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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
Poradenstvo v čase COVID-19 (koronavírus)
Informácie z rokovaní OZ DLV
Reprezentovali sme vás...
A iné...

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2020

PORADENSTVO

1/2020

koronavírus - nútia ma čerpať dovolenku
Otázka
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či nám zamestnávateľ (z dôvodu
opatrení zamedzenia šírenia akútneho respiračného ochorenia
syndrómu spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV) keďže
nemôžeme vykonávať prácu z domu, môže nariadiť čerpať
starú dovolenku, tým čo ju majú minutú aj novú dovolenku.
Nejde skôr o prekážku v práci na strane zamestnávateľa?
Odpoveď
Je potrebné poznamenať, že čerpanie dovoleniek môže byť
nariadené v zmysle plánu dovoleniek ak sa taký u zamestnávateľa
nachádza. Plán dovoleniek vzniká so súhlasom odborového
orgánu (§ 111 ZP). Pritom platí v zmysle § 113 ods. 2 Zákonníku
práce (ZP), že dovolenku zo starého roka Vám môže zamestnávateľ
nariaďovať len do 30. júna, následne si toto čerpanie môže určiť
zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný
oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred;
uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Najpodstatnejšou časťou problému však je fakt, že dovolenku
môže v zmysle § 111 ods. 5 ZP nariadiť zamestnávateľ čerpať len
14 dní vopred. Výnimočne sa táto lehota môže skrátiť so
súhlasom zamestnanca. Situácia COVID-10 je veľmi nešťastná
a náš právny poriadok má v prípadoch aplikačnej praxe problém
reagovať na ňu. Všeobecne sa však prikláňame k názoru, že sa
v skutku sa pri COVID-19 jedná o prekážky práce na strane
zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 ZP. Základným testom je
preto otázka, či Vám zamestnávateľ prideľuje alebo neprideľuje
prácu. Ak existuje situácia, že Vás zamestnávateľ v zmysle opatrení
hlavného hygienika nechá doma a prácu Vám neprideľuje, jedná
sa o postup v zmysle § 142 ods. 3 ZP. V danom prípade Vám
pripadá náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.
Existuje jedna situácia do ktorej sa Vás ako odbory bude možno
snažiť zamestnávateľ dotlačiť. V zmysle § 142 ods. 4 ZP existuje
možnosť s odbormi uzavrieť dohodu o vážnych prevádzkových
dôvodov. V takej dohode sa môžu vymedziť prevádzkové dôvody
(ako COVID-19) na uzavretie prevádzky. Použitím tohto § 142 ods.
4 tak môže zamestnávateľ vyplácať za ten čas len 60 % priemernej
mzdy.
Do toho sa prosím ako odbory nenechajte dotlačiť.

Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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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 meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v októbri 2019 hodnotu 2,7%, pričom jadrová inflácia bola na úrovni
2,4% a čistá 2,2%. Za spomalením inflácie CPI (z 2,9% na 2,7%) stál najmä vývoj dopytovej inflácie. Toto spomalenie bolo
zapríčinené predovšetkým poklesom cien leteckej dopravy v októbri 2019 o približne 42%. V porovnaní s očakávaniami bola
však dopytová inflácia vyššia najmä kvôli septembrovému rýchlejšiemu rastu cien stravovania.
V novembri inflácia zrýchlila a dosiahla 3,0%, k čomu prispel predovšetkým bázický efekt v cenách pohonných látok ako aj rast
cien potravín. Za medziročným rastom cien potravín stoja najmä externé, ale aj domáce faktory, ako napríklad náklady práce,
ktoré neustále tlačia na zvyšovanie cien výrobkov z múky.
Hodnota inflácie v decembri zostala na rovnakej úrovni ako v novembri, t. j. na 3,0%. V decembri sa spomalili regulované ceny
a zrýchlila sa dynamika cien pohonných látok. Tie v dôsledku kontinuálneho bázického efektu dosiahli kladnú medziročnú
dynamiku. Čo sa týka dynamiky regulovaných cien, ako bolo spomenuté dočasne spomalili (napr. v decembri 2018 plyn rástol,
avšak v decembri 2019 nie), avšak v januári sa predpokladá miernejší rast cien tepla a značný nárast cien elektriny. Napriek
tomu, že ceny potravín boli vyššie ako sa očakávalo, ich medziročný rast sa mierne spomalil. Čo najviac prispieva k celkovému
rastu cien potravín na Slovensku je vývoj cien mäsa.

Priemerná inflácia v roku 2019 dosiahla 2,7%.
Inflácia v januári 2020 už tretí mesiac po sebe dosiahla úroveň 3,0%, pričom ceny potravín v januári 2020 medzimesačne rástli
najviac od roku 1997. Ako aj v decembri, takisto aj v januári boli ceny potravín vyššie ako sa očakávalo, predovšetkým
v dôsledku neustáleho rastu cien mäsa a mäsových výrobkov na svetovom trhu, čo malo vplyv na celkový rast cien potravín na
Slovensku. Aktuálne vývoj cien mäsa a výrobkov z mäsa prispieva viac ako polovicou k celkovému rastu cien v SR.
Ceny pohonných látok v dôsledku bázického efektu medziročne rástli, avšak v nasledujúcom období by malo dôjsť
k spomaleniu dynamiky cien pohonných látok kvôli aktuálnemu poklesu cien ropy. V januári 2020 ako sa predpokladalo
zrýchlila dynamika regulovaných cien, pričom rástli hlavne ceny plynu (o 1,6%), elektriny (8,8%), ale aj poplatky za odvoz
odpadu a poplatky v školstve. Dopytová inflácia v januári zrýchlila nad očakávania a dosiahla úroveň 2,4%. Predpokladá sa, že
v priebehu roka 2020 by sa mala pohybovať nad úrovňou 2%. Ak ide o dopytovú infláciu, v januári rástli predovšetkým ceny
tlače (rekreácia a kultúra) a ceny tovarov spojených s dopravou.
Inflácia sa aj vo februári pohybovala na úrovni 3%, pričom dopytová inflácia oproti januáru (2,4%) zrýchlila na 2,6%. Hoci inflácia
CPI nespomaľovala od novembra 2019, v nadchádzajúcom období by jej úroveň mala klesnúť pod 3%, najmä kvôli výraznému
spomaleniu cien pohonných látok. Medziročný rast cien potravín pokračoval v zrýchľovaní aj vo februári, za čo mohol znovu
najmä vývoj cien mäsa a výrobkov z mäsa, ktorý je za predchádzajúcich 12 mesiacov jedným z najvýraznejších inflačných
faktorov.
Keď sa pozrieme na momentálny stav cien ropy na svetových trhoch, môžeme očakávať, že dynamika cien pohonných
látok sa ešte dodatočne spomalí. Zrýchlenie dopytovej inflácie ma za následok najmä rast miezd, avšak zrýchlil sa taktiež rast
cien dopravy, tlače, ako aj tovarov osobnej starostlivosti. Ak ide o vývoj dopytovej inflácie, v najbližších mesiacoch sa očakáva jej
spomalenie najmä v dôsledku opatrení týkajúcich sa koronavírusu.
Zdroj: „Analytici ÚMS“
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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
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v mesiaci október 2019 dosiahla 6,04 %,
čo znamená, že poklesla o 0,07p. b. Celkový počet UoZ v tomto mesiaci predstavoval 166 302 osôb. Z regionálneho pohľadu
v mesiaci október bola najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji a to až 8,31 %. Na konci mesiaca október
sa na úrade práce evidovalo 99 648 voľných pracovných miest, pričom najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom
kraji a najmenej v Banskobystrickom kraji.
V mesiaci november predstavovala miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 6,01%, čo
medzimesačne v porovnaní s mesiacom október pokleslo o 0,03 p.b. Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie
v novembri dosiahol 165 562 osôb, čo je oproti mesiacu október o 740 osôb (0,44%) menej. Čo môžeme vnímať pozitívne, je aj
fakt, že napriek oslabenému rastu ekonomiky miera nezamestnanosti dosahuje historicky najnižšie úrovne, a tak nedochádza
k príliš veľkému nárastu počtu nezamestnaných.
Ku koncu roka 2019, t. j. v decembri sa miera nezamestnanosti oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a zostala na úrovni
6,01 %, avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 poklesla o 0,18 p.b. (december 2018 6,19%). V sledovanom mesiaci
najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Trenčín 1,93 %, naopak najvyššia miera evidovanej
nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota až 15,14 %.
Na konci roka 2019 bolo na úradoch práce evidovaných 92 316 voľných pracovných miest, pričom najviac ich bolo
v Bratislavskom kraji (27 085 miest) a najmenej v Banskobystrickom, len 5 157. Z hľadiska štruktúry boli poskytované voľné
pracovné miesta hlavne na pozíciách operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, pomocí
a nekvalifikovaní pracovníci. V mesiaci december bolo zaznamenané výrazné spomalenie rastu zamestnanosti a ekonomickej
výkonnosti predovšetkým v priemyselnom odvetví.
V januári 2020 miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie predstavovala znovu úroveň 6,01 %.
V roku 2019 sme dosiahli stabilizáciu miery nezamestnanosti na historicky nízkych úrovniach a naďalej aj v tomto roku máme
pomerne stabilný vývoj v rámci prílevu nových uchádzačov a odlevu mimo evidencie.
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; „Analytici ÚMS“
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Spracovala:
Mária Kováčová - Ekonóm-analytik OZ DLV
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Pracovná úrazovosť 2019
Podľa predložených hlásení z organizácii v pôsobnosti OZ DLV bolo v roku 2019 zaregistrovaných spolu 181 registrovaných
pracovných úrazov, čo je pri porovnaní s rokom 2018 o 10 registrovaných pracovných úrazov menej. V dôsledku výskytu
pracovných úrazov bolo vymeškaných 12 720 kalendárnych dní, čo je pri porovnaní s rokom 2018 o 3 888 kalendárnych dní
viac. Priemerný počet vymeškaných kalendárnych dní na jeden pracovný úraz predstavoval 70,27 dní, čo je pri porovnaní
s rokom 2018 o 24,03 dní viac.
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Smrteľné pracovné úrazy
Zo strany predsedov ZV ZO OZ DLV bol v roku 2019 na OZ DLV nahlásený 1 smrteľný pracovný úraz.
V roku 2018 boli zaregistrované 2 smrteľné pracovné úrazy.
Prehľad o počte závažných pracovných úrazov v roku 2019 spolu
Z predložených tabuliek o výskyte registrovaných pracovných úrazov z organizácií v pôsobnosti OZ DLV bol zistený
nasledovný počet závažných pracovných úrazov, spolu 2 (o 1 prípad menej ako v roku 2018)
Spracoval:
Robert Staško - Odborový inšpektor BOZP
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Odborová kontrola nad stavom BOZP 2019
Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2019 vychádzala z priebežného plnenia stanovených úloh prijatými
dokumentmi OZ DLV. Odborová kontrola bola vykonávaná podľa schválenej „Jednotnej metodiky KOZ SR“ so zameraním na
preventívne pôsobenie, na kontrolu plnenia vybraných úloh zamestnávateľov v oblasti BOZP a kontrolu vybraných pracovísk,
ako aj na vyšetrovanie príčin závažných pracovných úrazov, ktoré boli nahlásené zo strany predsedov ZV ZO OZ DLV na OZ DLV.
Zvláštna pozornosť bola venovaná vykonávaniu poradenstva a metodickej pomoci ZV ZO OZ DLV.
V sledovanom období bolo vykonaných spolu 37 výkonov (z toho 24 kontrol, 4 školenia a 9 iných výkonov). Pri týchto
kontrolách bolo spolu zaregistrovaných 19 nedostatkov BOZP, z ktorých 12 bolo odstránených na mieste. Z každej kontroly bol
vypracovaný písomný protokol resp. záznam. Vo všetkých prípadoch zamestnávatelia a predsedovia ZV ZO OZ DLV nemali
námietky voči vecnej správnosti uvedených skutočností a k spôsobu ich zisťovania. V sledovanom období neboli zo strany OZ
DLV vyšetrované závažné pracovné úrazy.
Počet vykonaných kontrol podľa odvetví a počet zistených a odstránených nedostatkov:
Lesné hospodárstvo
8 kontrol
počet zistených nedostatkov
4
SVP, š.p. Správy povodí
1 kontrola
počet zistených nedostatkov
0
Vodárenské spoločnosti
11 kontrol
počet zistených nedostatkov
6
Celulózo–papierenské spoločnosti
2 kontroly
počet zistených nedostatkov
6
Nábytkárske spoločnosti
2 kontroly
počet zistených nedostatkov
3
Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytli v našom OZ DLV patria:
- chýbajúce vyznačenie nosnosti regálov,
- nezaistenie tlakových nádob proti prevrhnutiu,
- chýbajúce zabezpečenie krídiel brán v otvorenej polohe,
- chýbajúce kryty resp. nezakryté otvory v podlahách,
- nedostatky pre prideľovaní a evidencii OOPP.
Spracoval:
Robert Staško - Odborový inšpektor BOZP
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LESNÍCKE POCHÚŤKY – novootvorená predajňa v Banskej Bystrici
31. januára 2020 Lesy SR, š. p. otvoril v budove generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici prvú predajňu na
Slovensku, ktorá pod značkou „Lesnícke pochúťky“ ponúka verejnosti vybraný sortiment výrobkov z ich
produkcie. Slávnostný akt otvorenia predajne - prestrihnutím pásky vykonala Ing. Gabriela Matečná, ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ Lesy SR, š. p. a JUDr. Vlasta Szabová,
PhD., predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda a členka Predstavenstva Jednotného majetkového fondu
zväzov odborových organizácií v SR, ktorý je zriaďovateľom, akcionárom a spoločníkom aj v hotelovej sieti Sorea.

V predajni zákazníci nájdu vákuovo balené mrazené mäso z diviny (z jeleňa, srnca, daniela, muflóna, diviaka),
šunky, salámy, klobásy (najmä z jeleňa a daniela), mrazené ryby, vlastné akostné odrodové vína, stopercentnú
sušenú šípkovú dužinu, sušené lesné ovocné plody, džemy a med. Sortiment je doplnený o lesnícke publikácie,
spoločenské hry a suveníry. V priestoroch je vytvorená "lesoučebňa", kde budú vykonávané vzdelávacie aktivity
najmä pre deti, aby získali viac informácií o tom, o čom je príroda, les a v čom spočíva práca lesníkov
a zamestnancov v lesnom hospodárstve.

Pridanou hodnotou týchto výrobkov je fakt, že sa jedná o stopercentne slovenské potraviny, ktoré pochádzajú
najmä z vlastných režijných poľovných revírov. Mäsové výrobky neobsahujú alergény ani geneticky modifikované
organizmy. Mäso je spracovávané Lesy SR, š. p. Odštepný závod Topoľčianky. Vína, ktoré majú pôvod vo vlastnej
podnikovej vinici pochádzajú z vinohradníckej obce Topoľčianky, ktorá patrí do Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Predajňa sa nachádza na Námestí SNP č. 8 v Banskej Bystrici, telefón +421 918 444 056, email
predjana@lesy.sk.
Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda oceňujú tento inovatívny prístup v rámci aktivít Lesy SR, š. p.
a chceli by zaželať novej predajni veľa spokojných zákazníkov, úspešné etablovanie na obchodnom trhu
nielen na Slovensku a zákazníkom kvalitné a chutné výrobky z našich lesov, ktoré pre nich pripravili naši
lesníci.

9

PODUJATIA OZ DLV

1/2020

Reprezentovali sme Vás!

VII. zjazd Energeticko-chemického odborového zväzu
V dňoch 20. – 21. 11. 2020 sa vo Zvolene uskutočnil VII. zjazd ECHOZ, na ktorý bola pozvaná aj p. JUDr. Vlasta
Szabová, PhD., predsedníčka nášho odborového zväzu. S týmto odborovým zväzom má náš Odborový zväz drevo,
lesy, voda nadštandardné väzby, nakoľko sídli v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve ECHOZ a aj z uvedeného
dôvodu komunikácia a spolupráca medzi ECHOZ a OZ DLV je intenzívnejšia.

Tak, ako to zaznelo v rámci vystúpenia predsedníčky nášho odborového zväzu, odborové zväzy ako osobitná
kategória občianskych združení, ktorých postavenie a poslanie je garantované Ústavou SR a komunita, ktorá
je v prvom rade zameraná na ochranu práv a záujmov jej členov, by mali navzájom intenzívne komunikovať a
pomáhať si. Je potrebné vážiť si každého člena odborov, ktorým patrí veľké poďakovanie za podporu; každý
zodpovedný funkcionár odborov si zaslúži veľké ďakujem, že v prvej línii bojuje za práva členov odborov a ich
záujmy nadraďuje nad všetky ostatné, vrátane individuálnych.

Práca v odboroch je nielen náročná, ale hlavne zodpovedná, členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda by
chceli novému predsedovi Energeticko-chemického odborového zväzu, ktorým sa stal p. Mgr. Marián
Baňanka a novému podpredsedovi, ktorým je na nasledujúce funkčné obdobie p. Ing. Andrej Buch, zaželať
hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti a odvahy pri presadzovaní oprávnených záujmov členov zväzu a nech
je spokojnosť ich členov pre nich tou najväčšou odmenou.
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3. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE ŠTUDENTOV SOŠ „BEZPEČNÉ DNI V PRÁCI“

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky
a detailnejšie upravujú viaceré právne predpisy.
Odborový zväz drevo, lesy, voda vedomý si toho, že najdôležitejším prvkom pracovného procesu vždy bol
a navždy zostane zamestnanec a v zmysle myšlienky A. V. Suvorova, ruského vojenského veliteľa „Ťažko na
cvičisku, ľahko na bojisku“ zorganizoval v poradí 3. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl z celého
Slovenska pod názvom „Bezpečne dni v práci“.
Celoslovenské kolo súťaže, ktorému predchádzali školské kolá sa uskutočnilo 21. februára 2020 v priestoroch
Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 10 škôl z celého Slovenska, pričom
tento záujem študentov veľmi potešil organizátorov.
Organizátori touto súťažou ponúkli školám možnosť zlepšiť pripravenosť ich študentov na vstup do pracovného
procesu tým, že si môžu overiť svoje vedomosti z oblasti BOZP a prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci
v situácii veľmi blízkej realite. Do programu súťaže bola zaradená aj nesúťažná – výcviková disciplína tzv. Rautekov
vyslobodzovací hmat, ktorý sa používa na vytiahnutie zraneného z auta alebo z nejakého malého priestoru vtedy,
pokiaľ je postihnutý v stave ohrozenia života.

Blahoželáme

víťazom v obidvoch kategóriách a úprimne ďakujeme VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM ŠTUDENTOM, že venovali čas
príprave a účasti na tejto súťaži, vymenili svoj osobný komfort za síce priateľské, ale náročné súťažné
prostredie a veríme, že si odniesli domov veľa nových informácií a skúseností nielen pre pokračovanie
v štúdiu, ale aj ako predprípravu pre vstup do zamestnania.

Ďakujeme

spoluorganizátorovi súťaže – PEFC Slovensko, generálnemu partnerovi, hlavným partnerom a partnerom
súťaže, vedeniu Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove, zástupcom médií, osobitne televíznej relácii
HALALI a všetkým, ktorí svojou osobnou účasťou podporili túto zmysluplnú myšlienku za to, že sa nám
spoločnými silami podarilo zorganizovať ďalší ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“
Výsledky v súťaži družstiev a jednotlivcov a viac informácií o súťaži nájdete na našej webovej stránke:
http://ozdlv.sk/index.php/8-aktuality1/147-bezpecne-dni-v-praci-2020
http://ozdlv.sk/index.php/galeria/category/57-21-02-2020-bezpecne-dni-v-praci-2020
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PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV?
„Vždy ma dojme príklad malého hmyzu – včiel. Prírodné zákony nariaďujú, aby včielky pracovali spoločne, ak majú
prežiť. Výsledkom je ich inštinktívny zmysel pre spoločnú zodpovednosť. Nemajú žiadnu ústavu, políciu,
náboženstvo ani morálny výcvik, ale vďaka svojej prirodzenosti pracujú verne spolu. Občas možno bojujú, ale
väčšinou žije celá kolónia vo vzťahu spolupráce. Ľudia na druhej strane majú ústavy, rozsiahle právne systémy
a policajné zložky. Máme náboženstvá, pozoruhodnú inteligenciu a srdce schopné milovať. Napriek tomu však
v praxi naše vynikajúce vlastnosti za týmto maličkým hmyzom zaostávajú. V určitých smeroch cítim, že ľudia sú
úbohejší ako včely.“
Dalajláma

Táto myšlienka by mohla byť inšpirujúca aj vo chvíli, keď sa rozhodujeme, prečo by som sa mal stať členom nejakej
komunity, v prípade Odborového zväzu drevo, lesy, voda – jeho členom. Človek vo svojej prirodzenosti túži nebyť
sám, ale patriť do nejakej skupiny. Táto túžba pramení aj z poznania, že jeden znamená málo ale skupina už
predstavuje väčšinu a tým aj väčšiu možnosť zmeniť to, s čím nie je spokojný; ovplyvniť to, k čomu by som ako
jednotlivec nemal prístup; presadiť svoj názor, ktorý by ako hlas jednotlivca nebol vypočutý.

Ak ste zistili, že niečo vo Vašom život nie je také, ako by ste chceli, lepšie je čo
najrýchlejšie otočiť pozornosť smerom k riešeniu.
Odborový zväz drevo, lesy, voda vykonáva svoju činnosť a plní úlohy odborov prostredníctvom 130
odborárskych organizácií a pôsobí v 76 mestách/obciach v Slovenskej republike. Pomáhame našim členom
a chránime ich práva a záujmy.
Odborový zväz drevo, lesy, voda sektorovo pôsobí v lesnom hospodárstve (štátne, mestské, obecné lesy), vodnom
hospodárstve (štátny podnik, obchodné spoločnosti pôsobiace v oblasti vodárni a kanalizácií), celulózopapierenskom priemysle, drevárskom a nábytkárskom priemysle, ďalej máme odborárske organizácie aj v školách.
Ponúkame možnosť vstupu do nášho odborového zväzu aj pre samostatne zárobkovo činné osoby zo všetkých
sektorov národného hospodárstva.

VÝHODY ČLENSTVA V ODBOROCH
PRACOVNOPRÁVNE PORADENSTVO
Právnik nášho zväzu poskytuje telefonicky,prostredníctvom e-mailu alebo osobne BEZPLATNÉ poradenstvo
pri riešení problémov v pracovnej oblasti, poskytovaní výkladu ustanovení pracovnoprávnej legislatívy.
Pre samostatne zárobkovo činné (ďalej len „SZČO“) osoby právnik nášho zväzu poskytuje BEZPLATNÉ
poradenstvo pri riešení problémov v oblasti obchodno-záväzkových vzťahov, poskytovaní výkladu
ustanovení legislatívy upravujúcej obchodnoprávne vzťahy.

SPOROVÁ AGENDA
Len pre členov nášho zväzu poskytujeme v zmysle platného „Poriadku právnej pomoci“ BEZPLATNÉ
zastupovanie v konaní na súdoch v prípade pracovnoprávneho súdneho sporu; v prípade SZČO
zastupovanie v konaní na súdoch v prípade obchodnej sporovej agendy.
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PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV?
EKONOMICKÉ PORADENSTVO
Len pre členov nášho zväzu poskytujeme BEZPLATNÉ poradenstvo v ekonomickej oblasti, vypracovávame
analýzy finančnej kondície zamestnávateľských subjektov, analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov
v rámci sledovaných odvetví ako podklad pre prípravu návrhy opatrení na riešenie problémov alebo zmenu
nežiaduceho stavu.
Len pre členov nášho zväzu poskytujeme BEZPLATNÉ poradenstvo v oblasti účtovníctva so zameraním na
zorientovanie sa v základných účtovných dokumentoch (účtovné závierky, účtovné výkazy a pod.)
a hlavných daňových povinnostiach a účtovných súvstiažnostiach.

PROGRAM POMOCI A PODPORY ČLENOM ODBOROV
Len pre členov nášho odborového zväzu poskytujeme pre našich členov od roku 2019, ktorí sa nie vlastnou
vinou ocitli v nepriaznivej životnej situácii (pozostalí po našom členovi odborov, dlhodobo práceneschopní,
strata príjmu v rodine a starostlivosť o maloleté deti a pod.) NENÁVRATNÚ FINANČNÚ VÝPOMOC, pričom
zdroje predstavujú z 2% (3%) dane z príjmu, ktoré nášmu zväzu poskytli darcovia od roku 2017. VŠETKY
prostriedky, ktoré sú týmto spôsobom získané idú do tohto programu.

PORADENSTVO A POMOC PRI KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
Odborový zväz drevo, lesy, voda disponuje expertmi s dlhoročnými praktickými skúsenosťami s kolektívnym
vyjednávaním na všetkých úrovniach (kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, podnikové kolektívne zmluvy).
Základným organizáciám je zo strany Ústredia odborového zväzu permanentne ponúkaná možnosť osobnej
účasti expertov nášho odborového zväzu a poradenstvo na kolektívnom vyjednávaní.
V súvislosti s kolektívnym vyjednávaním je potrebné

vyslať VÝZNAMNÚ SPRÁVU nečlenom odborov,
nakoľko je všeobecne známe, že ODBORÁRI vyjednávajú ZA a PRE VŠETKÝCH zamestnancov, pričom v
„prednej línii“ sú práve ODBORÁRI, ich vedomosti, odborná pripravenosť, vyjednávacie schopnosti a znášajú
aj všetky náklady spojené s prípravou a realizáciou kolektívneho vyjednávania, zabezpečením expertov
a pod.

V PRÍPADE, ŽE ODBORY U ZAMESTNÁVATEĽA

skončia

pre nezáujem zamestnancov o vstup do odborov,
v praxi to bude znamenať, že nakoľko právo kolektívne vyjednávať zo zákona patrí VÝLUČNE ODBOROM,
kolektívne zmluvy skončia a zamestnanci budú mať len ZÁKONNÍKOM PRÁCE stanovené MINIMUM nárokov
v pracovnoprávnych vzťahoch, každoročný mzdový nárast NIE JE POVINNOSŤOU zamestnávateľa, ale
výsledkom tlaku pri vyjednávaní, nebudú zachované ani doteraz odborármi vyjednané nároky nad rámec
zákona, ktoré už mnohí považujú za samozrejmosť, ale pre odborárov je ich zachovanie predmetom
náročných vyjednávaní. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Zákonník práce a súvisiace
pracovnoprávne predpisy môže vláda SR a následne poslanci Národnej rady SR KEDYKOĽVEK ZMENIŤ
vrátane ZREDUKOVANIA doterajších ustanovení zákonníka, ktoré zamestnanci považujú za priaznivé.
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PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV?
VZDELÁVANIE
Všetci členovia odborového zväzu majú nárok na pravidelné BEZPLATNÉ vzdelávanie k Zákonníku práce
a súvisiacej pracovnoprávnej legislatíve, legislatíve v oblasti BOZP, legislatíve súvisiacej s kolektívnym
vyjednávaním vrátane praktických tréningov, ako aj k aktuálnym témam podľa požiadaviek našich členov.
Niektoré vzdelávacie aktivity realizujeme aj v spolupráci s KOZ SR.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, ŠETRENIE PRACOVNÝCH
ÚRAZOV
Našim členom ponúkame možnosť pomoci pri šetrení a riešení pracovných úrazov, poradenstva v oblasti
dodržiavania platných právnych predpisov z oblasti BOZP, výkonu kontrolnej činnosti u vašich
zamestnávateľov, riešenia podnetov na porušenie legislatívy v oblasti BOZP a pomoci pri získaní všetkých
zákonom stanovených kompenzácií.

BENEFITY V PODOBE ZVÝHODNENÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB
Našim členom ponúkame zvýhodnené produkty podľa aktuálnej ponuky kultúrnych podujatí; zvýhodnené
pobyty v hotelovom reťazci SOREA na celom území SR, zvýhodnené zahraničné pobyty a pod.

PROTESTNÉ AKCIE A ŠTRAJKY
Našim členom ponúkame pomoc, poradenstvo a podporu pri príprave a organizovaní protestných akcií alebo
štrajku ako legitímnych nástrojov na dosiahnutie splnenia oprávnených požiadaviek našich členov.

Ďakujeme
všetkým, ktorí nás podporujú
a podporia aj tým, že prídu medzi nás, aby sme spoločnými silami (ako
fungujú včielky) pokračovali v napĺňaní zmysluplného poslania nášho
Odborového zväzu drevo, lesy, voda

POMÁHAŤ a CHRÁNIŤ
práva a oprávnené záujmy členov zväzu!
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Darujte nám 2% a 3% z dane!
Ako na to?

2%

3%

OZ DLV sa opätovne úspešne registrovalo na príjem
2% a 3% z dane. Práve vďaka asignácií z dane sme v
minulosti mohli rozbehnúť Program podpory a
pomoci členom OZ DLV.

Vďaka programu sme v roku 2019
pomohli 6 odborárom, ktorí OZ DLV
požiadali o pomoc v ťažkej situácií.
Nikdy nevieme, kedy sa v ťažkej situácií ocitneme my.
O to viacej je táto otázka aktuálna v neistej
budúcnosti spôsobenej koronavírusom COVID-19. V
tejto situácií je ešte dôležitejšie poskytovať programy
ako Program podpory a pomoci členom OZ DLV.
Práve vďaka Vašej podpore z prostriedkov 2% alebo
3% z dane môžeme tento program financovať. A
určite nemusíme skončiť zlepšovanie OZ DLV len pri
tejto forme podpory.

Žiadame Vás o podporu OZ DLV z
asignácie dane.

Mám v úmysle darovať 2% z dane OZ DLV. Čo musím
urobiť?

Či už sa rozhodnete darovať 2% alebo 3% z dane, je
potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Vyplnený vzor
nájdete na www.ozdlv.sk alebo ho môžete vyžiadať na
jarolin@ozdlv.sk). Ak si to želáte, v tlačive môžete krížikom
vyznačiť aby nám Finančná správa zaslala informáciu o
tom, že ste nám 2% (3%) darovali. Nemajte strach, Finančná
správa nám nezašle informáciu o výške darovanej sumy.
Najneskôr do 30.04.2020 doručte na príslušný daňový
úrad podľa Vášho bydliska:
- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby,
- Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti,
- Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (v
prípade ak sa rozhodnete darovať nám 3% - viz dole),
Chcem poukázať viac ako 2% zo zaplatenej dane!
Dá sa to ešte?

Je zároveň možné poukázať aj 3% zo zaplatenej dane.
Okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné k
vyhláseniu priložiť aj potvrdenie od prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti, že ste u neho vykonávali
dobrovoľnú činnosť aspoň 40 hodín. Je samo o sebe
pravdou, že práca pre odborový zväz je taktiež
dobrovoľnou prácou. To pre nás otvára príležitosť vstúpiť
do tohto procesu ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a
toto potvrdenie Vám vystaviť.
Preto ak máte v úmysle darovať nám 3% z dane a nie 2%,
prosím kontaktujte nás na e-mail jarolin@ozdlv.sk a my
Vám dané Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
pripravíme a následne zašleme.
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Predsedníctvo OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV - 05 - 06.03.2020
Predsedníctvo OZ DLV odštartovalo v marci mimoriadne náročný zjazdový rok dvojdňovým rokovaním v Bratislave.
Program rokovania 05.03.2020 (meritórne body)
1. Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch k 24. 02. 2020.
2.
Informácia o stave a vývoji podielových fondoch za rok 2019, aktuálny stav podielových fondov k 24. 02. 2020.
3.
Správa o použití 2% z 22 % (stabilizácia a získavanie členov).
4.
Informácia o použití z 2% za rok 2017 (daň z príjmu) a stav 2018.
5.
Informácia o výzve na poukázanie 2% dane z príjmu za rok 2019 OZ DLV.
6.
Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za rok 2019.
7. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2019 a stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k správe.
Zostatky na účte sekcií k 31. 12. 2019. Správa o audite účtovníctva za rok 2019.
8.
Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 24. 02. 2020.
Prehľad pravidelných neplatičov členských príspevkov.
9.
Aktuálny stav poukazovania udržiavacích príspevkov na OZ DLV k 24. 02. 2020.
10. Návrh plánu vzdelávania OZ DLV na rok 2020.
11. Návrh na ocenenie odborárok zo sekcií pri príležitosti MDŽ.
12. Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy k 24. 02. 2020.
13. Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
14. Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely legislatívy o ochrane osobných údajov – GDPR.
15. Výsledky kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa za rok 2019.
16. Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2019.
17. Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2019.
18. Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok 2019
19. Schválenie zástupcov OZ DLV vo Výboroch pre zamestnanosť v SR.
20. Schválenie nominácie zástupcu OZ DLV do technickej komisie na revíziu dokumentov SFCS
21. Schválenie zástupcu v Rade pre tvorbu Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2021 – 2030 za
OZ DLV a schválenie návrhu zástupcu za KOZ SR v Rade.
22. Návrh na schválenie príspevku na akciu „Venerovského memoriál 2020“, organizovaného pod záštitou
ministerky MPaRV SR a predsedníčky OZ DLV.
23. Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR SR a iných orgánov.
24. Organizačné zabezpečenie Pléna OZ DLV a schválenie poverenia vedením rokovania.
25. Návrh programu rokovania Pléna OZ DLV.
26. Správa o činnosti Predsedníctva OZ DLV v období medzi rokovaniami Pléna OZ DLV.
27. Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.
28. Súťaž študentov SOŠ „Bezpečné dni v práci“ – vyhodnotenie.

Bleskovka!

Prvé predsedníctvo roku 2020 sa zaoberalo mimoriadne dôležitými otázkami. Naši funkcionári vyhodnotili finančné
obligácie OZ DLV, plnenie povinností v oblasti novely zákona č. 83/1990 Zb., databáz ako aj zasielania materiálov
GDPR. Predsedníctvo OZ DLV taktiež obsahovo schválilo všetky materiály relevantné pre zasadnutie Pléna OZ DLV a
mnohé nominácie funkcionárov do dôležitých štátnych ale aj medzinárodných orgánov.
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Predsedníctvo OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV - 05 - 06.03.2020
Predsedníctvo OZ DLV odštartovalo v marci mimoriadne náročný zjazdový rok dvojdňovým rokovaním v Bratislave.
Program rokovania 06.03.2020 (meritórne body)
1.
Kritéria súťaže „Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“.
2.
Návrh na zvolanie VIII. zjazdu OZ DLV; miesto konania zjazdu a návrh predsedajúceho zjazdu OZ DLV.
3.
Organizačné zabezpečenie VIII. zjazdu OZ DLV; rozpočet zjazdu OZ DLV; kľúč delegátov zjazdu; termín
prekladania návrhov kandidátov na predsedu OZ DLV.
4.
Organizačné zabezpečenie osláv 30, výročia vzniku OZ DLV; rozpočet podujatia; prehľad účastníkov
5.
Návrh smernice „Opatrenia na zabezpečenie efektivity a hospodárnosti pri činnosti OZ DLV“.
6.
Informácia o povinnej aktivácií e-schránky pre právnické osoby.
7.
Návrh na formálne vylúčenie ZO OZ DLV pri VÚPC, a.s.
8.
Prehľad o účasti funkcionárov na rokovaniach OZ DLV a sekcií OZ DLV v rokoh 2017 – 2019.
9.
Návrhy zjazdových dokumentov OZ DLV.
10. Nominácia do Výboru mladých EOK.
Predsedníctvo OZ DLV pokračovalo svojím druhým rokovaním v piatok 06.032020. Rokovanie sa nieslo v duchu
prípravy Zjazdu OZ DLV a všetkého čo s ním súvisí. Funkcionári sa predovšetkým zaoberali plánovaním osláv 30.
výročia vzniku OZ DLV a VIII. zjazdom OZ DLV.
Osobitnú pozornosť funkcionári venovali príprave a diskusií ohľadom zjazdových dokumentov, ktoré sa pripravujú
na Zjazd OZ DLV v septembri 2020.
Na rokovaní prebehla taktiež metodická porada k niektorým novým zákonným usmerneniam, ktoré sa
predovšetkým týkajú novely zákona o e-governmente (povinná aktivácia e-schránky).
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