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P O R A D E N S T V O 3 /2020

účastnícka zmluva DDS u nového zamestnávateľa
Otázka
Potrebujem sa opýtať ohľadom zmluvy DDS. Prišiel k nám nový
zamestnanec ktorý mal uzatvorené DDS v predchádzajúcom
zamestnaní. Naša personálna pracovníčka ho s tým poslala
preč že ona mu vytvorí novú zmluvu ale v DDS, kde má
uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu zamestnávateľ. Lenže
zamestnanec nesúhlasí s novou inou zmluvou DDS. Má
personálna pracovníčka právo mu neuznať jeho zmluvu a
vytvoriť mu novú v inej dôchodkovej spoločnosti ktoré robia
všetkým novým zamestnancom v našej firme, alebo musí
akceptovať jeho už vytvorenú v predchádzajúcej firme?
 

Odpoveď
Na danú otázku nám priamo odpovedá ustanovenie zákona č.

650/2004.

V zmysle § 58 ods. 2:          

„Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale
nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku
zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú
zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30
dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti
dozvedel. Ak má zamestnanec uzatvorených viacero účastníckych
zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz, a to na účet
nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá
je zmluvnou stranou účastníckej zmluvy, ktorú si jeho zamestnanec
zvolil.“

To znamená, že zamestnávateľ má povinnosť akceptovať pôvodnú

účastnícku zmluvu zamestnanca.
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Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV
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Zmeny Zákonníka práce a iných predpisov v 2020

Nová Vláda SR, nové predpisy v oblasti pracovného práva. V septembri 2020 bol zverejnený návrh

novelizácie zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 2/1991 Zb. o

kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení

neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov a zákona č.

103/2007  Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni v znení neskorších predpisov. V tomto

okamihu bolo uzatvorené medzirezortné pripomienkové konanie do ktorého sa zapojilo aj OZ DLV. 

Predpisy ešte nie sú schválené NR SR no my sme sa rozhodli Vám priniesť základný prehľad týchto
novelizácií.

Zákonník práce
- Spresnila sa definícia zamestnanca trvale starajúceho o dieťa a to tak, aby sa odstránili aplikačné problémy.

- Skúšobná doba sa predlžuje o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktoré vznikli

počas dohodnutej skúšobnej doby.

- V nadväznosti na COVID-19 sa do zákona premietla kompletná nová úprava problematiky "home-office". Z

ustanovení má jasne vyplývať, aké práva máte ako zamestnanec a aké práva má zamestnávateľ.

- Pružný pracovný čas sa neuplatní v dňoch, počas ktorých je zamestnanec na pracovnej ceste.

- Došlo k rozsiahlej avizovanej úprave stravovania. Zamestnanci majú možnosť vybrať si medzi stravovacími

poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

- rozšíril sa štatút študenta vysokej a strednej školy a to až do 31. októbra po ukončení štúdia.

- vytvorila sa podmienka, že člen odborov na danom pracovisku môže byť len zamestnanec daného

podniku.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní
- Vypustilo sa ustanovenie, podľa ktorého sa odvolanie v konaní pri rozhodcovi posudzuje podľa Civilného

sporového poriadku.

Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni
- Výrazne sa znevýhodnilo postavenie odborov v tripartite. Nová zmena umožňuje aj iným subjektom ako

KOZ SR vstúpiť do rokovania. V danom návrhu sa však poskytujú iné podmienky pre zástupcov

zamestnávateľov ako pre zástupcov zamestnancov.

Ostatné predpisy vyššie spomenuté
- V ostatných predpisoch nastala úprava ustanovení o stravovaní tak, aby bola v súlade s novým

ustanovením v Zákonníku práce.
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Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV



MINIMÁLNA MZDA 2021

Minimálna mesačná mzda na Slovensku by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť z 580 eur na 623

eur, pričom najnižšie hrubé zárobky by tak mali predstavovať 57% z priemernej hrubej mzdy na Slovenku za

minulý rok (2019). Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2019 bola v sume 1 092 eur. V čistom

vyjadrení zamestnanec s minimálnou mzdou dostane 508,44 eur, pričom minimálna čistá mzda sa v

porovnaní s rokom 2020 zvýši o 31,70 eur.  Hodinová minimálna mzda sa zvýši z 3,33 eur na 3,58 eur.

Medziročný nárast v hodinovej minimálnej mzde je o 0,247 eur/hod.
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S minimálnou mzdou sa bude od 1.1.2021 meniť aj systém stanovenia šiestich úrovní minimálnej mzdy

podľa stupňa náročnosti práce. Kým v súčasnosti sa výpočet stanovuje ako násobok novej základnej sumy

minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy (napr. za rok 2020: 580 x 1,2= 696eur v druhom stupni

náročnosti), tak od budúceho roka sa úroveň minimálnych zárobkov zvýši jednotne o 43 eur. Napríklad v

súčasnosti v druhom stupni náročnosti práce minimálny mzdový nárok predstavuje 696 eur, po novom sa

od januára zvýši o 43 eur, t. j. bude predstavovať 739 eur.

PORADENSTVO 3 /2020

Čo sa týka príplatkov za víkend a nočnú prácu, tie budú od nového roka stanovené pevnou sumou, ktorá

bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy (623 eur). Určenie výšky príplatkov od januára 2021 vychádza z

aktuálneho vzorca pre ich výpočet.  Príplatok za prácu v sobotu upravuje §122a Zákonníka práce, a podľa

tohto ustanovenia patrí zamestnancovi za prácu v sobotu v roku 2021 mzdové zvýhodnenie najmenej v

sume 1,79 eur/hod. Výpočet tejto pevnej sumy vychádza z aktuálneho platného vzorca (platného pre

určenie výšky príplatku v roku 2020), t. j. 3,58 € (50% z 3,58 € = 1,79 €). Podľa § 122a ods. 2 je možné u

zamestnávateľa dohodnúť aj nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 1,61 eur/hod.



MINIMÁLNA MZDA 2021

Príplatok za prácu v nedeľu upravuje § 122b odsek 1, kde podľa tohto ustanovenia patrí zamestnancovi za prácu v

nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eur/hod. Výpočet pevnej sumy vychádza z rovnakého postupu ako

pri príplatku za prácu v sobotu, t. j. 3,58 € (100% z 3,58 € = 3,58 €). Taktiež je možné určiť aj nižšiu sadzbu mzdového

zvýhodnenia, avšak najmenej 3,22 eur/hod. 

Príplatok za nočnú prácu upravuje §123 ods. 1, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie v nasledovnej

výške: 

-  Najmenej 1,43 € za každú hodinu nočnej práce – platí pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu

-  Najmenej 1,79 € za každú hodinu nočnej práce – platí pre zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Výpočet pevnej sumy vychádza z aktuálneho vzorca pre rok 2020, pričom zamestnanec, ktorý vykonáva

nerizikové práce má nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 40% minimálnej mzdy za hodinu v eurách,

zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu má mzdové zvýhodnenie najmenej 50%. Napr. 3,58 € (40% z 3,58 € = 1,43 €).

Ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca,

aj tu je možné dohodnúť nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia a to najmenej 1,25 € za každú hodinu nočnej práce.

Platí to však len pre zamestnancov vykonávajúcich nerizikovú prácu, pretože pri zamestnancoch vykonávajúcich

nerizikovú prácu nie je možné dohodnúť nižší príplatok. 

Príplatok za prácu vo sviatok  uvedená v § 122 ods. 1 nebola novelou Zákonníka práce upravovaná, z dôvodu, že výška

tohto príplatku sa neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca. Zamestnancovi,

ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, za prácu vo sviatok patrí mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 100%.

U zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce patrí príplatok za sviatok vo výške najmenej 100%

minimálnej mzdy za hodinu v eurách – najmenej 3,58 €/hod. Ak zamestnanec bude v roku 2021 pracovať vo sviatok,

ktorý pripadá na víkend, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale taktiež aj na príplatok za prácu v sobotu

alebo v nedeľu.
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P O R A D E N S T V O 3 /2020

Spracovala:
Ing. Mária Kováčová - ekonóm-analytik OZ DLV



PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ OZ DLV - 2006 - 2019

OZ DLV pravidelne monitoruje vývoj pracovnej úrazovosti vo svojich členských organizáciách. Z prehľadu od

roku 2006 vyplýva, že počet PÚ sa postupne darí znižovať.
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PORADENSTVO 3 /2020



PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ OZ DLV - 2006 - 2019

OZ DLV pravidelne monitoruje vývoj pracovnej úrazovosti vo svojich členských organizáciách. Z prehľadu od

roku 2006 vyplýva, že počet PÚ sa postupne darí znižovať.
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Spracoval:
Ing. Robert Staško - inšpektor BOZP OZ DLV



K O L E K T Í V N E  V Y J E D N Á V A N I E 3 /2020

Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania
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Vedenie sekcie SVH OZ DLV v spolupráci s právnikom OZ DLV pripravilo nový návrh KZVS

SVH 2021. Cieľom OZ DLV bolo návrh pripraviť skôr ako ho pripraví protistrana.  Nový

návrh zahŕňal viacero nových prvkov, ktoré pribudli v KZVS po analýze KZVS iných

odborových zväzov. Navrhli sa pridať napríklad:

A.   Klauzula vzájomnej marketingovej spolupráce medzi zamestnávateľom a odborovou

organizáciou na pracovisku. 

B.  Povinnosť prerokovať novelizácie Zákonníka práce. 

C.  Bližšie pravidlá ohľadom zápisnice po prerokovaní.

D.  Záväzok dohodnúť formu domáckej práce v PKZ.

E.  Záväzky pre nefinančné benefity zamestnancov (odpredaj vyradeného majetku,

sociálne benefity pre utvrdenie kolektívu...).

F.  Posilnenie BOZP ochrany.

Tento rok sa do návrhu OZ DLV rozhodlo navrhnúť len tabuľku mzdových nárokov. 

Nárast – 9,82%

Návrh bol doručený protistrane 30.08.2020. ZZVH sa k návrhu vyjadrilo. 1. kolo
kolektívneho vyjednávania prebehne 14.10.2020.

SVH

Sekcia SVS sa rozhodla dodržiavať líniu jesenného zasielania KZVS partnerovi. V rámci

prvého kola návrhov KZVS SVS 2021, sekcia SVS pripravila nový návrh nárastu miezd.

Nárast bol vo výške – 5,7%

Návrh KZVS SVS bol zaslaný protistrane 09.10.2020. V danom momente očakávame
odpoveď.

SVS

Vedenie sekcie LS OZ DLV v spolupráci s právnikom OZ DLV pripravilo nový návrh KZVS LS

2021. Nový návrh zahŕňal viacero nových prvkov, ktoré pribudli v KZVS po analýze KZVS

iných odborových zväzov. Navrhli sa pridať napríklad:

A.   Klauzula vzájomnej marketingovej spolupráce medzi zamestnávateľom a odborovou

organizáciou na pracovisku.

B.  Povinnosť prerokovať novelizácie Zákonníka práce.

C.  Bližšie pravidlá ohľadom zápisnice po prerokovaní.

D.  Záväzok dohodnúť formu domáckej práce v PKZ.

E.  Záväzky pre nefinančné benefity zamestnancov (odpredaj vyradeného majetku, sociálne

benefity pre utvrdenie kolektívu...).

F.  Posilnenie BOZP ochrany.

OZ DLV sa rozhodlo nechať návrh nárastu miezd priamo na rokovanie.

Návrh bol doručený protistrane 30.08.2020. 1. kolo kolektívneho vyjednávania je na
pláne 27.10.2020.

LS
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Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania
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LS

Dodatok č. 2 ku KZVS CPS 2019 - 2022 bude mať formu upraveného návrhu mzdových taríf.

Nový návrh zahŕňal viacero nových prvkov, ktoré pribudli v KZVS po analýze KZVS iných

odborových zväzov. Navrhli sa pridať napríklad:

A.   Klauzula vzájomnej marketingovej spolupráce medzi zamestnávateľom a odborovou

organizáciou na pracovisku.

B.  Povinnosť prerokovať novelizácie Zákonníka práce.

C.  Bližšie pravidlá ohľadom zápisnice po prerokovaní.

D.  Záväzok dohodnúť formu domáckej práce v PKZ.

E.  Záväzky pre nefinančné benefity zamestnancov (odpredaj vyradeného majetku, sociálne

benefity pre utvrdenie kolektívu...).

F.  Posilnenie BOZP ochrany.

G. Posilnenie postavenia uvoľneného pracovníka pre prácu v odboroch.

Návrh bol zaslaný protistrane 09.10.2020. V danom momente čakáme vyjadrenie.

CPS

Vedenie sekcie DNS OZ DLV v spolupráci s právnikom OZ DLV pripravilo nový návrh KZVS

DNS 2021. Nový návrh zahŕňal viacero nových prvkov, ktoré pribudli v KZVS po analýze

KZVS iných odborových zväzov. Navrhli sa pridať napríklad:

A.   Klauzula vzájomnej marketingovej spolupráce medzi zamestnávateľom a odborovou

organizáciou na pracovisku.

B.  Povinnosť prerokovať novelizácie Zákonníka práce.

C.  Bližšie pravidlá ohľadom zápisnice po prerokovaní.

D.  Záväzok dohodnúť formu domáckej práce v PKZ.

E.  Záväzky pre nefinančné benefity zamestnancov (odpredaj vyradeného majetku, sociálne

benefity pre utvrdenie kolektívu...).

F.  Posilnenie BOZP ochrany.

Tento rok sa do návrhu OZ DLV rozhodlo navrhnúť tabuľku mzdových nárokov. 

Nárast - 6,90%

Návrh bol zaslaný protistrane 04.09.2020. Protistrana sa vyjadrila v zmysle akceptácie
návrhu okrem opatrení týkajúcich sa BOZP. V týchto dňoch sa diskutuje inklúzia
týchto ustanovení napriek nesúhlasu zo strany ZSD SR.

DNS
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Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania
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KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA 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

29. 09. 2020 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania predmetnej KZVS,

ktorá sa celkom alebo čiastočne vzťahuje na 19 ZO OZ DLV; súčasne sa uskutočnilo aj 1. kolo kolektívneho

vyjednávania KZVS pre štátnu službu. 

Členkou vyjednávacieho tímu za KOZ SR je aj p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka nášho odborového zväzu.

Vyjednávací tím nedostal v zmysle zákonom stanoveného postupu pred 1. kolom kolektívneho vyjednávania písomné

vyjadrenie k jednotlivým častiam KZVS, s ktorými zamestnávateľ nesúhlasí a písomné stanovisko nebolo predložené

členom vyjednávacieho tímu ani na samotnom rokovaní.

Vláda SR navrhuje pre rok 2021 -  0% navýšenie platov. Rokovanie o ďalších navrhovaných zmenách v KZVS vláda SR

podmieňuje dohodou na NULOVEJ valorizácii. V prípade, ak sa so zástupcami odborov dohodne na 0% navýšení

platov, potom pripúšťa rokovanie o ostatných častiach návrhov s tým, že prípadnú dohodu opätovne podmieňuje

výškou dopadov na štátny rozpočet. 

Postoj členov vyjednávacieho tímu k návrhu vlády SR bol jednoznačne zamietavý a vyjednávacie tímy sa zhodli na

potrebe zrealizovať 2. kolo kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia odborov požadovali stretnutie pred 15. 10. 2020,

čo je termín na prípravu štátneho rozpočtu na rok 2021 a v prípade, ak sa podarí dohodnúť či už platový nárast alebo

benefity, ktoré sú viazané na rozpočtované financie, musia byť zahrnuté do návrhu rozpočtu na budúci rok. 

Podľa posledných informácií z Úradu vlády SR sa má 2. kolo kolektívneho vyjednávania uskutočniť 16. 10. 2020
na Úrade vlády SR.

VS/SS
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PROTESTNÉ POCHODY
V dôsledku postoja p. Bc. Milana Krajniaka, predsedu HSR SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny voči
odborom na rokovaní HSR SR 24. 08. 2020 (vylúčenia KOZ SR z rokovania tripartity), z ktorého sa zástupcovia
odborov rozhodli odísť a prerušiť sociálny dialóg a v dôsledku jeho rezortom pripravovaným protisociálnym,

protizamestnaneckým a protiodborárskym zákonom a pripravovaným opatreniam vlády SR na najbližšie obdobie,

požiadavkám zamestnávateľských zväzov a združení SR na zmenu legislatívy v pracovno-právnej oblasti, novým

odborovým centrálam, ich pôsobeniu a zámerom navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré pripravuje vláda SR, a

ktoré by mali mať za následok znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich sa Konfederácia
odborových zväzov Slovenskej republiky s podporou odborových zväzov rozhodla zorganizovať protestné
pochody v šiestich mestách po celom Slovensku.  

Protestnými pochodmi chcela KOZ SR dať najavo nesúhlas s konaním vlády a zároveň upozorniť vládu, že všetci

zamestnanci si zaslúžia rešpekt, ako aj vyzvať poslancov NRSR, aby odmietli všetky návrhy zákonov z dielne ministra

práce, sociálnych vecí a rodiny. Plánované zmeny zákonov sa týkajú zrušenia stropu dôchodkového veku, výhod 13. a

14. platu, ako aj zákonu o tripartite, či Zákonníka práce v otázke zavedenia 20% hranice reprezentatívnosti odborov. 

V rámci protestných pochodov Prezident KOZ SR Marián Magdoško taktiež vyzval predsedu vlády SR Igora Matoviča,

aby svojim gestorstvom obnovil sociálny mier a zároveň zamedzil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu. 

Aktivity KOZ SR boli podporené aj Českomoravskou konfederáciou odborových zväzov (ČMKOS), Rakúskou

odborovou konfederáciou (ÖGB), Maďarskou konfederáciou odborových zväzov, Medzinárodnou odborovou

konfederáciou (MOK/PERC) a takisto aj Európskou odborovou konfederáciou, ktorej je KOZ SR členom. Generálny

tajomník EOK Luca Visentini uviedol, že akékoľvek porušenie ľudských práv alebo európskych a medzinárodných

dohovorov zo strany vlády SR bude reflektované Európskej komisii a ďalším európskym a medzinárodným inštitúciám. 

Odkaz, kde sú uverejnené podporné listy a vyjadrenia solidarity jednotlivých odborových organizácií. 

https://www.kozsr.sk/2020/09/14/priebezne-aktualizovane-protestne-pochody-za-prava-vsetkych-zamestnancov/

V mene OZ DLV by sme sa chceli POĎAKOVAŤ všetkým našim funkcionárom a členom, ktorí
sa rozhodli využiť svoje PRÁVO zúčastniť sa protestných pochodov za budúcnosť odborov a

pracujúcich v Slovenskej republike.

N O V I N K Y 3 /2020
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14. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO PODUJATIA LESNÍCKE DNI 2020 ZVOLEN
„Príliš vzácne, aby sme ich stratili...“

Slovo les býva veľmi často spojené len s produkciou dreva, pričom jeho význam v súvislosti so zabezpečovaním

dostatku vody, kyslíka, ochrany pôdy, poskytnutia priestoru pre rekreačné účely býva nedoceňovaný. V odborných

kruhoch sa tieto oblasti definujú pojmom – ekosystémové služby lesa.   

Lesnícke dni, ktoré sa konajú od roku 2007, vždy patrili k najväčším celoslovenských podujatiam, ktoré organizovali

lesnícke inštitúcie na Slovensku. Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 12. apríla do 7. mája. Aktivity sa v

minulosti sústreďovali do 5 základných regiónov – Zvolen, Bratislava, Kežmarok, Košice a Prešov a boli určené pre

širokú verejnosť, pričom zároveň vytvárali priestor pre interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach

slovenských lesov, špecifikách práce lesníkov a činnostiach, ktoré sú významné pre celú spoločnosť. 

Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2020 významným spôsobom ovplyvnili opatrenia súvisiace s prevenciou pred

šírením ochorenia COVID-19. Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tohto roku prenieslo zo

zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde formou výstavy predstavuje les

ako rozmanitý ekosystém a poukazuje na aktuálne otázky lesníctva. 04.09.2020 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie

podujatia Lesnícke dni 2020 vernisážou výstavy „Lesy a biodiverzita“ v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene

pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR. Téma výstavy, ktorá je verejnosti sprístupnená

05.09.-18.10.2020, je pokračovaním myšlienky Medzinárodného dňa lesov (21.03.2020) a približuje práve lesy a

biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili…“.
 

Výstava poukazuje na význam a dôležitosť biodiverzity a približuje prácu lesníkov, ktorí sa angažujú v oblasti prírode

blízkeho hospodárenia v lesoch, mapuje vybrané tematické okruhy, akými sú lesný ekosystém, ekosystémové služby,

zmeny klímy a samotné prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktorých priekopníkom bol a p. Ladislav Alcnauer.

Hodnotu expozície znásobuje významný exponát – originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z

roku 1770, vydaného za panovania Márie Terézie.

 

Pri tejto príležitosti došlo k podpisu memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných

aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a Národným

lesníckym centrom.  Memorandum vychádza zo záujmu obidvoch strán angažovať sa pri vzájomnej propagácii

partnerov, tvorbe vedecko-technických riešení v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka a zvlášť pri príprave študentov v

odbore lesníctvo, pričom zdôrazňuje nezastupiteľný význam lesníckej vedy, výskumu, vzdelávania a ich prepojenia s

aktuálnou lesníckou praxou.

Pri príležitosti 14. ročníka celoslovenského podujatia LESNÍCKE DNI 2020 ZVOLEN by sme sa my, ČLENOVIA
Odborového zväzu drevo, lesy, voda, chceli z celého srdca poďakovať všetkým lesníkom, lesníčkam, lesným
robotníkom ... vlastne všetkým bývalým a súčasným zamestnancom, ktorí svojou každodennou prácou v lese a
pre les odovzdávajú s plnou zodpovednosťou v záujme života a zdravia nás všetkých, kúsok zo seba, zo svojej
lásky k lesu a prírode, aby sme my – občania Slovenskej republiky, mohli žiť, dýchať a pracovať. 
 
Želáme Vám v prvom rade veľa zdravia, rodinnej pohody a veľa odvahy, trpezlivosti a úspechov vo Vašej
náročnej práci, ktorú si my – odborári veľmi vážime.
                                                                                                                                                                        ĎAKUJEME!

N O V I N K Y 3 /2020
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STRETNUTIE KLUBU LESNÍČIEK PRI SLOVENSKEJ LESNÍCKEJ KOMORE 
XXII. ROČNÍK

V dňoch 20.08.–23.08.2020 Klub lesníčiek pôsobiaci pri Slovenskej lesníckej komore (SLsK) zorganizoval v spolupráci

s LESY SR, š. p. OZ Rožňava na Gemeri v poradí už XXII. ROČNÍK celoslovenského stretnutia lesníčiek. 

Minulý rok sa p. predsedníčka OZ DLV prvýkrát stretla, na základe pozvania vedenia Klubu lesníčiek pri SLsK, s

členkami klubu tiež v auguste na Orave v penzióne Pohoda v obci Krušetnica, pričom hlavnou témou ich rozhovorov

bola aktuálna situácia v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky, prijaté legislatívne zmeny v tomto odvetví,

výsledky rokovaní na úrovni ústredných orgánov štátnej správy; regionálnou témou bolo hromadné hynutie smrečín v

danej lokalite, ako aj reakcia lesníkov na zmenené klimatické podmienky pri prestavbe smrekových lesných porastov.

S potešením sme preto prijali v poradí už druhé pozvanie p. Ing. Márie Biesovej, podpredsedníčky SLsK a predsedníčky

Klubu lesníčiek pri SlsK adresované našej predsedníčke Odborového zväzu drevo, lesy, voda JUDr. Vlaste Szabovej,

PhD., aby sa stretnutia zúčastnila a citujeme z listu „... boli by sme radi, keby ste prijali pozvanie na stretnutie s nami a
obohatili náš program o rozhovor s Vami ...“.  Napriek náročnému pracovnému programu sa p. predsedníčka OZ DLV

20. 08. 2020 stretla s lesníčkami v Hoteli Hrádok Ochtiná a strávila v ich milej prítomnosti niekoľko hodín, pričom

diskusia bola skutočne čo do obsahu aj účasti veľmi bohatá. 

Stretnutia sa zúčastnilo 60 účastníkov z celého Slovenska, pričom pozvanie prijal aj generálny riaditeľ sekcie lesného

hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR p. Ing. Michal Tomčík. Medzi hlavné odborné témy patrila aktuálna

situácia súvisiaca so zonáciou NP Muránska Planina a spôsob hospodárenia v rôznych prírodných podmienkach,

obnovná ťažba podrastovým hospodárskym spôsobom alebo účelovým hospodárskym spôsobom, hlavne stromovou

alebo skupinovou formou s cieľom prestavby na trvalo viacetážové porasty, pestovateľská činnosť so zameraním na

výchovu porastov prečistkami a ochranu mladých lesných porastov, porastovú hygienu po spracovaní kalamity v

smrekových porastoch a mnohé ďalšie témy.  

Aj tohtoročné stretnutie, možno až symbolicky zorganizované v nádhernom, ale veľmi ťažko skúšanom regióne Gemera

– podobne je to aj s lesníctvom v podmienkach Slovenskej republiky, s členkami klubu bolo pre p. predsedníčku OZ

DLV nesmierne prínosné a poučné.  

Vysoká odborná a profesionálna úroveň lesníčiek, priateľská atmosféra, úprimné slová, optimizmus, s ktorým sa p.
predsedníčka nášho OZ DLV stretla na Gemeri, sú veľkým potenciálom a dostatočnou zárukou toho, že dokiaľ bude mať
lesné hospodárstvo Slovenskej republiky takéto múdre, citlivé, vznešené a odhodlané ženy – lesníčky, spoločnými silami
sa nám podarí ochrániť hodnoty sústredené v lesoch, o ktoré sa pričinili predchádzajúce generácie lesníkov a

lesníčiek, vrátiť úctu a vážnosť lesníckemu stavu a v neposlednom rade vrátiť dôveru verejnosti k práci lesníkov a

úctu k nim a ich nezastupiteľnej úlohe v oblasti starostlivosti o les a o prírodu ako celok. V tomto budú mať vždy

podporu Odborového zväzu drevo, lesy, voda.

Na stretnutí boli aj roztomilé zlatíčka - deti našich lesníčiek, z ktorých, pevne verím, mnohí budú pokračovateľmi práce a
realizátormi myšlienok svojich rodičov a urobia všetko pre to, aby to najdôležitejšie - „zelené“ srdiečko našich lesníkov a
lesníčiek nikdy neprestalo biť a bojovať za skutočnú pravdu o lese a práci všetkých čestných zamestnancov v lesnom
hospodárstve. LESU ZDAR!

N O V I N K Y 3 /2020
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(ZRUŠENÉ) VZDELÁVANIE OZ DLV 2020

Po vzore úspešných školení v roku 2019 sme aj tento rok pre vás pripravovali opätovne školenia OZ DLV na témy, ktoré

Vám pomôžu vo Vašej odborárskej praxi. Naše školenia sa postupne mali uskutočniť v mestách Košice, Ružomberok a

Bratislava v termíne 28 - 30.09.2020.

Bohužiaľ súčasná situácia spôsobená novým koronavírusom COVID-19 nám neumožnila školenia organizovať.
Budeme sa však snažiť v budúcnosti nájsť náhradný termín prípadne iné formy ako vám tieto školenia
zabezpečiť.

Na školení sme pre vás mali pripravené tieto témy: 
- Komunikačný tréning pre odborárov v réžii externého rečníka

- 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 a Informácie týkajúce sa dôsledkov zmien novely zákona č. 83/1990 Zb. a

nariadenia GDPR  (Mgr. Matúš Jarolín - právnik OZ DLV)

Vyjadrujeme presvedčenie, že sa opäť spoločne a v zdraví uvidíme.

N O V I N K Y 3 /2020
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PREDSEDNÍCTVO OZ DLV 2020
23.09. - 25.09.2020

Našou snahou je, aby členovia nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda mali čo najviac informácií o činnosti
nášho zväzu a o práci riadiacich orgánov zväzu. Z uvedeného dôvodu Predsedníctvo OZ DLV odsúhlasilo návrh
p. predsedníčky nášho odborového zväzu zasielať Vám po rokovaní riadiacich orgánov OZ DLV (Predsedníctvo
OZ DLV, Plénum OZ DLV) krátke správy z ich zasadnutí. Zároveň si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste tieto
informácie poskytovali ďalej našim členom na jednotlivých základných organizáciách. 

Naposledy sa členovia Predsedníctva OZ DLV stretli na trojdňovom rokovaní 23.09.–25.09.2020. Jednalo sa o

pracovné rokovanie aj z toho dôvodu, že predmetom rokovania bola okrem bežnej agendy, operatívnych úloh, aj

príprava návrhu zjazdových dokumentov. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj vzdelávacia časť spojená s pobytom

v NP Poloniny. 

Členovia Predsedníctva OZ DLV sa na každom rokovaní zaoberajú nasledovnými témami: 

- otázkami súvisiacimi so stavom finančných prostriedkov na účtoch s tým, že opätovne bolo konštatované, že za

posledné 4 roky došlo k výraznej stabilizácii financií a k významným úsporám, ale nie za cenu „ničnerobenia“, práve

naopak, pri súčasnej realizácii rozvojových programov a aktivít zameraných na stabilizáciu a získavanie nových členov;

- platobnou disciplínou ZO OZ DLV, aby nedošlo k ohrozeniu fungovania zväzu z dôvodu druhotnej platobnej

neschopnosti a k ohrozeniu plnenia záväzkov vo vzťahu k externým subjektom pričom je možné konštatovanie, že za

posledné 4 roky z desiatky stránkového dokumentov „neplatičov“ sa zoznam zúžil mesačne na 2 – 3 ZO OZ DLV; k

uvedenému radikálnemu zlepšeniu došlo aj vďaka osobným návštevám členov Revíznej komisie OZ DLV, ekonómky a

predsedníčky OZ DLV na ZO OZ DLV, pri ktorých sa mnohé problémy vyriešili;

- spokojnosť nie je možné konštatovať v oblasti plnenia povinnosti ZO OZ DLV, ktoré pre nich a OZ DLV vyplývajú z

platných zákonov, konkrétne zo zákona o ochrane osobných údajov tzv. GDPR, kde stále sa mnohé dokumenty

kompletizujú a dávajú do súladu s požiadavkami zákona; všetci si musíme uvedomiť, že zákony platia aj pre OZ DLV a

jeho členov a máme povinnosť ich dodržiavať pod hrozbou vysokých sankcií, ktoré by sme zaplatili všetci, aj tí, ktorí si

zákonom stanovené povinnosti splnili včas a v zákonom požadovanej forme; v tejto oblasti ešte máme čo riešiť;

- v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku – „koronakríza“ - členovia diskutovali aj o

vplyve COVID na fungovanie jednotlivých podnikov; zástupcovia jednotlivých sekcií konštatovali, že táto kríza

výrazným spôsobom nezasiahla do postavenia našich členov na pracoviskách a fungovanie podnikov vzhľadom na ich

charakter ovplyvnila v akceptovateľnej miere;

- členovia Predsedníctva OZ DLV ďalej diskutovali aj o práci s mladými odborármi – našimi členmi, z ktorých

najaktívnejší sa dobrovoľne prihlásili do „Iniciatívy mladých OZ DLV“, aby mohli predkladať svoje návrhy na fungovanie

OZ DLV, prácu s mladými odborármi, ponúkať možnosti riešenia problémov na pracoviskách a v spoločnosti z ich

pohľadu, za čo im patrí velikánske ďakujem; zároveň je potrebné neustále zdôrazňovať, že máme pre nich otvorené

dvere a možnosti, aby sa mohli spolupodieľať na riadení nášho odborového zväzu, nakoľko si vážime ich záujem a

ochotu spolupracovať; naďalej platí výzva členov Predsedníctva OZ DLV pre mladých odborárov nášho zväzu –

„Prihláste sa do „Iniciatívy mladých OZ DLV a príďte medzi nás, vieme a chceme počuť aj váš názor a myšlienky!“

R O K O V A N I A  O R G Á N O V  O Z  D L V 3 /2020
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PREDSEDNÍCTVO OZ DLV 2020
23.09. - 25.09.2020

- Predsedníctvo OZ DLV dostáva pravidelne na každé rokovanie v písomnej forme informácie z rokovaní Hospodárskej
a sociálnej rady SR, Konfederácie odborových zväzov SR a iných orgánov napr. dozornej rady Sociálnej poisťovne a
pod. a inak tomu nebolo ani na tomto rokovaní, kde najviac pozornosti bolo venované aktuálnej situácii po prerušení
sociálneho dialógu na úrovni vlády SR prostredníctvom HSR SR, protestným pochodom organizovaným KOZ SR v
rámci Slovenska, mimoriadnemu a riadnemu Snemu KOZ SR a mimoriadnemu zjazdu KOZ SR.

Osobitne sa Predsedníctvo OZ DLV venovalo otázke účasti a podpore OZ DLV na protestných akciách KOZ SR voči
postoju p. Bc. Milana Krajniaka, predsedu HSR SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny voči odborom na rokovaní
HSR SR 24. 08. 2020, jeho rezortom pripravovaným protisociálnym, protizamestnaneckým a protiodborárskym
zákonom a pripravovaným opatreniam vlády SR na najbližšie obdobie, požiadavkám zamestnávateľských zväzov a
združení SR na zmenu legislatívy v pracovno-právnej oblasti, novým odborovým centrálam, ich pôsobeniu a zámerom. 

OZ DLV na jednotlivých protestných pochodoch KOZ SR plánovalo zabezpečiť reprezentatívnu účasť nášho
odborového zväzu s tým, že sa jednalo o právo každého odborára, nie povinnosť. Ako OZ DLV veríme, že solidarita
medzi odbormi spočíva práve v podpore totožných aktivít. Jedine spolu sme silní.

- rokovanie Predsedníctva OZ DLV sa ďalej týkalo prípravy snáď najdôležitejšej agendy pre nové funkčné – pozjazdové
obdobie, ktoré začne po zjazde v roku 2021 – programovým dokumentom OZ DLV. Tvorba návrhov vychádzala z
požiadaviek 21. storočia na fungovanie akejkoľvek organizácie v štáte, zachovania poslania a významu odborov v
spoločnosti, správneho nastavenia vnútorných procesov, ale aj komunikácie vo vzťahu k našim partnerom, potreby
riešiť dlhodobo nepriaznivú situáciu v niektorých oblastiach a vnútornom systéme fungovania zväzu, pričom základom
boli skúsenosti z minulého obdobia, diskusie s členmi odborov, pre ktorých funkcionári svoju prácu vykonávajú a
ktorým sa za svoje rozhodnutia zodpovedajú, o ich potrebách a požiadavkách, ako aj výsledky vykonaného prieskumu
zameraného na predstavu o fungovaní serióznej, novodobej a zodpovednej organizácie medzi našimi členmi, aj
nečlenmi. O podobe návrhov dokumentov rokovali členovia Predsedníctva OZ DLV v poradí už tretíkrát, pričom už v
tejto fáze došlo ku všeobecnej zhode na viacerých zásadných zmenách, ktoré by mali priniesť novú silu nášmu zväzu
vo vnútri aj navonok.

Diskusia v rámci tohto bodu bola zameraná aj do oblasti kladenia väčšieho dôrazu na prípravu priorít a programu
jednotlivých sekcií na nové funkčné obdobie, ktoré by tvorili základ pre prípravu celozväzového dokumentu. Všetky
dokumenty následne budú prerokované v orgánoch jednotlivých sekcií.

- v rámci rokovania komisie „Programu podpory a pomoci členom OZ DLV“ bol schválený príspevok pre žiadateľa zo
ZO OZ DLV pri PR SVP, š.p. (sekcia SVH). Predmetného zamestnanca sa OZ DLV rozhodlo podporiť v ťažkej situácií
sumou 500,- EUR; v tejto súvislosti na vysvetlenie chceme uviesť, že sa jedná o prostriedky, ktoré sú tvorené
dobrovoľným príspevkom členov OZ DLV z 2% (3%) z dane z príjmu, ktoré môže každý zamestnanec poukázať
občianskemu združeniu zapísanému v registri v prípade, že spĺňa zákonom stanovenú požiadavku – náš odborový
zväz drevo, lesy, voda už tretí rok vytvoril podmienky na to, aby mohol byť prijímateľom a následne mohol pomáhať
našim členom, ktorí o to požiadajú a splnia podmienky pre poskytnutie príspevku z „Programu podpory a pomoci OZ
DLV“; v najbližšom Spravodajcovi OZ DLV bude tejto problematike venovaná osobitná pozornosť;
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- samostatným bodom rokovania Predsedníctva OZ DLV bolo kolektívne vyjednávanie Kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa, ktoré náš OZ DLV vyjednáva s 5 zamestnávateľskými združeniami a 1 s vládou SR – 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, kde sa nám podarilo za predchádzajúce 2 roky vyjednať 20% (každý rok 10%)

nárast miezd a ďalšie benefity; v podmienkach OZ DLV sa táto KZVS vzťahuje na 19 našich ZO OZ DLV; už v tomto
momente Predsedníctvo OZ DLV pripravilo návrhy pre všetky KZVS sekcií, tieto sú v týchto dňoch zasielané zmluvným
partnerom, ktorí budú mať možnosť vyjadriť sa k ich zneniu do 30 dní od doručenia návrhu v zmysle zákona o
kolektívnom vyjednávaní a navrhnúť termín kolektívneho vyjednávania;

- Predsedníctvo OZ DLV v spolupráci s Ústredím OZ DLV taktiež pripravilo novú sériu dokumentov pre nové základné
organizácie. Nová úprava dokumentov zabezpečila „ľudský“ rozmer a lepšie pochopenie niektorých procesov pri
zakladaní odborových organizácií, ktoré majú záujem byť členmi OZ DLV;

- Predsedníctvo OZ DLV ďalej navrhlo nové aktivity a projekty pre rok 2021 s tým, že o týchto bude rokovať aj Plénum
OZ DLV. Tie však bude možné organizovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (COVID-19);

- Predsedníctvo OZ DLV pripravilo pravidlá pre prípravu návrhu rozpočtu OZ DLV a sekcií na rok 2021. Osobitne sa
funkcionári dohodli na zabezpečení schválenia rozpočtov sekcií do 15.10.2020 v zmysle Smernice pre hospodárenie
OZ DLV, aby bolo možné pripraviť finálny rozpočet a predložiť na schválenie riadiacim orgánom OZ DLV;

- Predsedníctvo OZ DLV riešilo a schválilo aj predĺženie nájmu priestorov v budove ECHOZ-u Osadná 6, Bratislava z
dôvodu skončenia platnosti nájomnej zmluvy k 31. 12. 2020;

- Predsedníctvo OZ DLV sa dohodlo na opätovnej registrácii OZ DLV ako prijímateľa 2% (3%) dane z príjmov fyzických
osôb za rok 2020;

- Predsedníctvo OZ DLV vysoko hodnotilo záujem a zapojenie našich ZO OZ DLV do prieskumu organizovaného OZ
KOVO týkajúceho sa problematiky „Pracovných procesov a psychickej integrity zamestnancov“;

- média sú vo všeobecnosti považované za „siedmu veľmoc“ s tým, že v dnešnej dobe už nestačí len dobre pracovať,
mať výsledky, ale je potrebné túto činnosť vhodným spôsobom predstaviť členom aj nečlenom odborov; členovia
Predsedníctva OZ DLV s uznaním prijali informáciu o tom, že nášmu OZ DLV bola venovaná mediálna pozornosť v
časopise Letokruhy 2020/09 v rámci témy „BOZP je právom zamestnancov a povinnosťou zamestnávateľov!“ –

rozhovor s p. predsedníčkou OZ DLV a témy „Rozširovať dobré príklady z praxe“ – rozhovor so zväzovým inšpektorom
bezpečnosti práce nášho zväzu.
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TERMÍNY ROKOVANI ORGÁNOV OZ DLV NA ROK 2020

Práca odborárov a funkcionárov nikdy nekončí. Na tejto stránke sme si vám dovolili priniesť

prehľad rokovaní, ktoré sa budú konať do konca roku 2020.

14.10.2020 - Zasadnutie výkonných rád sekcií OZ DLV
15.10.2020 - Zasadnutie plén sekcií OZ DLV
19.11.2020 - Zasadnutie Predsedníctva OZ DLV
02.12.2020 - Zasadnutie výkonných rád sekcií OZ DLV
03.12.2020 - Zasadnutie Pléna OZ DLV

Termíny rokovaní môžu byť posunuté vzhľadom na pandémiu COVID-19, prípadne môžu byť

realizované elektronickou formou.
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