
V TOMTO ČÍSLE SA DOČÍTATE

SPRAVODAJCA OZ DLV
Č Í S L O  2  -  R O Č N Í K   X X

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!

Prehľad rezortných partnerov

Medzinárodný deň lesov a svetový deň vody

Minimálna mzda na rok 2021

Informácie z rokovaní OZ DLV

Pripravilo Ústredie OZ DLV - 2020

Vzdelávanie OZ DLV - školenia pre odborárov

A iné...
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Školenia pre odborárov
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Bleskovka!

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie COVID-19 sa pre členov OZ DLV uskutočnia aj v roku 2020
výjazdové školenia. Tešiť sa na ne môžete opäť na obvyklých miestach.

Školenia sa uskutočnia v termínoch
KOŠICE - 28. 09. 2020       

RUŽOMBEROK - 29. 09. 2020   

BRATISLAVA - 30. 09. 2020    
Zasadačka Ústredia OZ DLV, Osadná 6, Bratislava

Program vzdelávania       
Význam komunikácie pre odbory 
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 &
Informácie týkajúce sa dôsledkov zmien novely
zákona č. 83/1990 Zb. a nariadenia GDPR
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV

Bližšie podrobnosti Vám oznámime začiatkom septembra 2020.
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Darujte nám 2% a 3% z dane!

Ešte stále môžete!

Kvôli korone nám stále môžete poslať 2% (3%) z
dane!
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ako nezisková

organizácia sa tretíkrát v histórii nášho zväzu

zaregistroval ako prijímateľ 2% (3%) zaplatenej dane

a dovoľujeme si s úctou a s pokorou uchádzať sa u

Vás o 2% (3%) Vašich daní. 

Aj vďaka prostriedkom, ktoré zväz získal z 2% (3%)

daní v predchádzajúcich rokoch sme mohli finančne

pomôcť a podporiť našich členov a ich rodiny, ktorí

sa nie vlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii.

Tieto prostriedky sú po poukázaní ihneď presunuté

do „Programu podpory a pomoci členom OZ
DLV“, z ktorého sme v uplynulom období pomohli

našim členom alebo rodinným príslušníkom –

pozostalým v prípadoch, keď sa jednalo o úmrtie

nášho člena.
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Aká zmena vlastne nastala?

COVID-19 nám umožnil prijímať asignáciu z dane dlhšie

obdobie. Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti si

tak od zamestnávateľa môžete vyžiadať tak, aby Vám ho

zamestnávateľ doručil do 15. dňa 2 mesiace po skončení

mimoriadneho stavu v SR (momentálne trvá). T.j. ak
mimoriadny stav v SR bude ukončený 01.08.2020,
potvrdenie o zaplatení dane Vám zamestnávateľ musí
vystaviť  do 15.10.2020. 

Všetky dôležité dokumenty vrátane vyhlásenia o

poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej

osoby, potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti a

prípadne potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (v

prípade, ak sa rozhodnete darovať nám 3%), môžete na

miestne príslušný Daňový  úrad odoslať do konca mesiaca

2 mesiace po skončení mimoriadneho stavu. T.j. ak
mimoriadny stav v SR bude ukončený 01.08.2020, tak
dokumenty môžete zaslať do 31.10.2020

Priatelia, využime túto príležitosť aby sme ešte viac
pomohli našim členom a členkám!

Mám všetky potrebné prílohy. Čo ešte potrebujem?

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.

Či už sa rozhodnete darovať 2% alebo 3% z dane, je

potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Vzor nájdete
na www.ozdlv.sk alebo ho môžete vyžiadať na
jarolin@ozdlv.sk). 

ĎAKUJEME ZA TÝCH, 
KTORÍ NAŠU POMOC POTREBUJÚ!Spracoval:

Mgr. Matúš Jarolín
Právnik OZ DLV

2%
3%
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Kritéria

„Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“

Kritéria:

A1.
- Ak ZO OZ DLV podľa hodnotenia BOZP inšpektora 

dodržuje termíny stanovených na predkladanie podkladov BOZP.         20 bodov
- Ak ZO OZ DLV zašle podklady po prvej výzve                                                 10 bodov
- Ak ZO OZ DLV tieto termíny nedodržuje                                                             0 bodov

A2.
- Ak sa za ZO OZ DLV zúčastnil aspoň 1 člen                                                      20 bodov
- Ak sa za ZO OZ DLV nezúčastnil nikto                                                                 0 bodov

B1. 
- Ak ZO OZ DLV platí odvod pravidelne mesačne                                             20 bodov
- Ak ZO OZ DLV neplatí odvod pravidelne 

(došlo v poslednom roku k omeškaniu)                                                                        0 bodov
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Kritéria

„Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“

C1.
- ZO OZ DLV bude pridelený počet bodov ako súčet bodov za (1) percentuálny nárast členskej
základne a (2) absolútny nárast členskej základne.

(1) Za každých 10 % zvýšenia členskej základne oproti roku 2019 získa ZO OZ DLV 1 bod.

(2) Za každého jedného nového získaného člena získa ZO OZ DLV                                             1 bod
Výsledné body sa v kritérium C1 zrátajú.
 
C2.
- ZO OZ DLV bude odrátaný počet bodov ako súčet bodov za (1) percentuálny pokles členskej
základne a (2) absolútny pokles členskej základne. 
(1) Za každých 10 % zníženia členskej základne oproti roku 2019 sa odráta ZO OZ DLV 1 bod.

(2) Za každého jedného člena, ktorý ukončil členstvo v ZO OZ DLV sa odráta                        1 bod
Výsledné body sa v kritérium C2 zrátajú.
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Kritéria

„Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“

C3.
- Ak počet členov ZO v iniciatíve bude väčší ako 3                                                                           10 bodov
- Ak počet členov ZO v iniciatíve sa bude rovnať 1 až 3                                                                  5 bodov
- Ak počet členov ZO v iniciatíve sa bude rovnať 0                                                                             0 bodov

D1.
- ZO OZ DLV bude pridelený počet bodov vo výške percenta organizovanosti členskej základne
(vrátane stotín).

                                                                                                                                                                               Vypracoval:
                                                                                                                                                             Mgr. Matúš Jarolín
                                                                                                                                                             Právnik OZ DLV



Rokovanie Pléna OZ DLV
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Program rokovania:

1.      Správa Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV a Predsedníctva OZ DLV od posledného riadneho rokovania Pléna OZ DLV
05. 12. 2019.
2.      Aktuálny stav implementácie GDPR a informácie o stave dokumentácie v zmysle novely zákona č. 83/1990 Zb. 
3.      Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborových konzultačných a poradenských služieb za rok 2019. 
4.      Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2019.
5.      Správa o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciach v pôsobnosti OZ DLV za rok 2019.
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. Správa o audite účtovníctva
za rok 2019.
8.      Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KZVS za rok 2019.
9.      Informácia o pridelení IČO_OJ pre jednotlivé ZO OZ DLV.
10.   Kritéria súťaže „Naj – Predseda“ a „Naj – ZO OZ DLV“. 
11.   Úprava plánu vzdelávania OZ DLV na rok 2020.
12.   Prehľad o účasti funkcionárov na rokovaniach OZ DLV a sekcií OZ DLV v rokoh 2017 – 2019. 
13.   Ocenenie odborárok zo sekcií pri príležitosti MDŽ.
14.   Rôzne.

R O K O V A N I A  O R G Á N O V  O Z  D L V 2 /2020

Exekutívne kompetencie našich orgánov zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v ťažkých časov. Aj počas pandémie COVID-19 naše
orgány hľadali cestu ako najlepšie reagovať na vzniknutú situáciu. Plénum OZ DLV reagovalo na pandémiu a s tým spojené problémy
per-rollam rokovaním Pléna, ktoré sa uskutočnilo 06 - 08.04.2020. 

Rokovanie malo len jeden meritórny bod - zmena stanov OZ DLV a to tak, aby novelizácia vedela pružne reagovať na nemožnosť
realizácie Zjazdu OZ DLV v septembri 2020. V dôsledku tejto zmeny sa predĺžilo funkčné obdobie všetkých orgánov OZ DLV, ale aj
ZO OZ DLV zo 4 na 5 rokov. Predovšetkým našim základným organizáciám tak odpadol problém s nemožnou realizáciou volieb
funkcionárov do závodného výboru. Podľa podkladov zaslaných OZ DLV bolo do konania mimoriadneho Pléna OZ DLV vykonaných
v základných organizáciách štyri volby a k 1. 7. 2020 bolo vykonaných päť volieb funkcionárov.

Na rokovaní Pléna OZ DLV sme ocenili odborárky z jednotlivých sekcií pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pri tejto
príležitosti, na základe návrhu vedenia sekcií, boli ocenené dámy - p. Mária Kajatyová(SVS), p. Eva Vavrová (SVH), p. Mária
Bačová (CPS), p. Eva Lapšanská (LS), p. Zuzana Krebesová (DNS).

Už o poznanie v lepšej situácií, pokračovalo Plénum OZ DLV svojím riadnym rokovaním dňa 25.06.2020 v Bratislave. Toto rokovanie
sa pôvodne malo uskutočniť v mesiaci apríl 2020, no pre pandémiu ho nebolo možné uskutočniť.



Sekcie OZ DLV
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Koncom júna 2020 sa uskutočnili rokovania Výkonných rád všetkých sekcií OZ DLV. Funkcionári sa stretli aby

prediskutovali najaktuálnejšie problémy OZ DLV vo svojich sekciach. Zároveň na rokovaniach prebehla diskusia

ohľadom prípravy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre naše sekcie. Funkcionári sa stretli tradične pred
konaním Pléna OZ DLV 24.06.2020.

Program:

1.      Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Výkonnej rady.
2.      Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Výkonnej rady.

3.      Informácia ohľadom momentálnej situácie v jednotlivých podnikoch kvôli pandémií COVID-19. 
4.      Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch.

5.   Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV. Prehľad pravidelných
neplatičov členských príspevkov.
6.      Informácia o stave zasielania dokumentov podľa novely zákona č. 83/1990 Zb. k 01. 02. 2020. 

7.      Informácia o stave zasielania dokumentov GDPR.
8.      Správa o aktuálnom stave vytvárania databázy OZ DLV.

9.      Informácia o stave poukazovania udržiavacích príspevkov.
10.   Návrh KZVS pre rok 2021.

11.   Rôzne.

R O K O V A N I A  O R G Á N O V  O Z  D L V 2 /2020



Predsedníctvo OZ DLV

8

Rokovanie predsedníctva OZ DLV 26.06.2020

1.      Informácie o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch.
2.      Informácia o stave a vývoji podielových fondoch za rok 2019, aktuálny stav podielových fondov.

3.   Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV. Prehľad pravidelných
neplatičov členských príspevkov.
4.      Aktuálny stav poukazovania udržiavacích príspevkov na OZ DLV.

5.      Povinnosti ZO OZ DLV v kontexte novely legislatívy o ochrane osobných údajov – GDPR.
6.      Materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce.

7.      Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR SR a iných orgánov.
8.      Kolektívne vyjednávanie 2021 – spätná väzba z VR sekcií OZ DLV.

9.      Prehľad o aktuálnom stave a použití poukázaných finančných prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov
za rok 2018. Právna informácia o zmene legislatívy pre poukázanie finančných prostriedkov zo zaplatenej
dane z príjmov za rok 2019.
10.    Schválenie členského príspevku KOZ SR.

11. Informácia o výške finančných prostriedkov predstavujúcich 2% výberu členských prostriedkov
určených na stabilizáciu členskej základne OZ DLV a získavanie nových členov 2019 – 2020, aktuálny stav
výberu a zostatku finančných prostriedkov, a prehľad o doterajšom použití prostriedkov.
12.     Informácia o výške zostatkov finančných prostriedkov k 31. 05. 2020 na účtoch sekcií, prehľad o

čerpaní finančných prostriedkov za jednotlivé sekcie k 31. 05. 2020; príprava návrhov na účelové použitie

zostatkov finančných prostriedkov sekcií a príprava podkladov pre prípravu rozpočtu OZ DLV na rok 2021. 
13.    Úprava plánu rokovaní orgánov OZ DLV na rok 2020 v dôsledku pandémie COVID-19.
14.    Rôzne.

R O K O V A N I A  O R G Á N O V  O Z  D L V 2 /2020

V rámci Predsedníctva sa funkcionári zaoberali najmä niektorými strategickými otázkami spojenými s riadnym
chodom odborového zväzu, prípravou stratégie pre kolektívne vyjednávanie 2021 a určením činnosti OZ DLV v

pozmenenom období pre rok 2020, nakoľko sa Zjazd OZ DLV presunul až na rok 2021.

Predsedníctvo OZ DLV sa najbližšie stretne na monotematickom rokovaní Predsedníctva OZ DLV zameranom na prípravu

návrhov zjazdových dokumentov so zachovaním štandardne pravidelne prerokovávaných bodov programu v dňoch 24.
9. a 25. 9. 2020.

Predsedníctvo OZ DLV sa taktiež vrátilo so svojimi rokovaniami po uvoľnení opatrení COVID-19. Funkcionári sa
stretli aby prerokovali najdôležitejšie otázky OZ DLV na svojom rokovaní 26.06.2020.



Spolu pomáhame odborárom...
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Odborový zväz DREVO, LESY VODA 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. Aj v roku 2020 sa objavila situácia, kedy Program podpory a pomoci vedel pomôcť
nášmu členovi. 

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. 06. 2020 v

priestoroch Hotela Nivy v Bratislave. Do programu boli predložená 1 žiadosť. O pomoc žiadal člen drevárensko-

nábytkárskej sekcie a zástupca novej ZO OZ DLV pri Mestskej teplárenskej spoločnosti Čadca, a.s.. 

Náš člen sa dostal do zlej situácie paradoxne jeho ambíciou založiť odborovú organizáciu na pracovisku. V
dôsledku toho sa rozhodol zamestnávateľ so zamestnancom rozviazať pracovný pomer v domnienke, že
založeniu odborovej organizácie zabráni. 

Práve v tejto situácií musíme ukázať, že sme ochotní postaviť sa za našich
členov, ktorí odvážne presadzujú naše záujmy na pracovisku.

Nášho člena podporilo OZ DLV finančnou čiastkou 500,- EUR.

Program podpory a pomoci členom OZ DLV je financovaný z výnosu 2 % a 3 % z dane.  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. 

Kvôli pandémií COVID-19 stále môžete...

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

Komisia Programu podpory a pomoci členov OZ DLV opäť zasadala...



Novinky OZ DLV
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Rada predsedov OZ KOZ SR na svojom zasadnutí 22. júna 2020 schválila zloženie KOMISIE PRE KOLEKTÍVNE
VYJEDNÁVANIE KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo VEREJNOM ZÁUJME na rok 2021, v ktorom

bude mať opätovne zastúpenie aj náš Odborový zväz drevo, lesy, voda prostredníctvom p. JUDr. Vlasty Szabovej,
PhD., predsedníčky nášho zväzu.

Jedná sa o historicky druhý prípad (prvýkrát sme boli členmi komisie pre kolektívne vyjednávanie pred dvomi
rokmi pri kolektívnom vyjednávaní KZVS na roky 2019 a 2020, kedy sa členom vyjednávacieho tímu podarilo
vyjednať, aby tabuľky pre odmeňovanie začínali minimálnou mzdou platnou v podmienkach Slovenskej republiky;
zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019
o 10% bolo zohľadnené a upravené v novele zákona o odmeňovaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019;
základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšila od 1. januára 2020
o ďalších 10%; okrem toho bolo dohodnuté aj zachovanie ďalších benefitov pre zamestnancov).

Účastníkmi kolektívneho vyjednávania sú zástupcovia Úradu vlády SR, členovia vlády SR, zástupcovia
ZMOS, NKOS a KOZ SR. 

Navrhované znenie KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 boli zaslané na pripomienkovanie ZO OZ
DLV, na ktoré sa predmetná legislatíva vzťahuje. Základné východiská pre kolektívne vyjednávanie KZVS pre

verejnú službu na rok 2021 boli členom nášho zväzu prezentované na rokovaní Pléna OZ DLV 25. júna 2020

v Bratislave. 

O priebežných výsledkoch a záveroch rokovaní na Úrade vlády SR budeme kolegov v dotknutých

organizáciách informovať.

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE KZVS NA ROK 2021 PRE VEREJNÚ SLUŽBU



Novinky OZ DLV
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V súčasnosti sme bohužiaľ svedkami toho, že pravda o poslaní a samotnej práci lesníkov je deformovaná a formovaná médiami a
sociálnymi sieťami. Doba, v ktorej žijeme nás učí, že už nestačí robiť dobre svoju prácu, treba ju dobre aj odprezentovať. Na to naši
lesníci neboli pripravovaní. Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Príroda je v ustavičnej činnosti, ale mlčí. Tak je to aj s lesníkmi, každý
deň vykonávajú množstvo činností, aby pokračovali v tom, čo lesníci pred stáročiami začali a starali sa o existujúce bohatstvo prírody,
popri tom riešili aktuálne problémy a vysporiadali sa aj s klimatickými zmenami, ktoré ovplyvňujú procesy v lese a pokračovali v odkaze
našich predkov a plnili to najkrajšie poslanie, ktorým je obnova a zachovanie lesného bohatstva pre budúce generácie.  
 
Viac hluku narobí jeden padajúci strom, než rastúci les; o to viac by sme sa mali zamyslieť a uvedomiť si, že práve vďaka lesníkom
patríme medzi krajiny s pomerne vysokou výmerou lesov vzhľadom na rozlohu územia Slovenska; aby bolo čo chrániť, musí najprv
niečo vzniknúť a práve zásluhou lesníkov pribúdajú objekty ochrany - stromy v lese. Napriek týmto faktom sú zamestnanci lesov
prezentovaní jednostranne ako tí, ktorí les dlhodobo ničia a devastujú. 
 
V tejto súvislosti je potrebné ďalej zdôrazniť, že o les by sa mali starať a o lese by sa mali vyjadrovať tí, ktorí les poznajú –
odborníci/lesníci. Na prírode záleží všetkým občanom Slovenska, ale odborná práca a starostlivosť patrila vždy do rúk tým, ktorí jej
rozumejú a majú k tomu aj odbornú prípravu; čo je však najdôležitejšie nesú za svoju prácu aj zodpovednosť.

Warren Buffet, americký priemyselník, investor a filantrop povedal „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil
strom“; táto myšlienka by nás mala prinútiť zamyslieť sa nad tým, kto sú tí, ktorých slovám by sme mali začať načúvať, ktorí sa zaslúžili
o to, že máme stromy, ktoré vyrástli počas života viacerých generácií lesníkov; kto sú tí, ktorých prác je len kritizovaná, nedoceňovaná
a ktorí nesú dôsledky za nekompetentné rozhodnutia tých, ktorých rozhodnutia nedokážu ovplyvniť a zmeniť.   
Vážení občania Slovenskej republiky,  rozprávajte sa so všetkými, ktorým na prírode skutočne záleží a ktorí jej aj
rozumejú. Uprednostnite rozum pred populizmom a pravdu pred účelovými informáciami. Zamyslite sa nad tým, čo znamená pracovať
a niesť zodpovednosť za svoju prácu a čo znamená hovoriť, ale nemať zodpovednosť. 
 
Naši lesníci majú rešpekt pred všetkými, ktorým záleží na prírode, sú pripravení odborne diskutovať o všetkých predstavách, akoby by
mala vyzerať starostlivosť o les a prírodu Slovenskej republiky, potrebujú však príležitosť a priestor na to, aby ich hlas počúvali
kompetentné orgány a občania nášho štátu. 
 
V opačnom prípade bude Slovensko odsúdené k tomu, aby sa opakovali chyby z minulosti a v prípade lesov a prírody - omyl dneška
sa nedá opraviť zajtra, budú dôsledky znášať budúce generácie a vina bude jednostranne pripisovaná lesníkom. 
Zasaďme sa za to, aby naše lesníčky a lesníci pracovali v krajine, kde lesníctvo stále napĺňa odkazy svojich predkov
a pokračuje v práci generácií lesníkov aspoň tým, že im vytvoríme priestor a dáme možnosť diskutovať o tom, čo nás všetkých
trápi a je naším spoločným záujmom – náš les a príroda našej krajiny.  Ďakujeme!

21. marec bol generálnym zhromaždením OSN a jeho organizačnou súčasťou FAO

(Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo)  od roku 2012 vyhlásený ako Medzinárodný
deň lesov. Témou Medzinárodného dňa lesov pre rok 2020 sú LESY A BIODIVERZITA.

 

Svetový fond ochrany prírody definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na

Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú,

a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“. Les netvoria len stromy. V lese sa

nachádza približne 80% svetovej suchozemskej biodiverzity. Lesy tvorí približne 60 000

druhov drevín, v lesoch sa nachádzajú rôzne druhy rastlín, živočíchov, hmyzu, húb a baktérií

a preto je ich miesto pri zachovaní biodiverzity nenahraditeľné. Jednou z podmienok

vysporiadania sa s klimatickými zmenami a inými ohrozeniami je genetická rozmanitosť,

ktorá lesom pomáha.

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

NEPÝTAJME SA LESNÍKOV LEN – „Koľko stromov vyrúbali“,
SKÚSME IM RAZ POLOŽIŤ OTÁZKU – „Koľko stromov zasadili a zachránili“
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Za účinnej pomoci a podpory zástupcov Veolia CE Europe so sídlom v Prahe zamestnanci Odborového zväzu drevo, lesy,
voda vypracovali analýzu situácie v odmeňovaní zamestnancov v sektore vodárenských spoločnosti na Slovensku, ktorej
výstupom sú námety pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví k príprave regulačnej politiky na nové regulačné obdobie
v oblasti mzdových nákladov. 

Výsledky analýzy a námety na zmeny chcú odbory spoločne so zástupcami Asociácie vodárenských spoločností
prezentovať pred novým vedením úradu. Je to nesmierne náročný proces, nakoľko v prvom rade musíte presvedčiť
nezávislý orgán ÚRSO, ktorý má zákonom stanovené kompetencie zmeniť nepriaznivý stav a zvrátiť ešte horší vývoj v tomto
odvetví, aby pripustil a začal hľadať spôsob na zmenu; musíte presvedčiť a získať podporu od zástupcov štátu, ktorí pôsobia
v oblasti regulovaných odvetví; presvedčiť zamestnávateľské združenie, aby bol záujem zamestnancov aj ich záujmom,
nakoľko hodnoty firmy vytvárajú zamestnanci; musíte presvedčiť aj akcionárov spoločností pôsobiacich vo vodárenskom
sektore (ZMOS), aby podporili navrhované opatrenia a to najdôležitejšie – odbory musia cítiť podporu a silu zo strany svojich
členov.      

„Buď ako voda, tá si vždy nájde cestu a smer“, táto myšlienka vystihuje odhodlanie a vytrvalosť odborárov a nášho Odborového
zväzu drevo, lesy, voda pri hľadaní spôsobov na zmenu a vytrvalosti pri vyvracaní dôvodov prečo zachovať doterajší stav a tvrdení
o neexistencii možností na riešenie problémov. Odbory riešenia pripravili a ponúkajú, neodradia ich prekážky a za svojich členov
neprestanú bojovať; pomáhať im a chrániť ich oprávnené záujmy – to je jedno z poslaní odborov na Slovensku.

Prvýkrát bol SVETOVÝ DEŇ VODY vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii

OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a od roku 1993 pripadá SVETOVÝ DEŇ VODY na 22.
marec.

Dopyt po vode narastá vysokým tempom, pričom zásoby vody klesajú a očakáva sa, že v nasledujúcich 20 rokoch priemerná

celosvetová zásoba vody na osobu klesne o celú tretinu. Na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody alebo

nemá prístup k vode. Preto je potrebné, aby bol aspoň jeden deň v roku, počas ktorého by si verejnosť mala intenzívnejšie

pripomenúť  nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie.

Témou Svetového dňa vody 2020 je "Water and climate change" („Voda a klimatické zmeny“). V rámci tejto témy je záujmom

vyhlasovateľa poukázať na to, ako sú tieto dva fenomény voda a klimatické zmeny neoddeliteľne prepojené. Prispôsobenie sa

dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy. V dôsledku efektívnejšieho využívania vody dochádza ku

znižovaniu emisie skleníkových plynov z čistiarní odpadových vôd. Na kvalitu a stav vôd vplýva aj zmena poveternostných vplyv,

v dôsledku ktorých sa voda stáva vzácnejšou, ale aj znečistenejšou a environmentálne dôsledky extrémnych zmien

poveternostných vplyv je čoraz ťažšie predvídať. Do popredia preto prichádza otázka bezpečného a udržateľného manažmentu

vôd. 

Tento problém však nie je jediný, ktorému by kompetentné orgány Slovenskej republiky mali venovať pozornosť. Dlhodobo

zanedbávaným a neriešeným problémom je otázka odmeňovania zamestnancov, ktorí pôsobia v oblasti vodárenstva (vodárne

a kanalizácie) a vodného hospodárstva a oblasť odbornej prípravy študentov pre výkon práce v týchto sektoroch. Vekový priemer

zamestnancov v týchto sektoroch sa zvyšuje a zo strany mladých ľudí nie je o prípravu na túto profesiu aj vzhľadom na

nedostatočné ohodnotenie zamestnancov z pohľadu náročnosti a zodpovednosti vykonávanej práce.

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

SVETOVÝ DEŇ VODY 2020

Odborový zväz drevo, lesy, voda po nástupe nového vedenia v roku 2016

inicioval a absolvoval viaceré rokovania so zástupcami:

 
Ministerstva hospodárstva SR 
Ministerstva životného prostredia SR 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
Združenia miest a obcí
Slovenska Asociáciou vodárenských spoločnosti
(na viacerých rokovaniach sa odbory a zamestnávatelia dohodli na

spoločnom postupe a potrebe urýchlenej zmeny v odmeňovaní

zamestnancov).
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Ministerstvo životného prostredia SR

Ján Budaj
je slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej

revolúcie a súčasný minister životného prostredia SR. Vo

volebnom období 2016 – 2020 pôsobil ako poslanec NR

SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé

osobnosti (OĽaNO).

Nástupom novej vlády SR došlo ku zmenám na najvyšších funkciách v ústredných orgánoch štátnej správy a Odborový zväz
drevo, lesy, voda má z pohľadu jednotlivých sekcií odborového zväzu pre sociálny dialóg nových rezortných partnerov.
Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV a Drevárska a nábytkárska sekcia OZ DLV – Ministerstvo hospodárstva SR; Lesnícka
sekcia – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Sekcia vodného hospodárstva a Sekcia vodárenských
spoločností – Ministerstvo životného prostredia SR. 

Predstavujeme Vám vrcholových predstaviteľov jednotlivých rezortov

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

Vzhľadom k tomu, že sme doposiaľ nemali možnosť osobne sa s pánmi ministrami stretnúť ani formálne s nimi komunikovať,

s výnimkou p. Bc. Milana Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, dovoľte, aby som im osobne a v mene členov

Odborového zväzu drevo, lesy, voda zablahoželala ku zvoleniu do ich funkcií a súčasne všetkým pánom ministrom pri tejto

príležitosti zaželala veľa úspechov, tvorivých síl a pevné zdravie na tomto náročnom a zodpovednom poste ministra.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Bc. Milan Krajniak
Vzhľadom na poslanie, činnosť a kompetenčný rámec ministerstva

a poslanie, úlohy a činnosť OZ DLV je rezortným partnerom nášho

zväzu aj MPSVaR SR, ktorého najvyšším predstaviteľom je p. Bc. Milan

Krajniak

Bc. Milan Krajniak je slovenský politik a súčasný minister práce,

sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2016 je poslancom Národnej

rady SR a podpredsedom hnutia SME RODINA. Bol predsedom

Výboru NR SR pre preskúmavanie rozhodnutí Národného

bezpečnostného úradu a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Ján Mičovský CSc.
Bojovník proti korupcii a Biela vrana. Iniciátor lesníckej revolúcie proti

korupčnému úpadku v štátnom podniku Lesy SR. Priekopník prírode

blízkeho hospodárenia v lesoch. Zakladateľ festivalu Deň stromu a

Lesníckeho skanzenu. 

Autor Radu Ďurka Langsfelda udeľovaného protikorupčným

aktivistom. Predstaviteľ združenia občanov Príď a Poznaj. Lesnícky

publicista. Zakladajúci člen SOS – Slovenského ochranárskeho

spolku.

Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Richard Sulík
je slovenský ekonóm, politik a bývalý europoslanec. Je

zakladateľom pravicovo-liberálnej politickej strany Sloboda a

Solidarita. Vo vláde Ivety Radičovej v období

rokov 2010 až 2011 bol predsedom NR SR.

V súčasnosti zastáva funkcie prvého podpredsedu vlády pre

ekonomiku a ministra hospodárstva SR vo vláde Igora

Matoviča.
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Rada predsedov OZ KOZ SR na rokovaní 22. júna 2020 prerokovala návrh výšky minimálnej mzdy na rok 2021 a väčšinou hlasov
rozhodla, že KOZ SR bude trvať na dodržaní zákona o minimálnej mzde, na základe ktorého by minimálna mzda v roku 2021 mala byť
vo výške 655,00 Eur a KOZ SR odmieta akúkoľvek inú alternatívu výšku minimálnej mzdy pre nasledujúci rok.

V roku 2019 bola vládou ustanovená minimálna mzda na rok 2020 vo výške 580 € mesačne (3,333 €/h), čo v čistom vyjadrení

predstavuje výšku 476,75 €. Čistá minimálna mzda roku 2020 je nad hranicou rizika chudoby roku 2018. Slovenská republika ako

prvá schválila zmenou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 1. januára 2020 mechanizmus určovania

minimálnej mzdy, ktorý zabezpečí, že minimálna mzda na Slovensku bude predstavovať 60 % priemernej mzdy v národnom

hospodárstve. 

Zákonom sa ponechala možnosť sociálnym partnerom vyjednávať o výške minimálnej mzdy, čím sa neoslabuje úloha sociálnych

partnerov ani sociálny dialóg. Sociálni partneri vyjednávajú o výške minimálnej  najneskôr od apríla do konca augusta. Pokiaľ

nedôjde k dohode medzi sociálnymi partnermi, použije sa na jej určenie vzorec predvídaný zákonom. Jeho základom je priemerná

mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej

republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej

mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy. 

Prakticky, ak sa v roku 2020 sociálni partneri nedohodnú na výške minimálnej mzdy na rok 2021, určí sa automaticky ako 60 %
priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 €, preto minimálna mzda na

rok 2021 v zmysle zákona bude 655 €, čo bude nárast oproti minimálnej mzde stanovenej na rok 2020 o 75 € (MM na rok 2020 je

580 €).

 

KOZ SR predpokladá zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2021 v rozsahu minimálne 2,7 % až 13 %, avšak bude trvať na tom, aby

minimálna mzda na rok 2021 predstavovala 60%  priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019, t. j. 655 €.  Návrh

tohto rozsahu vychádza z hospodárskych predpokladov, súčasnej situácie a platného zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

Inflácia odhadnutá MF SR na rok 2020 je predpokladaná na úrovni 2,3 %, pričom tak ako v predchádzajúcich rokoch, by mali

výrazne rásť ceny potravín, 2,7 %. Na rok 2021 sa predpokladá pokračujúci rast cien, 2,1 %, pričom ceny potravín by mali narásť o 3

%. Na rok 2020 bola minimálna mzda určená vo výške 580 €, čo predstavovalo medziročný nárast o 11,54 %. Priemerná mzda

v roku 2019 stúpla o 7,8 %, na rok 2020 sa predpokladá rast 4,5 % a v roku 2021 5,2 %. Z pohľadu nákladového zaťaženia, má

Slovensko 9. najnižšie priemerné mzdové náklady a cena práce tvorí okolo 43 % z HDP, oproti ziskom firiem, ktoré tvoria takmer 50 %

HDP.  Produktivita práce z roka na rok narastá. V roku 2019 bol medziročný nárast o 1 % a v roku 2020 sa odhaduje nárast o 2,0 %,

v roku 2021 rovnako o 2,4 %.

Zdroj: KOZ SR
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Minimálna mzda sa poskytuje na základe zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zamestnancovi v
pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu
zamestnanca za vykonanú prácu. V roku 2019 bol zákon výraznou mierou zmenený zákonom č. 375/2019 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 

Zákonom sa naďalej ponechala právomoc sociálnym partnerom vyjednávať o výške minimálnej mzdy na nasledujúci
rok, ktorá je podľa §7 – Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov
zamestnancov a podľa §8 – Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona sekvenciou nasledujúcich
krokov a termínov:

N O V I N K Y  O Z  D L V 2 /2020

Podľa §8 ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 %
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
 

Výška minimálnej mzdy je ustanovovaná každoročne nariadením vlády. Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola
ustanovená nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. na:
a)      580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 
b)      3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 

Zdroj: KOZ SR
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Jubilanti OZ DLV
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Vážení jubilanti,

p. Ing. Ivan Hazucha - predseda ZO OZ DLV pri závode 04 StVPS, a.s., Banská Bystrica a člen sekcie SVS OZ DLV,

p. Gabriela Liptáková - predsedníčka ZO OZ DLV pri VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou, členka Predsedníctva

OZ DLV a podpredsedníčka sekcie SVS OZ DLV,

p. Ing. František Fodor - predseda ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p. - gen. riaditeľstvo, člen sekcie LS OZ DLV a člen

Pléna OZ DLV

p. Jozef Minárik - predseda ZO OZ DLV pri š.p. Lesy SR, OZ Košice, 1. podpredseda OZ DLV a predseda sekcie

LS OZ DLV,

p. Ing. Alena Žírošová - predsedníčka ZO OZ DLV pri SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej,

Rimavská Sobota, členka sekcie SVH OZ DLV a členka 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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