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NOVÝ PREDSEDA ÚRSO A STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI OZ DLV

Do výberového konania na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“ ) sa prihlásilo 14

uchádzačov. Výberové konanie realizovalo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré pre tento účel zriadilo šesťčlennú výberovú komisiu,

ktorej úlohou bolo posúdiť splnenie požadovaných kritérií na funkciu predsedu ÚRSO jednotlivými uchádzačmi, zrealizovať odborný

pohovor s kandidátmi a predložiť vicepremiérovi a ministrovi hospodárstva SR Ing. Richardovi Sulíkovi poradie odporúčaných

kandidátov. 

 

Výberová komisia, ktorá zasadala 23. júna 2020 bola vicepremiérom a ministrom hospodárstva SR vytvorená z troch
zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, zástupcom parlamentného hospodárskeho výboru, ktorým bol p. Mgr. Peter
Kremský, po jednom zástupcovi mali zamestnávatelia a zástupcovia odborov, ktoré vo výberovej komisii zastupovala na
základe nominácie KOZ SR predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda JUDr. Vlasta Szabová, PhD. Predsedom
výberovej komisie bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR  RNDr. Karol Galek, MSc.

Následne 24. júna sa uskutočnila v Národnej rade SR v parlamentnom hospodárskom výbore pod gesciou Komisie pre energetiku

nad rámec zákona verejná diskusia s týmito kandidátmi. Ing. Richard Sulík, vicepremiér a minister hospodárstva SR po vyhodnotení

výsledkov výberového konania a na základe verejnej diskusie s kandidátmi predložil vláde SR návrh na menovanie nového

predsedu ÚRSO, ktorým sa stal od 09. 07. 2020 Ing. Andrej Juris.

Nový predseda ÚRSO Ing. Andrej Juris sa chce hlavne sústrediť na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a

rozvoj konkurencie. Podľa jeho názoru má Slovenská republika dostatočný priestor na zlepšenie situácie vo všetkých regulovaných

oblastiach a nástroje na reguláciu cien sieťových odvetví a prirodzených monopolov. 

Na návrh nového predsedu ÚRSO vláda SR dňom 15. 09. 2020 vymenovala nových podpredsedov ÚRSO, ktorými sa stali JUDr.

Szabolcs Hodosy a Ing. Martin Horváth.  

Nový predseda ÚRSO v spolupráci s Ing. Jánom Ďurišom, predsedom Regulačnej rady zriadili Komisiu na prípravu Regulačnej
politiky ÚRSO. Cieľom Komisie bolo vypracovanie dodatku k súčasnej Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021
a vypracovanie novej regulačnej politiky. Na základe zovšeobecnenia požiadaviek aplikačnej praxe ÚRSO zaviedlo pre súčasné

regulačné obdobie (od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021) označenie „5.regulačné obdobie“, pričom tento pojem. Dodatok k

Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 po jeho prijatí, bude toto obdobie označené ako obdobie od 1. januára 2017

do 31. decembra 2022. Tento pojem súčasne začína ÚRSO uplatňovať vo svojich cenových rozhodnutiach.

V súvislosti s realizovanými zmenami v riadení ÚRSO, Odborový zväz drevo, lesy, voda požiadal nového predsedu ÚRSO Ing.
Andreja Jurisa o prijatie, ktoré sa zrealizovalo 21. septembra 2020. 

Jednalo sa pokračovanie série rokovaní, ktoré zástupcovia nášho odborového zväzu zrealizovali v predchádzajúcom období v

spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, ktorí sú členmi Asociácie vodárenských spoločností (ďalej len „AVS“). Na každom z

rokovaní, ktoré sa uskutočnili na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve životného prostredia SR, ÚRSO za

predchádzajúceho vedenia úradu p. prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., sa pravidelne zúčastňovali zástupcovia spoločností

vodohospodárskej divízie VEOLIA, osobitne Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. 

Okrem zástupcov Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV, požiadavky odborárskych zástupcov na rokovaní s najvyšším

vedením ÚRSO 21. septembra 2020, podporili svojou osobnou účasťou aj zástupcovia AVS a zástupcovia VEOLIE.
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NOVÝ PREDSEDA ÚRSO A STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI OZ DLV

Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie námetov pre ÚRSO, ktoré sú súčasťou rozsiahleho dokumentu,

ktorú vypracovala Ing. Mária Kováčová, ekonóm-analytik OZ DLV a JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ

DLV pod názvom „NÁMETY PRE ÚRSO K PRÍPRAVE REGULAČNEJ POLITIKY NA NOVÉ REGULAČNÉ OBDOBIE V

OBLASTI MZDOVYCH NÁKLADOV“, v úzkej súčinnosti, za účinnej podpory a odbornej pomoci p. Petra Slezáka,

Human Resources Director VEOLIA CE Europe, a ktoré boli podporené zamestnávateľmi - členmi AVS, ktorí

odsúhlasili, že predmetný dokument – analýza bude predložená ÚRSO ako SPOLOČNÝ PROJEKT OZ DLV a AVS.

Návrhy na zmeny regulačnej politiky v oblasti miezd boli členené na krátkodobé a jednorazové; dlhodobé a

systémové.

Ing. Andrej Juris, predseda ÚRSO na spoločnom rokovaní so zástupcami odborov zdôraznil, že medzi jeho priority v

oblasti regulácie vodného hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky patrí, okrem prísneho posudzovania

návrhov úprav cien vodného a stočného od regulovaných subjektov, aj zavedenie koncepcie ochrany zraniteľných

odberateľov v oblasti vodárenstva, v rámci dlhodobých zámerov – systémová reforma celého systému regulácie

vodárenstva vo väzbe na ekologizáciu a s tým spojené využitie eurofondov. Cenové návrhy predložené regulovanými

subjektmi ÚRSO posudzuje z hľadiska štandardnej cenovej regulácie, zároveň však vyhľadáva neoprávnené náklady a

maximálne sa snaží znížiť cenu vody pre obyvateľov Slovenska, avšak úrad zreálňuje ceny energií v prípade, že

subjekty predložia racionálne a zdokladované argumenty.

Priestor na premietnutie návrhov Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ktoré sú súčasťou dokumentu - „NÁMETY PRE
ÚRSO K PRÍPRAVE REGULAČNEJ POLITIKY NA NOVÉ REGULAČNÉ OBDOBIE V OBLASTI MZDOVYCH
NÁKLADOV“, ktorý bol predložený ÚRSO zástupcami Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV a v dôsledku ktorých

by došlo k nárastu miezd zamestnancov vodárenských spoločností, Ing. Andrej Juris, predseda ÚRSO, vidí v rámci

prípravy návrhu Dodatku k súčasne platnej regulačnej politike. ÚRSO po vyhodnotení pripomienok a finalizácii

Dodatku a po jeho prijatí Regulačnou radou (pozn. od vzniku Regulačnej rady, až do súčasnosti vodárenský resp.
vodohospodársky sektor nemal a doposiaľ nemá zastúpenie v osobe člena Regulačnej rady, ktorý by pôsobil v tomto
sektore, má odborné predpoklady a profesionálne skúsenosti z tohto sektora, pričom v tomto orgáne dlhodobo chýba
člen, aby bol orgán kompletný) začne aj s prípravou novej regulačnej politiky, pričom ÚRSO v tomto procese počíta s

intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu.

Na doplnenie informácií uvádzame, že podľa informácií z oficiálnych zdrojov ÚRSO, úrad bude vyzývať predstaviteľov

samospráv miest a obcí, aby sa ako akcionári miestnych vodohospodárskych podnikov v záujme svojich občanov sami

iniciatívne zaujímali o predkladané cenové návrhy na zmenu cien vodného a stočného, v rámci možností ich aj

kontrolovali a aby tak v  maximálne možnej miere eliminovali prípadný dopad zmeny cien na svojich odberateľov.  „Na

druhej strane nemožno zabúdať ani na problémy sektoru vodárenstva, ktorý v minulosti musel často znášať

rozhodnutia, vďaka ktorým ceny vodného a stočného u nás niekedy skutočne nezodpovedajú reálnym nákladom

na dodávku a odkanalizovanie vody. Preto je dôležité, aby sa aj tieto ceny zreálnili, samozrejme pri citlivom

vnímaní sociálnych a spoločenských dopadov na zraniteľných odberateľov,“ zdôraznil Andrej Juris.

 

Predseda ÚRSO zároveň vníma aj značné podinvestovanie vodárenskej infraštruktúry, ktorá nie je v dobrom
stave a v tejto súvislosti vidí aj potenciál využitia  zdrojov z EÚ pre modernizáciu a ekologizáciu v tomto odvetví.
Tým by sa podarilo zlepšiť hospodárnosť našich vodárenských spoločností, ktoré v tomto porovnávaní
zaostávajú za zvyškom Európy.  
 
Odborový zväz drevo, lesy, voda a jeho členovia – odborári zo Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV urobili
ďalší krok pre to, aby sa dlhodobo nepriaznivá situácia súvisiaca s odmeňovaním zamestnancov v sektore
vodárenských spoločností podstatným spôsobom zmenila; aby spoločenskému významu práce zamestnancov
v tomto sektore, na nich kladenej vysokej zodpovednosti z pohľadu života a zdravia občanov Slovenskej
republiky, konečne zodpovedalo aj ich mzdové ohodnotenie.
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SPOTREBA PITNEJ VODY V SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019 STÚPLA

Celková spotreba pitnej vody dodanej verejnými vodovodmi v Slovenskej republike bola v roku 2019 na úrovni 209,4

mil. m³. Zároveň bolo v podmienkach Slovenskej republiky v roku 2019 vyprodukovaných 224,8 mil. m³ odpadovej
vody odvedenej verejnými kanalizáciami.

 

Pitná voda 

Odberatelia na Slovensku v roku 2019 celkovo spotrebovali 209,4 mil. m³ pitnej vody. Celkové množstvo
spotrebovanej pitnej vody verejnými vodovodmi sa tak medziročne zvýšilo o 1 mil. m³, čo oproti roku 2018
predstavuje nárast o 0,5 %. Najväčší podiel majú vodárenské spoločnosti, ktoré dodali 194,4 mil. m³, čo predstavuje

až 93 % z celkovej spotreby pitnej vody. Malé regulované subjekty a obce, ktoré prevádzkujú verejné vodovody II.

kategórie, dodali obyvateľom celkovo 7,7 mil. m³, (3,7 %) a obce prevádzkujúce verejné vodovody III. kategórie spolu

dodali 7,2 mil. m³ (3,5 %).

 

Odpadová voda  

Z celkového množstva vyprodukovanej odpadovej vody v minulom roku, t. j. 224,8 mil. m³ odpadovej vody, odviedli
vodárenské spoločnosti takmer 90 %. Celkovo bolo vodárenskými spoločnosťami odvedených a vyčistených 202,2

mil. m³ odpadových vôd. Malé subjekty a obce prevádzkujúce verejné kanalizácie II. kat. odviedli a vyčistili viac ako 14

mil. m³ (6,3 %) a obce prevádzkujúce verejné kanalizácie III. kat. 8,3 mil. m³ odpadových vôd (3,7%). Celkovo úrad
môže konštatovať nárast množstva produkcie odpadových vôd oproti roku 2018 o 1 mil. m³ odpadových vôd,
teda medziročné zvýšenie o 0,4 %.
 

Počet regulovaných subjektov 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví evidoval k 31. 12. 2019 v oblasti vodného hospodárstva celkovo 655

regulovaných subjektov prevádzkujúcich verejné vodovody a verejné kanalizácie, z toho bolo 526 obcí

prevádzkujúcich verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, 115 malých regulovaných subjektov a obcí

prevádzkujúcich verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu II. kategórie a 14 vodárenských spoločností.

(zdroj: www.urso.gov.sk)
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„KEĎ UVIDÍTE ČLOVEKA NA VRCHOLE HORY, MÔŽETE SI BYŤ ÚPLNE ISTÍ, ŽE TAM
NESPADOL.”

V mesiaci september 2020 sme za prísnych bezpečnostných opatrení týkajúcich sa ochrany života a zdravia a v súlade s aktuálnymi

rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, pripravili trojdňové rokovanie Predsedníctva OZ DLV, ktoré

okrem pravidelnej agendy, ktorá sa týka činnosti Odborového zväzu drevo, lesy, voda, malo v rámci programu rokovania aj prípravu

návrhov zjazdových dokumentov na nové programové obdobie nášho zväzu. 

 

Možno je v tom aj symbolika, nakoľko práve 24. septembra 2020 sme pripravovali oslavy 30. výročia vzniku nášho odborového

zväzu a 25. septembra 2020 sa mal uskutočniť v poradí už VIII. zjazd nášho odborového zväzu. Ochrana života a zdravia našich

členov, opatrenia vlády v súvislosti so šírením COVID-19 si vyžiadali prijatie rozhodnutia o odklade konania týchto podujatí. 

 

Aj počas týchto dní členovia Predsedníctva OZ DLV intenzívne pracovali na príprave návrhov najdôležitejších dokumentov, ktoré

predstavujú základ funkčnosti, akcieschopnosti a plnenia poslania nášho zväzu; budú pokračovaním dobrého, začiatkom nového a

výsledkom poučenia sa z chýb minulosti. Hlavným cieľom je, aby sme náš Odborový zväz drevo, lesy, voda mohli prezentovať ako

inštitúciu 21. storočia, rešpektovanú zamestnávateľmi, vládou, ale predovšetkým požívajúcu úctu a vážnosť svojich členov v zmysle

myšlienky
„TRI V“ 
-         VŽDY ZA SVOJICH ČLENOV
-         VŠETKO PRE SVOJICH ČLENOV 
-         VŽDY V SÚLADE SO ZÁUJMAMI SVOJICH ČLENOV 
pri dodržaní zásady 
„ŠTYRI R“ 
-         REŠPEKT K SEBE 
-         REŠPEKT K OSTATNÝM 
-         REŠPEKT NAVZÁJOM MEDZI SEBOU 
-         RESPONSIBILITY/zodpovednosť za všetky svoje činy.

V záujme rešpektovať prirodzenú potrebu ľudského organizmu pracovať a naberať novú energiu pre prácu, s dôrazom na veľký

význam prijímaných záverov v záujme našich členov, so zohľadnením sektorového zaradenia nášho zväzu pripravili sme pre členov

jedného z najvýznamnejších riadiacich orgánov sprievodný program – návštevu NP Poloniny spojenú s výstupom na Kremenec a

stretnutím s riaditeľom Lesopoľnohospodárskeho majetku, š. p. Ulič, ktorému predchádzala návšteva vysunutého odborného

pracoviska Vihorlatskej hvezdárne v Humennom - astronomického observatória na Kolonickom sedle a návštevu Morského oka

spojenú s prijatím u povereného riaditeľa Lesy SR, š. p. OZ Sobrance. 

 

Možno aj tento citát uvedený v úvode príspevku je dostatočným vyjadrením mimoriadnej dôležitosti a významu predmetného

rokovania Predsedníctva OZ DLV a zároveň aj náročnosti prípravy najdôležitejších dokumentov ako základov reštartu a prípravu

budúcnosti nášho zväzu, pri ktorých je najdôležitejšia odbornosť, rozvaha a zodpovednosť tých, ktorým bola členmi nášho zväzu

dôvera pred štyrmi rokmi; zároveň však podpora a dôvera zo strany tých, v záujme ktorých sa má všetko vykonávať.

Cesta k splneniu každého cieľa je náročná, spojená s veľkou dávkou odvahy, sebazaprenia a vytrvalosti; keď ho však dosiahnete, je

to pre vás najväčšia odmena. Pri ceste k cieľu musíte vidieť jeho koniec, nie prekážky, ktoré vás môžu cestou stretnúť. Ak sa však

chcete dostať až k vrcholu vášho snaženia – dosiahnutiu cieľa, cesta stále vedie zdola – nahor. 

 

Využívame prezentačný priestor a prinášame našim kolegom – odborárom faktografické informácie o lokalite, v ktorej členovia

Predsedníctva OZ DLV absolvovali popri pracovnom programe aj sprievodný edukatívny program.
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NÁRODNÝ PARK POLONINY

Národný park Poloniny leží v severovýchodnej časti Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou a je
najvýchodnejším slovenským národným parkom. Na území Národného parku Poloniny (a v jeho okolí)
je výnimočne malá hustota osídlenia (9 obyvateľov na km2). Je to najmenej navštevovaný národný
park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. 

Lesy, najmä bukové a jedľovobukové  predstavujú 80% z ich výmery. Na území národného parku je
najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Na ich ochranu bolo doteraz
vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií (Stužica, Jarabá skala, Rožok, Pľaša, Havešová a
Stinská).

Pre územie národného parku sú charakteristické horské lúky - poloniny, ktoré sa nachádzajú na
hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Príslušnosť územia národného parku k Východným Karpatom
sa prejavuje vo výskyte východokarpatských druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev, z ktorých
viaceré sú endemity. 
 

Z rastlín k najvýznamnejším východokarpatským endemitom patrí napr. hadomor ružový, klinček
bradatý, fialka dácka, iskerník karpatský, mliečnik Sojákov. Bohatá je aj fauna národného parku -

bolo zistených 3600 druhov bezstavovcov zo skupín dvojkrídlovcov, motýľov, pavúkovcov a
chrobákov. Zo stavovcov sa zistilo 294 druhov, z toho 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 198
druhov vtákov a 55 druhov cicavcov. Trvale tu žijú všetky naše mäsožravce a sporadicky z Poľska sem
preniká zubor a los.

Súčasťou chráneného územia sú tiež jedinečné kultúrne pamiatky, akými sú drevené kostolíky
(cerkvi) východného obradu v Topoli, Uličskom Krivom, Ruskom Potoku a Jalovej. Na obrázku je
zobrazený gréckokatolícky drevený chrám v obci Uličské Krivé postavený v roku 1718. Je venovaný sv.
archanjelovi Michalovi. Počas II. svetovej vojny bol chrám značne poškodený. Vo vyššej veži chrámu sa
nachádzajú tri zvony, pričom najstarší z nich pochádza z roku 1811. Chrám má stenu zdobenú
ikonami. Unikátom tohto chrámu je Mandylion – Kristova tvár na obruse na zábradlí chóru.
 

Národný park je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (MBR VK)
vyhlásenou UNESCO v roku 1993 – jedinej na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov (208
089 ha, z toho poľská časť zaberá 52,25%, slovenská časť 19,59% a ukrajinská časť 28,16% a zahŕňa 6
veľkoplošných chránených území.). Pričlenením chránených území na Ukrajine v roku 1999 vznikla prvá
trilaterálna biosférická rezervácia na svete. MBR VK predstavuje jedinečné bohatstvo svetového
významu. Žijú tu početné stavy veľkých lesných cicavcov (medveď, vlk, zubor, rys, mačka divá).
Biosférické rezervácie vyhlasuje svetová organizácia UNESCO v rámci programu „Človek a biosféra“

(Man and Biosphere). MBR VK je druhou najväčšou biosférickou rezerváciou v Európe.  
 

V roku 1998 získal Národný park Poloniny prestížne ocenenie Diplom Rady Európy, ktoré platí pre celé
jeho územie a územie národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales v územnej pôsobnosti Chránenej
krajinnej oblasti Poľana. Územie s týmto ocenením musí spĺňať dve základné kritériá: mimoriadne
prírodné hodnoty (biologická a krajinná rozmanitosť) a príkladnú starostlivosť o územie. (Európsky
diplom je prestížne medzinárodné ocenenie udeľované Výborom ministrov Rady Európy od roku 1965.
Toto ocenenie vyzdvihuje hodnoty prírodných a poloprírodných oblastí výnimočných v rámci Európy,
ktoré sú významné pre ochranu biologickej, geologickej a krajinnej biodiverzity a sú manažované
príkladným spôsobom).

Národný park Poloniny predstavuje jednu z oblastí, s najnižším stupňom svetelného znečistenia
na Slovensku. Jedná sa o najtmavšie územie našej krajiny.
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NÁRODNÝ PARK POLONINY

Od roku 2004 sa v parku nachádzajú lokality európskeho významu NATURA 2000. 
 

Výbor svetového dedičstva na Novom Zélande v meste Christchurch schválil 28. júna 2007 zápis slovenských a
ukrajinských karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. (Prales je
človekom nenarušený, alebo len málo narušený prírodný les.  Zachovali sa na ťažko prístupných miestach, alebo v
podmienkach nevhodných pre trvalejšie osídlenie. V roku 2007 boli zo Slovenska zapísané do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO celkovo štyri lokality - tri lokality (komponenty) v Národnom parku Poloniny: Stužica, Havešová a
Rožok a jednu lokalitu v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat s názvom Vihorlat). 
 

Kremenec je hraničné miesto medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou a je zároveň najvyšším bodom
Bukovských vrchov, s nadmorskou výškou 1221 metrov. Predstavuje tiež najvýchodnejšie miesto Slovenskej
republiky.  

Kremenec, ako najvyšší bod Bukovských vrchov neleží na Slovensku. Na Slovensku sa nachádza len rázcestie s

názvom Kremenec, ktoré je osadené mohutným žulovým monolitom. Rázcestie sa nachádza v nadmorskej výške

približne 1208 metrov. Na Kremenec sa takmer nepretržite stúpa počas celej trasy. Za 3,5 hodiny prekonáte prevýšenie

približne 800 metrov.
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PROGRAM PODPORY A POMOCI ČLENOM OZ DLV

Návratom späť na rokovanie predsedníctva koncom septembra 2020, Vám chceme s potešením oznámiť, že

23.09.2020 zasadala opäť komisia programu podpory a pomoci členom OZ DLV, ktorá rozhodovala o jednej

predloženej žiadosti. Predmetnú žiadosť predložila členka ZO OZ DLV pri PR SVP, š.p., ktorá sa dostala do

nepriaznivej životnej situácie spôsobenej úmrtím člena rodiny, ktorý bol zároveň jej živiteľom.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že toto sú presne tie prípady v ktorých treba pomáhať. OZ DLV preto dlhoročnej
členke odborov prispeje sumou vo výške 500,- EUR. 

Náš program má už bohatú históriu pomoci od svojho spustenia v roku 2019. OZ DLV tak dodnes pomohlo už 7
členom v celkovej sume 3.100,- EUR.

Program podpory a pomoci členom OZ DLV funguje naďalej. Touto cestou by sme vás chceli vyzvať aby ste
svojim kolegom - odborárom komunikovali túto možnosť. Dúfame, že všetci naši členovia tak budú vedieť, že v
zložitej situácií sa môžu vždy obrátiť práve na Odborový zväz DREVO, LESY, VODA.

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV OZ DLV, SEKCIE SVH A ZO OZ DLV PRI VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, Š.P.

Ústredie OZ DLV pod vedením predsedníčky OZ DLV p. JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. verí v priamu a otvorenú

komunikáciu nie len s funkcionármi vyšších orgánov zväzu, ale aj v komunikácií s členmi jednotlivých ZO OZ DLV. 

V tomto duchu sa predstavitelia OZ DLV stretli s našou ZO OZ DLV pri Vodohospodárska výstavba, š.p. Prvé stretnutie

sa uskutočnilo 26.06.2020 v Bratislave za prítomnosti širšieho závodného výboru ZO a zástupcov Ústredia OZ DLV.

Druhé stretnutie sa uskutočnilo 09.10.2020 v Bratislave už aj za prítomnosti podpredsedníčky sekcie SVH OZ DLV, p.

Ing. Ivety Tobákovej.

Hlavným heslom nášho stretnutia bol "progres OZ DLV". Spoločne sme riešili viaceré otázky, a to najmä ako sa môžu

ZO OZ DLV podieľať na rozvoji celého OZ DLV, ako by OZ DLV malo adresovať otázku digitalizácie a aké komunikačné

platformy a komunikačné pravidlá by sme mali zvoliť, aby boli naplnené priania všetkých našich členov.

Touto cestou si dovoľujeme vysloviť vďaku predsedovi ZO OZ DLV pri Vodohospodárska výstavba, š.p., p. Jurajovi
Maťovi, ktorý inicioval so svojimi kolegami tieto stretnutia. Už teraz máme z predmetných stretnutí viacero
pozitívnych podnetov, ktoré vieme pretaviť do praxe v službe pre vás. 

Aj o tom je odborová spolupráca a spolupatričnosť.
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ZASADNUTIE ZDRUŽENIA ZÁVODNÝCH VÝBOROV ZO OZ DLV PRI LESY SR, Š.P.
21.07.2020

V ťažkom roku, ktorý zasiahol COVID-19 pokračuje vo svojej práci aj neformálne Združenie závodných výborov
ZO OZ DLV pri LESY SR, š.p., ktoré má za úlohu spoločne reprezentovať záujmy všetkých základných organizácii OZ

DLV pôsobiacich pri štátnom podniku LESY SR.

Svoje posledné aktuálne rokovanie absolvovalo združenie 21.07.2020, pričom funkcionári rokovali o týchto bodoch:

1.    Voľba člena DR LSR, š.p.
2.    Voľba členov pre kolektívne vyjednávanie
3.    Informácie zo zasadnutia Predsedníctva, Pléna a VR LS OZ DLV
4.    Ing. Matej Vigoda – generálny riaditeľ a manažment LSR, š.p.
·        Informácia o ekonomicko - hospodárskych výsledkoch za obdobie I. –VI.2020
·        Budúcnosť LSR, š.p – koncepcia
5.    Rôzne

Rokovanie sa tak venovalo základným personálnym otázkam pre druhú polovicu roka 2020. Zároveň bolo
rokovanie priestor pre diskusiu s novým generálnym riaditeľom LESY SR, š.p. Ing. Matejom Vigodom. Odborári
sa tak mali možnosť porozprávať s manažmentom podniku o ekonomicko - hospodárskych výsledkoch a o
budúcnosti spoločnosti.

Združenie plánovalo ďalšie stretnutie 14.10.2020, no toto stretnutie bolo zrušené z dôvodu druhej vlny pandémie.

Funkcionári sa na tomto rokovaní mali zaoberať prípravou novej podnikovej kolektívnej zmluvy. Stretnutie bolo

odložené na neurčito.

ZASADNUTIA ORGÁNOV SEKCIÍ OZ DLV

Od vydania posledného spravodajcu zasadali aj orgány sekcie SVS a CPS. Funkcionári sekcie celulóza-papier

(ďalej len "CPS") sa stretli na rokovaní Pléna sekcie CPS 16 - 18.09.2020. Funkcionári postupne prerokovali

štandardné body rokovania, ktorými sú napríklad platobná disciplína základných organizácií a stav poukazovania

udržiavacích príspevkov. Predovšetkým však funkcionári rokovali o novom návrhu Dodatku č. 2 ku KZVS CPS 2019 -

2022 , návrhu rozpočtu sekcie CPS na rok 2021 a návrhu projektov pre OZ DLV na rok 2021.

20 - 22.07.2020 sa uskutočnila aj Výkonná rada sekcie vodárenských spoločností (ďalej len "SVS"). Na tomto stretnutí

sa okrem bežných bodov funkcionári venovali najmä príprave pripomienok k návrhu KZVS SVS 2021, riešeniu otázky

nesplnenia záväzku GDPR niektorými základnými organizáciami a pripomienkovaniu návrhu zjazdových materiálov pre

funkčné obdobie, ktoré začne v roku 2021.
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Vážení jubilanti,

p. Martin Kohút - predseda ZO OZ DLV pri Lesoch mesta Brezno s.r.o. a člen sekcie LS OZ DLV,

p. Silvester Romanec - predseda ZO OZ DLV pri š. p. Lesy SR, OZ Sobrance a člen sekcie LS OZ DLV,

p. Anna Káčerová - predsedníčka ZO OZ DLV pri Duropack Turpak, členka sekcie CPS OZ DLV a členka Revíznej

komisie 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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