAVODAJCA OZ DLV
ČÍSLO 3 - ROČNÍK XIX

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
Poďakovanie za 2% a 3% z dane
Informácie z rokovaní OZ DLV
Ako pomáhame odborárom?
Poradenstvo OZ DLV
A iné...

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2019

NOVINKY OZ DLV

3/2019

Príjem 2% a 3% z dane
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa už druhý rok za sebou registroval na príjem 2% a 3% z dane fyzickej
osoby a s Vašou pomocou sme tento rok úspešne získali sumu

2 072,98€.
Vďaka tejto finančnej čiastke a čiastke, ktorá bola vyzbieraná v minulom roku sme mohli naplno spustiť „Program
podpory a pomoci členov OZ DLV“, a tak už pomôcť trom rodinám v ťažkej životnej situácii.
V budúcom roku má Odborový zväz DREVO, LESY, VODA takisto iniciatívu využiť inštitút 2%- 3% z dane, a preto by
sme Vám boli nesmierne vďační, ak sa rozhodnete toto percento venovať práve nám. Týmto spôsobom by sme
sa Vám taktiež chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu podporu a pomoc a dúfame, že aj v nasledujúcom roku sa
nám podarí vyzbierať ešte viac finančných prostriedkov, ktoré následne pomôžu našim členom v kritických
životných situáciách.

Plán rokovaní orgánov oz dlv do konca roka 2019
Do konca roka 2019 sa uskutočnia nasledovné rokovania orgánov OZ DLV.

Bleskovka!

Predsedníctvo OZ DLV bude zasadať ešte jeden krát a to 21. 11. 2019. V novembri bude zasadať Plénum CPS OZ
DLV.
Ako aj minulý rok, tak aj tento rok Odborový zväz DREVO, LESY, VODA plánuje pokračovať v tradícii bowlingového
turnaju členov Iniciatívy mladých OZ DLV o putovný pohár predsedníčky OZ DLV. Stretnutie Iniciatívy sa
začne v doobedných hodinách 14. 11. 2019, kde sa mladí odborári stretnú s predsedom Rady mladých KOZ SR
Františkom Gajdošom a budú diskutovať na témy akými sú napríklad informovanosť mladých ľudí o odboroch,
nábor mladých ľudí do odborov atď. Taktiež sa stretnú so špecialistom pre európske a medzinárodné vzťahy
z KOZ pánom Miroslavom Hajnošom, ktorý im predstaví možnosti vzdelávania sa na rôznych konferenciách
a workshopoch zameraných na nie len odborárske témy a popoludní sa uskutoční už spomínaný bowlingový
turnaj, na ktorý sú pozvaní aj predsedovia sekcií OZ DLV.
Koniec roka zavŕšime v decembri poslednými rokovaniami orgánov OZ DLV a to konkrétne 4. 12. 2019 budú
zasadať Výkonné rady jednotlivých sekcií OZ DLV a deň na to 5. 12. 2019 sa uskutoční Plénum OZ DLV.
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Spolu pomáhame odborárom...
Komisia Programu podpory a pomoci členov OZ DLV prvý krát zasadala...
Odborový zväz DREVO, LESY VODA (ďalej aj „OZ DLV”) vytvoril v roku 2019 „Program podpory a pomoci
členom OZ DLV”. Náš program má slúžiť na podporu členov OZ a to predovšetkým v takých situáciach, do
ktorých sa členovia nedostali vlastným zavinením.
Je veľmi dôležité, aby odbory presadzovali myšlienku solidarity medzi ľuďmi. Jedine tak dokážeme byť
naozaj silní.
Komisia programu pod vedením predsedníčky OZ DLV JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. zasadala 26. 09. 2019 v
priestoroch Ústredia OZ DLV v Bratislave. Do programu boli predložené 4 žiadosti. O pomoc žiadali členovia z
Lesníckej sekcie (LS) a Sekcie vodného hospodárstva (SVH). Komisia sa rozhodla podporiť 3 zo 4 predložených
žiadostí. Jedna zo žiadostí nespĺňala kritéria pre podporu.
Spoločne sa tak medzi podporených členov prerozdelila suma 1200,- EUR.
Okrem toho však OZ DLV v rámci rokovania Predsedníctva 26. 09. 2019 pomohlo aj v inej záležitosti. Členovia
Predsedníctva schválili poskytnutie finančného výťažku z akcie „Deň pre odborárov” vo výške 386,- EUR pre ťažko
zdravotne postihnuté dieťa člena Drevo-nábytkárskej sekcie OZ DLV (DNS).
Program podpory a pomoci členom OZ DLV je financovaný z výnosu 2 % a 3 % z dane. V roku 2018 získal týmto
spôsobom náš zväz 2788, 85 EUR. V roku 2019 sme prostredníctvom inštitútu 2% a 3 % z dane získali ďalších
2073, 71 EUR. Touto cestou dokážeme pomôcť tým, ktorí sa dostali do naozaj zlej situácie.
Bez 2 % a 3 % z dane by však tento program nemohol existovať.
Preto by sme vás týmto chceli vyzvať, aby ste nám v roku 2020 pomohli a podporili OZ DLV poukázaním 2 %
a 3 % z dane. Vaša pomoc môže už zajtra priniesť výsledky a hlavne zmierniť trápenie človeka v ťažkej
situácií.

Bleskovka!
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Spolu pomáhame odborárom...
Stretnutie s Luckou
9. októbra 2019 zástupcovia nášho odborového zväzu – Anka Gažovičová, predsedníčka Revíznej komisie
OZ DLV, Ing. Majka Kováčová, ekonómka a analytička OZ DLV a JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka
OZ DLV odovzdali 386,00 Eur, ktoré členovia nášho odborového zväzu vyzbierali v tombole pri príležitosti „Dňa
odborárov“, ktorý sa konal v Prešove, rodine Barátovej, ktorá sa už dlhé roky odovzdane stará o nádhernú dcérku
Lucku.
Pri osobnej návšteve sme mali tú česť spoznať nielen rodinu nášho kolegu – odborára, ale hlavne jedno úžasné
dievčatko - mladú dámu, ktorá napriek fyzickému hendikepu dokáže rozžiariť domov a ľuďom vo svojom okolí
rozdávať životnú energiu, aj keď niekedy ten najkrajší úsmev často skrýva ten najsmutnejší príbeh.

Milá Lucka,
všetci, ktorí sme mali tú česť spoznať Ťa osobne, by sme sa Ti chceli veľmi pekne poďakovať, že si nám spolu
s Tvojimi rodičmi dovolila vstúpiť nielen do Vášho domova, ale zároveň za to, že si nám dovolila stráviť príjemné
a nezabudnuteľné chvíle s Tebou. Nikdy nezabudneme na Tvoje nádherné očká, z ktorých žiarila láska a pohoda.
Chceli by sme sa Tebe a Tvojej rodine veľmi pekne poďakovať za spoločné chvíle, počas ktorých sme sa utvrdili
v presvedčení, že „byť šťastný neznamená, že je všetko perfektné a funguje podľa našich predstáv, ale znamená to,
že máš pri sebe blízkych - milujúcich ľudí, ktorí vedia spolu s tebou žiť s tým, čo život
priniesol.“
Na záver, by sme Tebe a celej Tvojej rodine chceli v mene VŠETKÝCH ČLENOV nášho Odborového zväzu drevo,
lesy, voda zaželať len dobrých ľudí, ktorí Vám pri stretnutiach s Vami zanechajú tie najkrajšie spomienky; vzhľadom
na to, že sa blížia Vianoce, chceme Vám ďalej zaželať krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody, aby ste v ich
čarovnej atmosfére zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie.
Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda

Bleskovka!
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Predsedníctvo OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV - 26. 09. 2019 - 27. 09. 2019
Predsedníctvo OZ DLV obnovilo svoju jesennú činnosť počas dvojdňového zasadnutia 26. 09. 2019 - 27. 09. 2019 v
Bratislave.
Program rokovania 26.09.2019
1. Informácie o zmene účtov a o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 16. 09.
2019.
2. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 31. 07. 2019 Prehľad pravidelných
neplatičov členských príspevkov.
3. Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy k 16. 09. 2019.
4. Správa o aktuálnom stave vyberania udržiavaceho príspevku k 31. 07. 2019.
5. Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely zákona č. 83/1990 Zb. a GDPR k 17. 09. 2019.
6. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
7. Informácia z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov - I. časť.
8. Schválenie členského príspevku OZ DLV na KOZ SR.
9. Návrh spôsobu plnenia povinnosti ZO ohľadom GDPR a novely zákona č. 83/1990 Zb.
10. Informácia o predaji podielových listov ČSOB, a.s.
11. Kolektívne vyjednávanie 2020 – proces prípravy návrhov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
a aktuálny stav kolektívneho vyjednávania.
12. Požiadavky na úpravy a zmeny zjazdových dokumentov OZ DLV.
13. Návrh termínu a miesta konania zjazdu.
14. Návrh miesta a termínu realizácie súťaže „Bezpečné dni v práci 2020“.
15. Informácia o výške poukázaných finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 vo výške 2%
(3%) Odborovému zväzu drevo, lesy, voda k 16. 09. 2019, prehľad o aktuálnom stave a použití poukázaných
finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.
16. Informácia o posúdení žiadosti o zaradenie do „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ a o výške poskytnutej
finančnej podpory OZ DLV – ZO OZ DLV, SVP, š. p. OZ Košice.
17. Informácia o posúdení žiadosti o zaradenie do „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ a o výške
poskytnutej finančnej podpory OZ DLV – ZO OZ DLV, OZ Lesy SR, š. p. Smolenice.
18. Informácia o posúdení žiadosti o zaradenie do „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ a o výške poskytnutej
finančnej podpory OZ DLV – ZO OZ DLV, Vodohosporádska výstavba, š. p.
19. Informácia o výške finančných prostriedkov predstavujúcich 2% výberu členských prostriedkov určených na
stabilizáciu členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov 2017 – 2018, aktuálny stav výberu a zostatku
finančných prostriedkov k 31. 07. 2019 a prehľad o doterajšom použití prostriedkov.
20. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov vyzbieraných na celoslovenskej odborárskej akcii „Deň pre odborárov“
21. 06. 2019 pánovi z DNS sekcie.
21. Informácia o výške zostatkov finančných prostriedkov k 31. 07. 2019 na účtoch sekcií, prehľad o čerpaní
finančných prostriedkov za jednotlivé sekcie k 31. 07. 2019; príprava návrhov na účelové použitie zostatkov
finančných prostriedkov sekcií a príprava podkladov pre prípravu rozpočtu OZ DLV na rok 2020.
22. Rôzne.

Bleskovka!

V rámci Predsedníctva sa funkcionári zaoberali najmä prípravou podkladov pre Zjazd OZ DLV, ktorý sa uskutoční v
septembri 2020. Súčasťou Zjazdu OZ DLV sa stane aj oslava výročia založenia OZ DLV, na ktorej sa zúčastnia aj bývalí
funkcionári – členovia predsedníctva. Predsedníctvo OZ DLV taktiež dodatočne nominovalo zástupcov OZ DLV do
sektorových rád rôznych odvetví. Na Predsedníctve bol aj schválený výročný členský príspevok OZ DLV do KOZ SR.
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Predsedníctvo OZ DLV
Program rokovania 27. 09. 2019
1. Návrh na organizačné zabezpečenie vyslania zahraničnej delegácie za OZ DLV „Regionálna konferencia
EPSU pre Strednú Európu a Západný Balkán“ – Belehrad, Srbsko.
2. Návrh na organizačné zabezpečenie vyslania zástupcu OZ DLV (mladí odborári) na „Európsky tréning pre
mladých odborárskych lídrov 2019 – 2020“ – Budapešt, Maďarsko, Brusel, Belgicko – 2-krát.
3. Návrh na schválenie príspevku na podujatie „19. ročník streleckých pretekov o pohár generálneho
riaditeľa Lesy SR, š. p. - Zamutov “ – OZ Lesy SR, š. p. Vranov nad Topľou.
4. Informácia z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov – II. časť.
5. Majetkové vysporiadanie ukončenia činnosti ZO OZ DLV pri ZsVS, a.s. OZ Komárno.
6. Informácia o vzniku odbornej platformy „Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“.
7. Nominácie OZ DLV na kurzy vzdelávania v rámci národného projektu „Podpora kvality
sociálneho dialógu“.
8. Materiály z medzinárodnej spolupráce.
9. Návrh na organizačné zabezpečenie vyslania zahraničnej delegácie za OZ DLV „Spoločné
zasedání v ČR – výměna zkušeností a názorů na aktuální problémy v lesním hospodářství, vodním
hospodářství, papírenském průmyslu, dřevařském a nábytkářském průmysl“.
10. Rôzne.
V rámci Predsedníctva sa funkcionári zaoberali najmä analýzou vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce OZ DLV.
V rámci niektorých rozbehnutých projektov OZ DLV alebo partnerov, Predsedníctvo schválilo prijatie alebo vyslanie
delegácie. Tešíme sa, že vďaka týmto príležitostiam si budeme môcť vymeniť s partnermi cenné skúsenosti.

Bleskovka!
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Predsedníctvo OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV - 31. 10. 2019
Predsedníctvo OZ DLV pokračovalo zasadnutím 31. 10. 2019 v Bratislave.
Program rokovania 31. 10. 2019
1.Informácie o zmene účtov a o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch k 18. 10.
2019.
2. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 30. 09. 2019 Prehľad pravidelných
neplatičov členských príspevkov a aktuálny stav poukazovania udržiavacích príspevkov
na OZ DLV.
3. Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy k 18. 10. 2019.
4. Správa o aktuálnom stave vyberania udržiavaceho príspevku k 30. 09. 2019.
5. Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely zákona č. 83/1990 Zb. a GDPR k 18. 10. 2019.
6. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
7. Informácia z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.
8. Návrh na registráciu prijímateľa 2% (3%) dane z príjmu za rok 2019.
9. Návrh opatrení za nesplnenie povinností základných organizácií v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR.
10. Návrh opatrení za nesplnenie povinností základných organizácií v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
11. Kolektívne vyjednávanie 2020 – aktuálny stav kolektívneho vyjednávania.
12. Prehľad podľa sekcií OZ DLV o odborovo organizovaných zamestnancoch v jednotlivých ZO v pomere ku celkovému
počtu zamestnancov zamestnávateľa (v percentách).
13. Prehľad o rozsahu zákonného nároku členov odborového orgánu na odborovú činnosť –
pracovné voľno s náhradou mzdy podľa jednotlivých ZO OZ DLV.
14. Analýza podmienok činnosti odborovej organizácie v rámci V4 a EÚ a analýza súladu návrhov zástupcov
zamestnávateľom s právom EÚ a normami MOP aj tými, ktoré majú odporúčajúci charakter.
15. Informácia o výške poukázaných finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 vo výške 2%
(3%)Odborovému zväzu drevo, lesy, voda k 18. 10. 2019, prehľad o aktuálnom stave, použití a zostatku
poukázaných finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.
16. Informácia o posúdení žiadosti o zaradenie do „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ a o výške poskytnutej
finančnej podpory OZ DLV – ZO OZ DLV pri SVP, š.p., Povodie stredného Hrona, Banská Bystrica.
17. Informácia o posúdení žiadosti o zaradenie do „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ a o výške
poskytnutej finančnej podpory OZ DLV – ZO OZ DLV pri Vodohospodárskej výstavbe, š.p.
18. Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného v OZ DLV.
19. Vyhodnotenie zrealizovaných vzdelávacích aktivít určených pre členov OZ DLV.
20. Prehľad o požiadavkách na úpravy a zmeny zjazdových dokumentov OZ DLV.
21. Stav členskej základne OZ DLV a prehľad stavu členskej základne podľa jednotlivých sekcií k 30. 09. 2019, vývoj
členskej základne za obdobie od 2013 po súčasnosť.
22. Analýza príčin poklesu členskej základne a návrh opatrení na stabilizáciu členskej základne OZ DLV a získavanie
nových členov.
23. Návrhy na projekty 2020 (konferencie, workshopy, odborné semináre, diskusné panely atď.) za jednotlivé sekcie
a za OZ DLV.
24. Návrhy sekcií OZ DLV na použitie resp. vyporiadanie zostatkov finančných prostriedkov vyčíslených k 31. 12. 2018
a dôvodové správy.
25. Rôzne

Bleskovka!

Októbrové Predsedníctvo OZ DLV predstavovalo mimoriadne dôležité stretnutie funkcionárov. Počas stretnutia sa
navrhlo riešenie situácie ohľadom zasielania materiálov GDPR a novely zákona č. 83/1990 Zb. Okrem toho sa
spoločne analyzovala situáciu vyjednávania KZVS pre rok 2020, ako ja rôzne príčiny stavu členskej základne OZ
DLV.
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Sekcie OZ DLV
Koncom októbra 2019 sa uskutočnili rokovania Výkonných rád a Plén sekcií SVS a LS OZ DLV. Funkcionári sa
stretli aby prediskutovali najaktuálnejšie problémy OZ DLV. Zároveň na rokovaniach prebehla diskusia ohľadom
prípravy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre obidve sekcie. Sekcia SVS sa stretla 23. 10 - 24. 10. 2019 v
Liptovskom Jáne a Sekcia LS sa stretla 25. 10. 2019 v Banskej Bystrici. Na oboch sekciach bola prítomná
predsedníčka OZ DLV, p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD.
Program
1. Informácie o zmene účtov a o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch
k 21.10.2019.
2. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 21.10.2019 Prehľad
pravidelných neplatičov členských príspevkov.
3. Informácia o stave zasielania dokumentov podľa novely zákona č. 83/1990 Zb a podľa Nariadenia EÚ GDPR k 21.10.2019.
4. Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy OZ DLV k 21.10.2019.
5. Informácia o stave poukazovania udržiavacích príspevkov k 21.10.2019.
6. Informácia o členskom príspevku OZ DLV na KOZ SR.
7. Kolektívne vyjednávanie 2020 – proces prípravy návrhu KZVS 2020.
8. Informácia o výške zostatkov finančných prostriedkov k 21.10.2019 na účtoch sekcie , prehľad
o čerpaní finančných prostriedkov.
9. Príprava návrhov na účelové použitie zostatkov finančných prostriedkov sekcie.
10. Návrh rozpočtu pre rok 2020.
11. Informácia o zjazde OZ DLV 2020 – zjazdové materiály, termín, miesto konania zjazdu.
12. Informácia o celoslovenskej odborárskej akcii „Deň pre odborárov„ (21.6.2019) a informácia
o poskytnutí finančných prostriedkov vyzbieraných na tejto akcii.
13. Návrh miesta a termínu realizácie súťaže „Bezpečné dni v práci 2020“.
14. Informácia o výške poukázaných finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 vo výške
2% (3%) OZ DLV k 21.10.2019, prehľad o aktuálnom stave a použití poukázaných finančných prostriedkov zo
zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.
15. Nominácie OZ DLV na kurzy vzdelávania v rámci národného projektu „Podpora kvality sociálneho
dialógu“.
16. Rôzne.

Bleskovka!

Sekcie OZ DLV si na svojich stretnutiach schválili predovšetkým rozpočet sekcie, znenie návrhu kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa a zaoberali sa analýzou podkladov pre rokovanie s URSO (SVS).
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Školenia pre odborárov
OZ DLV uskutočnilo aj v roku 2019 výjazdové školenia pre odborárov. Tento rok sme si dali za cieľ rozšíriť
odbornú pestrosť tém. Naše školenia sa tak rozšírili o nové prvky zamerané na väčšiu mieru informovanosti.
Školenia sa uskutočnili v termínoch
BRATISLAVA - 16. 09. 2019
Zasadačka Ústredia OZ DLV, Osadná 6, Bratislava - 09:30 - 15:00
RUŽOMBEROK - 18. 09. 2019
Priestory SCP Mondi, Tatranská cesta 3, Ružomberok - 09:30 - 15:00
KOŠICE - 19. 09. 2019
Zasadačka LESY SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, Košice - 09:30 - 15:00
Program vzdelávania
Význam komunikácie?
Mgr. Roland Klokner - poradca pre komunikáciu KOZ SR
Poradenstvo BOZP v praxi
Ing. Robert Staško - republikový inšpektor BOZP OZ DLV
Ekonomické poradenstvo OZ DLV
Ing. Mária Kováčová - ekonómka-analytička OZ DLV
Doplnkové dôchodkové sporenie
Zástupcovia spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.
Aktívny tréning kolektívneho vyjednávania
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
Školenia sa zúčastnilo dovedna 48 členov OZ DLV. Ďakujeme všetkým odborárom, ktorí si našli čas a prišli sa
,napriek náročnému pracovnému programu, vzdelávať. Budeme radi, ak v budúcnosti budeme môcť školenia
poskytnúť ešte väčšiemu počtu osôb.

Bleskovka!
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Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania
20.09.2019, prebehlo 1. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS SVH 2020
medzi OZ DLV a ZZVH. V rámci rokovania sa zmluvné strany zhodli na väčšine
textáciu zmluvy. Sporným ostali body týkajúce sa mzdového zvýhodnenia za
prácu v sobotu, v nedeľu, pracovnej pohotovosti, príspevku za nápoje. Návrhy
všetkých týchto bodov boli odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

SVH

Hlavným sporom ostali naďalej mzdy. OZ DLV opäť navrhuje zaradenie
mzdovej tabuľky do KZVS. Základným argumentom zaradenia tabuľky je
nemožnosť prezistiť diskrimináciu miezd pre rok 2019 až do rokovania zmluvy
KZVS SVH 2021. Otázka ostala sporná aj po 2. kole kolektívneho
vyjednávania, ktoré sa uskutočnilo 24. 10. 2019.
Rokovania budú pokračovať po 18. 11. 2019.

SVS

Pripravený a schválený návrh KZVS SVS 2020 bol zaslaný protistrane 29. 10.
2019. Návrh reflektoval zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň navrhuje aktuálnu
mzdovú tabuľku. OZ DLV čaká na reakciu (v zákonnej lehote 30 dní).

Pripravený a schválený návrh KZVS LS 2020 bol zaslaný protistrane 29. 10.
2019. Návrh ponecháva interpretáciu jednotlivých zmien KZVS priamo na 1. kolo
kolektívneho vyjednávania, kde o ňom budú rokovať partneri. OZ DLV čaká na
reakciu ohľadom termínu rokovania (v zákonnej lehote 30 dní).

LS
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Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania

Pripravený a schválený návrh KZVS DNS 2020 bol zaslaný protistrane
18.10.2019. Návrh reflektoval zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň navrhuje
aktuálnu mzdovú tabuľku. Sekcia CPS zároveň navrhuje zvýhodnenie
v štandardnej dovolenke podľa odpracovaných rokov, príplatok za odpoludňajšiu
zmenu a dochádzkový bonus. OZ DLV čaká na reakciu (v zákonnej lehote 30 dní).

CPS

DNS

Pripravený a schválený Dodatok č. 1 ku KZVS CPS 2019 - 2022 bol zaslaný
protistrane 18.10.2019. Návrh reflektoval zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň
navrhuje aktuálnu mzdovú tabuľku. Sekcia CPS zároveň navrhuje vyššie mzdové
zvýhodnenie za odpoludňajšiu zmenu. OZ DLV čaká na reakciu (v zákonnej lehote
30 dní).
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Odstupné pri úmrtí pred koncom p. pomeru dohodou
Otázka
Dobrý deň, ako to je, keď zamestnankyňa mala podpísanú
dohodu o ukončení prac. pomeru s nejakým odstupným a
prac. pomer neskončil k dátumu, ale predčasne smrťou?
Hovorili mi, že podľa nejakého paragrafu peňažné nároky
smrťou zamestnanca nezanikajú, ale neviem, ako je to v
tomto prípade, tak by som sa chcel na to informovať.
Odpoveď
Zamestnávateľ sa na situáciu pozerá veľmi formalisticky
vnímajúc vznik nároku odstupného až po nastaní udalosti
samotného odchodu zamestnanca z práce. Podľa nášho
právneho názoru sa však jedná už o situáciu odkedy vieme
nárok odvodiť – t.j. podpisu dohody, kde dané odstupné bolo
dohodnuté a keby nenastala právna udalosť smrti, platí, že
k vyplateniu odchodného by došlo, takže zamestnanec s tým
rátal a dohodu podpísal aj v kontexte daných podmienok
odstupného. Smrť zamestnanca počas doby od podpisu
dohody, až do samotného odchodu zamestnanca
nespôsobuje automaticky zánik nárokov zamestnanca (v
kombinácií § 35 a § 59 ZP), ktoré zákon spája s danou
dohodou ako právnym úkonom. Smrť zamestnanca spôsobila
síce zánik pracovného pomeru pred uplynutím tejto doby, ale
nemá vplyv na výplatu nárokov zamestnanca z neho
vyplývajúcich. Uplynutie danej doby je v tomto prípade
právne relevantné len z hľadiska splatnosti záväzku
zamestnávateľa voči zamestnancovi, resp. jeho dedičom, t. z.
že až po dohodnutom termíne, môže byť riešený ako nárok
pre manželku, deti prípadne v dedičskom konaní. Uplynutie
danej doby nespôsobuje zánik nárokov zamestnanca – je len
dohodnutým okamihom splatnosti. Zamestnávateľ nemôže
argumentovať tým, že odstupné bude vyplatené až po danom
termíne. Zamestnanec za normálnych okolností s tým predsa
ráta a hľadá si inú prácu.
Okrem toho, by som rád apeloval na ľudský aspekt
zamestnávateľa. Pozostalí stratili člena rodiny. Firma
preukázateľne plánovala vyplatiť tieto prostriedky. Rodina
si prechádza bezpochyby ťažkou situáciou už aj bez tohto
právneho problému. Toto nie je a nemôže byť len
o paragrafoch.

Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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Aktuálne BOZP poradenstvo
Otázka
Ako funguje započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného odevu?
Národný Inšepktorát práce k problematike uvádza:
Podľa ustanovenia § 81 písm. b) ZP zamestnanec je povinný byť na pracovisku na začiatku pracovného
času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Z uvedeného
ustanovenia vyplýva, že zamestnanec je povinný pripraviť sa na prácu tak, aby na začiatku pracovného
času mohol začať pracovať.
Prítomnosť na pracovisku je teda zároveň spojená s pripravenosťou na výkon práce. Príprava na výkon
práce spočíva napr. v osobnej očiste, prezlečení, príprave pracovných pomôcok a pod. Ide teda o úkony,
ktorých vykonanie zamestnávateľ oprávnene vyžaduje od zamestnanca pred začatím výkonu činnosti.
Zamestnanec musí byť pripravený vykonávať prácu, pretože Zákonník práce stanovuje nielen, že
zamestnanec má byť na pracovisku na začiatku pracovného času, ale má využívať pracovný čas na prácu,
čím sa myslí celý pracovný čas.
Zamestnávateľ však môže upraviť vo svojom internom predpise splnenie podmienky prítomnosti na
pracovisku, napr. môže stanoviť najskorší a najneskorší vstup do objektu zamestnávateľa. Zamestnávateľ
môže akceptovať aj to, že prítomnosť na pracovisku a pripravenosť na výkon práce bude viazať len
zaznamenaním dochádzky elektronickým zariadením na vstupe do objektu zamestnávateľa, pričom
presun zo vstupu do objektu zamestnávateľa na konkrétne miesto výkonu práce, napr. kancelária, dielňa
bude považovať za súčasť pracovného času.
Rovnako tak môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú
očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času – § 90 ods. 10 Zákonníka
práce. Nad tento zákonný rámec tak môže zamestnávateľ urobiť aj vo vzťahu času potrebného pred
začatím práce, nielen po jej skončení, pričom takýto postup zamestnávateľa možno považovať za
ústretový krok voči svojim zamestnancom.
Pre úplnosť uvádzame, že pokiaľ ide o náhradu škody z titulu vzniku pracovného úrazu, za ktorý
zodpovedá zamestnávateľ, v danom prípade je potrebné vychádzať z ustanovenia § 220 ods. 2
Zákonníka práce, podľa ktorého úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo
potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení sa považujú za úkony v priamej súvislosti s plnením
pracovných úloh (vymedzenie tohto pojmu je viazané k pracovnoprávnej zodpovednosti za pracovný
úraz).
K takýmto úkonom sa radí aj prezlečenie, osobná očista, príprava pracovných pomôcok a pod. Ak dôjde
k pracovnému úrazu zamestnanca napr. pri očiste alebo prezliekaní, ktoré je odôvodnené povahou práce
(musí byť splnená podmienka potrebnosti), a to aj mimo rámca pracovného času zamestnanca (na
začiatku alebo na konci pracovnej zmeny), budú sa tieto úkony považovať za úkony v priamej súvislosti
s plnením pracovných úloh. Na záver je potrebné uviesť, že aj keď sa prezliekanie považuje (v
odôvodnených prípadoch) na účely zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze za
úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, samotné prezliekanie v zmysle Zákonníka práce
nespadá do rámca pracovného času.
Spracoval:
Ing. Robert Staško - Republikový zväzový inšpektor BOZP
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Vybrané ekonomické ukazovatele
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.
Inflácia v auguste dosiahla hodnotu 2,8%, pričom jadrová inflácia bola na úrovni 2,4% a čistá 1,6%. K zmierneniu inflácie prispeli
najmä ceny trhových služieb a pohonných látok. Naopak rýchlejší rast cien potravín v júli a auguste, predovšetkým mäsa prispel
výraznou mierou k rýchlejšej inflácii CPI v porovnaní s predpokladom v druhom kvartáli. K rýchlejšej ako očakávanej inflácii
prispel aj rast cien autobusovej dopravy a poštových služieb. Vyššiu dopytovú infláciu v auguste môžeme pripísať rastu cien
pobytových zájazdov k moru a rýchlejší rast cien leteniek počas júla a augusta. Čo sa týka pohonných hmôt tie v mesiaci august
klesli pričom ceny ropy sú stále vystavené tlaku možného prehĺbenia colných bariér v medzinárodnom obchode, čo môže
spôsobiť nižší dopyt po rope.
V septembri miera medziročnej inflácie bola na úrovni 2,9%, jadrová inflácia dosiahla 2,6% a čistá inflácia sa pohybovala na
úrovni 2%. Čo sa týka cien potravín, ich medziročný rast je vyšší ako 5%. K ich dynamickému rastu prispieva veľkou mierou najmä
vývoj cien mäsa a výrobkov z múky. Na náklady práce producentov pekárenských výrobkov vplýva najmä faktor rastu
minimálnej mzdy a nočných príplatkov s tým spojený. Ak ide o ceny mäsa, tam hrá hlavnú rolu nízka ponuka bravčového mäsa
na svetovom trhu. Analytici v septembri očakávali spomalenie regulovaných cien kvôli bezplatnému stravovaniu študentov na
prvom stupni základných škôl. Hoci na základných školách ceny stravovania klesli, tak ako sa predpokladalo, na druhej strane
ceny za stravovanie v materských školách stúpli o viac ako 20%. V konečnom dôsledku regulované ceny spomalili miernejšie
ako analytici očakávali, najmä kvôli rastu cien stravovania v materských školách, rastu cien kombinovanej dopravy, či poplatkov
v školstve. V porovnaní s prognózami pre tretí kvartál bola dopytová inflácia v septembri vyššia, hlavne kvôli vývoju cien leteniek,
rastu cien za bývanie, či závodné stravovanie.
Zdroj: „Analytici ÚMS“
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. Taktiež sa
predpokladá, že v strednodobom horizonte sa inflácia bude mierne spomaľovať a v tomto roku by mali spotrebiteľské
ceny rásť najrýchlejšie od roku 2012.

Bleskovka!
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Vybrané ekonomické ukazovatele
NEZAMESTNANOSŤ
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v mesiaci júl dosiahla 6,07%, čo
znamená, že vzrástla o 0,03 p.b. Celkový počet UoZ v tomto mesiaci predstavoval 167 357 osôb. Z regionálneho pohľadu
v mesiaci júl bola najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji a to až 8,41%. Na konci mesiaca júl sa na
úrade práce evidovalo 93 866 voľných pracovných miest, pričom najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom
kraji a najmenej v Banskobystrickom kraji.
V mesiaci september predstavovala miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 6,11%, čo
medzimesačne v porovnaní s mesiacom august vzrástlo o 0,08 p.b. Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie
v septembri dosiahol 168 240 osôb, čo je oproti mesiacu august o 1999 osôb (1,20%) viac. V septembri sa zvýšil počet
nezamestnaných z priemyselnej výroby, čo by sme mohli prirovnať k slabým výsledkom priemyselnej produkcie
a zahraničného dopytu po našich výrobkoch. Môžeme však povedať, že v ostatných odvetviach je vývoj nezamestnanosti
priaznivejší. Najprudšie poklesy nezamestnanosti boli zaznamenané paradoxne v regiónoch východného Slovenska, čo
môže byť ovplyvnené faktorom sťahovania sa za prácou. Naopak k medziročnému nárastu nezamestnanosti dochádza aj
v niektorých regiónoch západného Slovenska, akými sú napríklad Skalica, Galanta, Bytča alebo Kysucké Nové Mesto. Kvôli
oslabenému zahraničnému dopytu slovenský zamestnávatelia očakávajú utlmený rast zamestnanosti na najbližšie
obdobie.
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; „Analytici ÚMS“
Slovenská akadémia vied predpovedá, že nezamestnanosť na Slovensku v III. kvartáli 2019 bude na úrovni 6%.

Bleskovka!

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
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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Reprezentovali sme Vás!
FURMANSKÉ PRETEKY V SOBRANCIACH
19. augusta 2019 sa v lesoparku Sobranecké kúpele uskutočnil IX. ročník sobraneckých „Furmanských
pretekov“, na ktorom sa okrem rekordného počtu súťažiacich zúčastnilo takmer desaťtisíc návštevníkov. Uvedené
podujatie patrí pre TOP z podujatí Košického samosprávneho kraja, na ktorom majú návštevníci jedinečnú
možnosť uvidieť ťažkú a namáhavú prácu koníkov a furmanov; súčasne zažiť aj množstvo sprievodných aktivít.
Významným spoluorganizátorom akcie boli aj Lesy SR, š. p. Odštepný závod Sobrance a pozvanie na uvedenú
akciu prijal aj Odborový zväz drevo, lesy, voda zastúpený JUDr. Vlastou Szabovou, PhD., predsedníčkou nášho
zväzu, ktorá svojou osobnou účasťou chcela vyjadriť uznanie všetkým tým, ktorí sa o lesy Slovenskej
republiky a zachovanie všetkých funkcií lesa v danom regióne starajú a vzdať úctu ich namáhavej a často
nedocenenej práci.
V IX. ročníku „Furmanských pretekov“ v Sobranciach sa v troch súťažných disciplínach predstavilo 15 furmanov.
Absolútnym víťazom týchto pretekov sa stal Ján Juško z Belej nad Cirochou v okrese Snina, ktorý vyhral vo
všetkých troch disciplínach. Trofej „Najkrajšieho koňa pretekov“ si odniesol koník Gaštan, ktorého majiteľom
je Vladimír Zimný. Na tomto podujatí sme sa stretli aj s našimi členmi, pričom sme si našli priestor na diskusiu
o aktuálnej situácii v odboroch a o ďalšom smerovaní nášho zväzu.

Touto cestou by sme aj za náš Odborový zväz drevo, lesy, voda chceli vysloviť uznanie a poďakovanie
organizátorom a spoluorganizátorom za vysokú úroveň podujatia, ktoré je príležitosťou poukázať na namáhavú,
náročnú a zodpovednú prácu všetkých, ktorí pracujú v lese a ich pomocníkom - koníkom, ktorí sú často krát pri práci
v lese nenahraditeľní. O dôležitosti a význame práce v lese a potrebe podeliť sa s verejnosťou o tieto informácie,
svedčí aj osobná účasť MUDr. Richarda Rašiho, PhD., podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ing.
Jaroslava Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ktorí svojou osobnou účasťou toto podujatie podporili. Súčasne by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať za
pozvanie Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktoré si veľmi vážime a v mene všetkých členov nášho zväzu by sme
organizátorom chceli do budúcich ročníkov zaželať veľa tvorivých nápadov, ešte viac spokojných návštevníkov
a poďakovať sa im, že aj týmto spôsobom prejavujú úctu všetkým, ktorí sa o lesné bohatstvo Slovenskej republiky
starajú, aby zostalo zachované pre budúce generácie.

Bleskovka!
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Reprezentovali sme Vás!
20. VÝROČIE VZNIKU LESY SR, š. p. BANSKÁ BYSTRICA
Lesy SR, š. p. zorganizovali 10. septembra 2019 v Banskej Bystrici oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku štátneho podniku.
Lesy SR, š. p. boli zriadené rozhodnutím bývalého ministra pôdohospodárstva Pavlom Koncošom na základe zlúčenia
štátnych podnikov Lesy Bratislava, Lesy Trenčín, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Severoslovenské lesy Žilina, Lesy
Košice, Lesy Prešov a Semenoles Liptovský Hrádok. Podľa informácií z Lesy SR, š. p. ku koncu roka 2018 obhospodarovali
Lesy SR, š. p. 884 490 hektárov lesných pozemkov (štátom vlastnené predstavujú 704 240 hektárov); od roku 2007 vysadili
viac ako 218 miliónov sadeníc lesných drevín a v priemere je 42% plôch obnovovaných prostredníctvom prirodzeného
zmladenia.
Oficiálne oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku Lesy SR, š. p. sa konali na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Jeho súčasťou
bol aj krst a predaj pamätnej nulovej eurobankovky, ktorej ústredným motívom bol priekopník moderného lesného
hospodárstva na Slovensku Jozef Dekret – Matejovie. Práve on videl význam lesného hospodárstva v zachovaní,
zabezpečovaní a všestrannom zveľaďovaní lesov a zachoval sa aj jeho odkaz „Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú
predpokladom udržania života na Zemi.“
Samotnému podujatiu predchádzalo odovzdanie ocenení významným osobnostiam lesníctva, ktoré sa uskutočnilo
v Cikkerovej sieni, Radnica v Banskej Bystrici. Oslavy boli aj príležitosťou na poďakovanie sa všetkým, ktorí sa zaslúžili
o vznik, fungovanie Lesy SR, š. p. v minulosti a aktívne participujú na jeho aktivitách aj v súčasnosti. Na túto historicky
významnú udalosť bol pozvaný aj náš Odborový zväz drevo, lesy, voda, ktorý reprezentovali JUDr. Vlasta Szabová, PhD.,
predsedníčka odborového zväzu, Jozef Minárik, 1. podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predseda Výkonnej
rady Lesníckej sekcie a Ing. Martin Kovalčík, podpredseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie.
Napriek tomu, že v rámci jednotlivých vystúpení odzneli slová poďakovania všetkým, ktorí sa o pričinili o vznik a fungovanie
Lesy SR, š. p. z pohľadu manažmentu spoločnosti, vedenie Odborového zväzu drevo, lesy, voda a jeho členovia
z ostatných sekcií (Celulózo-papierenská sekcia, Drevárska a nábytkárska sekcia, Sekcia vodárenských spoločností,
Sekcia vodného hospodárstva), považujú za potrebné vysloviť pri tejto príležitosti osobitné poďakovanie všetkým
zamestnancom Lesy SR, š. p., ktorí stáli pri vzniku podniku a stali sa súčasťou tvorby jeho histórie; tým, ktorí sa
svojou každodennou ťažkou prácou zaslúžili, že podnik funguje už 20 rokov; vzdať úctu ich náročnej a zodpovednej
práci v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky, vysloviť obdiv, že napriek v mnohých ohľadoch
neuspokojivým pracovným podmienkam nimi podávané výsledky v práci umožňujú už desaťročia zachovanie
všetkých funkcií lesa; tichú spomienku venovať aj tým, ktorí práci v lese v priebehu 20. rokov odovzdali to
najcennejšie – svoj život a prejavili spoluúčasť tým, ktorí pri práci stratili svoje zdravie. Osobitné poďakovanie si
zaslúžia zástupcovia zamestnancov – naši odborári z Lesníckej sekcie, ktorí počas uplynulých 20. rokov chránili
práva a oprávnené záujmy členov odborov a odborového zväzu, obhajovali práva zamestnancov a neraz
v náročných podmienkach presadzovali pozitívne zmeny a ich zachovanie v prospech zamestnancov.

Bleskovka!

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení členovia Lesníckej sekcie Odborového zväzu drevo, lesy, voda, bolo, je a bude
nám veľkou cťou, s Vami spolupracovať! Ďakujeme Vám za všetko, čo ste doposiaľ v prospech členov
odborov a zamestnancov v lesnom hospodárstve za 20. rokov vykonali!
„Les nemá rozdeľovať, ale spájať!“ - to platí aj vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec.
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Reprezentovali sme Vás!
„ĽUDIA PRE LESY, LESY PRE ĽUDÍ“ - ULIČ
Lespoľnohospodársky majetok, š. p. Ulič, Obecný úrad Ulič, Lesy SR, š. p. OZ Sobrance a Odborový zväz drevo, lesy,
voda zorganizovali 14. septembra 2019 v obci Ulič na východe Slovenska akciu, ktorej cieľom bolo poďakovať sa
lesníkom za každodennú náročnú a zodpovednú prácu.
Hlavný organizátor podujatia - Lesopoľnohospodársky majetok, š. p. Ulič obhospodaruje 24 759 ha lesného pôdneho
fondu. Pre zachovanie vidieckeho osídlenia a sociálno-ekonomického rozvoja regiónu má štátny podnik rozhodujúcu
funkciu. Zamestnáva 192 zamestnancov a ročne spolupracuje s ďalšími 50 – 70 samostatne zárobkovo činnými
osobami v súvislosti s poskytovaním dodávateľských služieb.
Obec Ulič leží v južnej časti Bukovských vrchov, v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou a Poľskom. Územie pokrývajú súvislé
lesy s dominantným zastúpením dreviny buk. Zachovali sa tu lesy s pralesovitou štruktúrou, ktoré nemajú na Slovensku
obdobu a dnes sú prísne chránené ako rezervácie. Nachádza sa tu 7 národných prírodných rezervácií - Riaba skala,
Stužica, Stinská, Rožok, Havešová, Pľaša, Pod Ruským a 12 prírodných rezervácií. Obec Ulič sa nachádza na území
Biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorá je od roku 1993 jedinou rezerváciou na svete, ktorú tvoria spojené
územia troch štátov - Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Odborový zväz drevo, lesy, voda prijal ponuku podieľať sa na tomto
podujatí nakoľko podporuje každé podujatie, na ktorom je daná príležitosť hlavne vo vzťahu k laickej verejnosti (ale aj
odbornej verejnosti) prezentovať poslanie, úlohy a výsledky práce lesného hospodárstva v podmienkach Slovenskej
republiky, ale prioritne poukázať na náročnú, zodpovednú a často nedoceňovanú prácu zamestnancov v lesnom
hospodárstve na Slovensku, aj prostredníctvom odborov.
Náš odborový zväz na uvedenej akcii reprezentovali JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka zväzu a Jozef Minárik, 1.
podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie. Význam tohto
podujatia preukázala aj osobná účasť Ing. Jozefa Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na dosiahnuté výsledky spolupráce
uvedeného rezortu so štátnym podnikom Lesopoľnohospodársky majetok Ulič s pozitívnym dopadom na občanov obce
Ulič a ostatných obcí tohto regiónu.
Predsedníčka nášho odborového zväzu vo svojom vystúpení v prvom rade poďakovala všetkým zamestnancom
v lesnom hospodárstve za ich náročnú a zodpovednú prácu, ktorá je často nedoceňovaná a znevažovaná; uviedla,
že zlyhania jednotlivcov v lesníckom sektore nemôžu byť generalizované na celý lesnícky stav; práca v lese si zaslúži
v prvom rade úctu a veľký obdiv, nakoľko hodnoty, o ktoré sa zamestnanci v lesnom hospodárstve starajú majú
ďalekosiahly význam pre život a zdravie všetkých občanov Slovenskej republiky, ale aj pre hospodárstvo Slovenskej
republiky. Práca v lese, ktorá je náročná a často aj nebezpečná, si zaslúži veľké uznanie a podporu verejnosti,
minimálne tak, ako tomu bolo v minulosti.
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Mladí odborári a boj proti klimat. zmenám
Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike,
zorganizovalo tretie tohtoročné stretnutie mladých odborárov – Akadémiu mladých odborárov 2019. Stretnutia sa
zúčastnilo 25 mladých odborárov z 10 odborových zväzov. Hneď v prvý deň akadémie vystúpila viceprezidentka KOZ
SR Monika Uhlerová v diskusii o súčasných výzvach odborového hnutia a aktuálnych legislatívnych procesoch.
Sobotňajšie doobedie bolo tematicky zamerané na klimatickú krízu – riziká s ňou súvisiace, výzvy a dôsledky, ktorú
viedol filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave Richard
Sťahel. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie
príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a
masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov.

„Horúčavy, ktoré sme zažili toto leto, budú čoraz častejšie a budú sa striedať s prudkými búrkami s omnoho väčším
množstvom zrážok a rýchlosťami vetra, než sme zvyknutí. Budeme sa stretávať s tornádami, ktoré postrhávajú strechy,
porozbíjajú okná. Budú to veľké škody na majetku. Nedávno narazil na Čínu tajfún s rýchlosťou cez 200 km za hodinu.
Obávam sa, že ak by sa niečo podobné stalo tu, nezostalo by jediné okno či strecha. Ak sa pozrieme na miesta, kde sa
podobné veci stali, vidíme, že tá krajina je často viac zničená ako po vojne. Ako sme na to pripravení? Nedávno som zachytil,
ako sa civilná ochrana našej krajiny chválila, že dokáže zabezpečiť stany pre 10-tisíc ľudí. Ak by sa „niečo“ prehnalo
Bratislavou, bolo by treba stany možno pre 100-tisíc ľudí.” uviedol Richard Sťahel. Mladí odborári si uvedomujú, že sú
odvetvia, ktoré budú musieť skončiť a iné sa pretransformovať v dôsledku klimatických zmien. Niektoré druhy stavebných
prác sa nebudú môcť pre horúčavy vykonávať niekoľko mesiacov v roku alebo sa budú vykonávať v noci. U nás to zatiaľ
nehrozí, ale v oblasti Stredomoria a Blízkeho východu vytvorí kombinácia vysokej teploty a vlhkosti vzduchu podmienky, v
ktorých sa jednoducho nebude dať fyzicky existovať.
Nasledovná prednáška patrila Igorovi Viszlaiovi, ktorý predstavil iniciatívu “Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ
BOHATSTVO SLOVENSKA“, do ktorej sa zapojil aj odborový zväz DREVO LESY VODA.. Odborníci z “platformy” spracovali
návrh dokumentu „Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska“. Jedným z
programových cieľov platformy je príprava a prijatie záväzného dokumentu „Štátna politika pre ochranu lesného bohatstva
Slovenskej republiky“. Návrh obsahuje strategické ciele vrátane legislatívnych a ekonomických nástrojov pre ich realizáciu.
Účastníci akadémie sa venovali aj akčnému plánu týkajúceho sa osvety o odboroch , pretože ako nadchádzajúca
generácia odborového hnutia budú musieť na tejto ceste prekonať množstvo prekážok. Od výrazného individualizmu
súčasných mladých ľudí, ktorému sú učení už vo veľmi útlom veku a ktorého prejavom nie je len dekadentná módna vlna,
ale hlavne neprispôsobivosť a presadzovanie len a len vlastných myšlienok bez čo i len pokusu o konsenzus s ostatnými
jedincami. Františka Jakubíková, podpredsedníčka RM KOZ SR: “Výzvou pre každú modernú odborovú organizáciu vo

Bleskovka!

svete je byť natoľko silná a atraktívna, aby bola schopná zaujať mladých ľudí práve končiacich stredné či vysoké školy a
prvýkrát vstupujúcich do svojho pracovného života, a to do takej miery, aby sa nestali len priaznivcami odborového hnutia ale
aj jeho aktívnymi členmi.“ No na druhej strane chcú byť mladí ľudia stále zainteresovaní, chcú vedieť a byť informovaní, chcú

ovplyvniť svoj vznikajúci svet, avšak svojím vlastným spôsobom. Je preto nevyhnutné nájsť správnu formu ako k mladým
ľuďom hovoriť, ako ich presvedčiť, že spoločné výzvy, kroky a aktivity pomáhajú sociálnemu systému, ekologickej planéte,
že prevziať zodpovednosť za spoločnú sociálne spravodlivejšiu budúcnosť nie je v rozpore s ich osobnými cieľmi.

Zdroj: KOZ SR: https://www.kozsr.sk/2019/09/23/mladi-odborari-boj-proti-klimatickym-zmenam-a-nabor-mladych-ludi-doodborov-su-nasou-prioritou/
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