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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
Júl – október 2012                                číslo 7 – 10                                                ročník XII. 

 
Vážené kolegyne! 
Vážení kolegovia! 
 
Máme za sebou VI. zjazd OZ DLV. Popri pozitívach, ktoré boli zhodnotené, nedosiahli 
sme zvýšenie príspevku na činnosť OZ DLV. Je to vážny krok a nepochopenie 
funkcionárov (bohužiaľ, aj vysokých), možno slušne nazvať, sklamaním.  
Tragédiou však možno nazvať tú skutočnosť, že ľudia, ktorí dostali z OZ najviac späť, 
boli proti. V každej firme, keď chcem urobiť nové opatrenia na zvýšenie výroby, zisku, 
zamestnanosti, musím najprv zainvestovať, urobiť opatrenia a tak sa môže dostaviť 
výsledok. My chceme opačný postup.  
Neraz som vo svojich príhovoroch tvrdil a tvrdím, že nedovolím, aby 10% funkcionárov 
znehodnocovalo našu prácu. Aj tento zjazd mi dal za pravdu. Funkcionár, ktorý 
odvedie za 4 roky 5.181 EUR a vyberie 4.444 EUR, je najväčším kritikom OZ, ale aj 
odborov ako takých. A v žiadnom prípade sa nedá pripustiť kritika, že to nebolo 
pripravené. Delegáti zjazdu dostali množstvo informácií o hospodárení za 20 rokov, 
o odvodoch v iných OZ, o podiele v JMF (čo je vážny údaj) a nákladoch, že keby by 
sme veci brali vážne, tak v žiadnom prípade nemôže mať vplyv na rozhodnutie, 
poradie hlasovania, či skôr 20% alebo 25%.  
Až niekto chcel byť hrdinom dňa, tak sa mu to podarilo, ale tu treba byť hrdinom 
najmenej 4 roky a to je už ťažšie. Rozhodnutie zjazdu však bude mať veľký vplyv na 
hospodárenie, ale ako sa vraví, život pokračuje a my sa musíme zaoberať tým, čo 
ďalej. Možnosti sú, šetriť maximálne, hľadať iné zdroje, čo obidve riešenia sú 
povinnosť, deliť sa na nákladoch a robiť zmysluplné veci, ktoré odbory majú robiť. 
Alebo je tu aj iné riešenie, spojiť sa s iným OZ, čo veľa funkcionárov hneď po zjazde 
nechcelo pripustiť. Zostáva nám veľa toho na rozhodnutie.  
Vo svojom mene chcem prisľúbiť, že tak, ako za predchádzajúce 4 roky, budem dbať 
na prísne hospodárenie a ako som povedal na zjazde, odmena pre funkcionárov, bude 
iba za vykonanú prácu. Nemôže byť zvýhodnený rovnako funkcionár, ktorý čosi 
a nemálo pomôže odborom (aj finančne), ako predseda, ktorý sa má zúčastniť na 
rokovaní orgánu zväzu a on si nepovažuje ani za povinnosť sa ospravedlniť. 
Verím, kolegyne, kolegovia, že do nasledujúceho obdobia, budeme aj v tomto smere 
postupovať zodpovednejšie. Ja Vám osobne ďakujem za spoluprácu, za dôveru, ktorú 
ste mi prejavili vo voľbách a teším sa na ďalšiu spoluprácu.  
                                                                                   Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV                                                                                                                             
 

Vývoj inflácie v priebehu roka 2012 v % 
 

Mesiac 
v roku 
2012 

Voči 
predošlé

mu 
mesiacu 

Voči 
rovnakému 

mesiacu 
v roku 2011 

Od 
začiatku 
roka voči 

rovnakému 
obdobiu 

roka 2011 

Január + 1,4 + 3,9 + 3,9 

Február + 0,2 + 3,8 + 3,8 

Marec + 0,3 + 3,8 + 3,8 

Apríl + 0,3 + 3,6 + 3,6 

Máj + 0,1 + 3,4 + 3,4 

Jún + 0,2 + 3,6 + 3,6 

Júl + 0,0 + 3,7 + 3,7 

August + 0,1 + 3,7 + 3,7 

Sept. + 0,3 + 3,6 + 3,6 

 

                                   Zdroj: Štatistický úrad SR 
                                   Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

NÁŠ JUBILANT 

Ing. Ján HRICKO, 
podpredseda VR lesníckej sekcie a člen Pléna OZ DLV (do konania VI. 
zjazdu OZ DLV) – 60 rokov 
 
Pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám, v mene všetkých 
členov nášho Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, prajeme veľa zdravia, 
šťastia, úspechov v práci, spokojnosti v rodinnom živote a súčasne Vám 
vyslovujeme veľké uznanie a poďakovanie za Váš dlhoročný aktívny výkon 
náročnej odborárskej práce v prospech všetkých členov nášho zväzu.  
Ďakujeme! 
        Členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 

 

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV 
 
Predsedníctvo OZ DLV je výkonným orgánom 
medzi zasadnutiami Pléna OZ DLV – je tvorené 
predsedom OZ DLV, predsedami a podpredsedami 
VR jednotlivých sekcií. Na základe volieb 
uskutočnených na jednotlivých sekciách pred VI. 
zjazdom je zloženie Predsedníctva OZ DLV 
nasledovné :  
Zdenek Dlugoš  - predseda OZ DLV  
Štefan Kovačič – podpredseda OZ DLV, predseda 
VR sekcie VS  
Marián  Káčerík -  podpredseda VR sekcie VS  
Gabriela Liptáková -  podpredsedníčka  VR sekcie 
VS   
Ing. Iveta Vrábelová – podpredsedníčka OZ DLV, 
predsedníčka VR sekcie VH  
Bc. Peter Pačesa- podpredseda VR sekcie VH  
Milan Kelčík – podpredseda OZ DLV, predseda VR 
sekcie celpap  
Jozef  Chovanec – podpredseda VR sekcie celpap   
Jozef Minárik – podpredseda OZ DLV, predseda VR 
lesníckej sekcie   
Ing. Štefan Bardún, podpredseda VR lesníckej 
sekcie  
Jaroslav  Ličko – podpredseda OZ DLV, predseda 
drevárskej a nábytkárskej sekcie.  
Predsedníčka Revíznej komisie OZ DLV  p. Anna 
Gažovičová má právo v súlade so Stanovami OZ 
DLV článok 63, zúčastňovať sa na rokovaní 
Predsedníctva OZ DLV s hlasom poradným.  
                                           Spracoval: Bc. Anton Bystroň 



                              

 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 2 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

 

INFORMÁCIA 
 z 26. rokovania Predsedníctva OZ DLV 

_______________________________________________________________________ 
 

 Dňa 27. septembra 2012 sa konalo 26. rokovanie Predsedníctva OZ DLV. V rámci zápisnice z 25. rokovania 
Predsedníctva OZ DLV oznámil predseda OZ DLV p. Dlugoš,  že schválená zahraničná cesta do Čiernej Hory sa v mesiaci 
august 2012 neuskutočnila. Predsedníctvo OZ DLV vzalo obsah zápisnice a kontrolu plnenia uznesení na vedomie.  

 V zmysle bodu 2 – Informácie o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV k 31. 8. 2012, schválilo 
Predsedníctvo OZ DLV vylúčenie troch ZO OZ DLV z OZ DLV  - Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, VÚVH Bratislava 
a Notes Slavošovce, z dôvodu neodvedenia 20% podielu z členských príspevkov na účet OZ DLV za dobu viac ako 6 
mesiacov, v súlade so Stanovami OZ DLV, článok 22.  

 V bode 3 programu rokovania Predsedníctvo OZ DLV zobralo na vedomie Informáciu o stave finančných 
prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch.  

 V rámci bodu 4 – Organizačné zabezpečenie VI. zjazdu OZ DLV, schválilo Predsedníctvo OZ DLV zloženie 
pracovných komisií, ktoré budú vykonávať svoju činnosť na VI. zjazde OZ DLV dňa 28. 9. 2012.   

 V bode 5 – Informácie z rokovania orgánov KOZ SR, bola vyslovená pochvala za prácu KOZ SR pri príprave 
novelizácie Zákonníka práce. Členom Pracovnej komisie, zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ktorá sa podieľala na príprave novely Zákonníka práce, bola aj právnička OZ DLV JUDr. Vlasta Szabová.  

 V bode 6 – Aktuálne informácie z rokovania HSR SR a v kolektívnom vyjednávaní, bola podaná informácia ako 
bola riešená problematika sezónnych prác v rámci novelizácie ZP. Ďalej bola podaná informácia o riešení problematiky 
rekondičných pobytov.  

 V bode rôzne bol prerokovaný návrh Poriadku právnej pomoci OZ DLV, ktorý bol vzatý s pripomienkami na 
vedomie, pričom bolo uložené predsedovi OZ DLV predložiť tento po úprave na nasledujúce rokovanie Predsedníctva OZ 
DLV. Okrem toho bolo schválené organizačné zabezpečenie prijatej delegácie OZ Voda Srbska v dňoch 29. 9. – 1. 10. 
2012 a organizačné zabezpečenie vyslanej delegácie OZ DLV do Viedne v dňoch 18. – 19. 10. 2012, na základe pozvania 
EPSU.  

 

                                                                                                                                        Spracoval: Bc. Anton Bystroň 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 
I N F O R M Á C I A 

o výsledkoch  volieb do orgánov OZ DLV na nasledujúce volebné obdobie  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Plénum OZ DLV je najvyšším orgánom OZ DLV medzi zjazdami. Tvorí ho predseda, podpredsedovia OZ DLV (predsedovia VR odvetvových sekcií a ďalší 
členovia Výkonných rád sekcií). Počet členov Pléna OZ DLV je určený na celé funkčné obdobie, v závislosti od počtu členov ZO OZ DLV združených 
v sekcii, vykázaných k 30.  09. 2011 tak, že za každých začatých 400 členov má sekcia v Pléna OZ DLV jedného zástupcu. Členov Pléna OZ DLV za 
príslušnú sekciu volí Plénum sekcie OZ DLV. Členstvo v Pléna OZ DKV je nezastupiteľné. Na základe záverov rokovaní Plén jednotlivých sekcií: sekcia 
VH – 27. 06. 2012, sekcia Celpap – 01. 08. 2012, sekcia lesnícka – 15. 08. 2012, sekcia vodárenských spoločností – 16. 08. 2012 je zloženie Pléna OZ DLV 
na nasledujúce funkčné obdobie za jednotlivé sekcie nasledovné:  
za sekciu VH:  
 Ing. Vrábelová , predsedníčka VR  
Bc. Peter Pačesa,  podpredseda VR  
Ing. Ľubomír Okrucký , člen VR  
dpt. Ladislav Eichler, člen VR  
Ing. Iveta Tobáková, členka VR  
Ing. Elena Bobulová, členka VR 
RNDr. Lívia Tóthová, členka VR  
 
za sekciu Celpap:   
Milan Kelčík , predseda VR celulózo papierenskej sekcie  
Jozef Chovanec, podpredseda VR    
Ján  Ďurko, člen VR  
Ladislav  Uvíra,  člen VR  
Pavol  Kianička, člen VR  
Eva  Martinková, členka VR  
  
za sekciu lesnícku:  
Jozef  Minárik, predseda VR sekcie lesníckej  
Ing. Štefan Bardún, podpredseda VR sekcie lesníckej  
Ing. Martin Kovalčík, člen VR 
Valéria Leškaničová, členka VR 
Ing. Ján Slivinský, člen VR  
Mgr. Juraj  Kniebügl, člen VR  
Ing. František Suchanovský, člen VR  
Ing. Jaroslav Bacúr, člen VR   
 
za sekciu vodárenských spoločností:  
Štefan Kovačič, predseda VR sekcie VS  
Marián Káčerík, podpredseda VR sekcie VS  
Gabriela Liptáková, podpredsedníčka VR  
Danka Saboslajová, členka VR  
Mária Kajatyová, členka VR  
Blanka Torišková, členka VR  
Vladimír Penzeš, člen VR  
Miloš Žabka, člen VR 
Dagmar Blahová, členka VR  
Štefan Blažek,  člen VR  
Miloš  Michalovič, člen VR   
Ing. Viera Dubničková, členka VR 
Mgr. Monika Kurillová, členka VR  
 
za drevársku a nábytkársku sekcie:   
Jaroslav Ličko, predseda VR  
Helena  Šikulová, členka VR  
Ján  Grozanič, člen VR  
 
Celkový počet členov Pléna OZ DLV  na nasledujúce funkčné obdobie 2012 – 2016 je 38 funkcionárov OZ DLV – vrátane predsedu OZ DLV p. Zdenka 
Dlugoša (v súlade s článkom 53 Stanov OZ DLV).  
 

                                                                                                                                                                                                                                                  Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

INFORMÁCIA 
o priebehu VI. zjazdu OZ DLV, konaného v dňoch 28. – 29. septembra 2012 v Bratislave  

__________________________________________________________________________________________________ 

 
I. Účasť delegátov na zjazde 
 
Na VI. zjazd OZ DLV bolo pozvaných celkom 125 delegátov, ktorí zaslali v stanovenom termíne “Výkaz o voľbe 
delegáta na VI. zjazd OZ DLV”. Zjazdu sa zúčastnilo celkom 113 delegátov, t. z. vykázaná účasť delegátov na 
zjazde bola 90,4%. 
 
II. Hlavné informácie z priebehu zjazdu  
 
V súvislosti s prerokovávaním základných zjazdových dokumentov (Stanovy OZ DLV, Zásady hospodárenia v OZ 
DLV, Organizačný poriadok OZ DLV, Program OZ DLV na roky 2012 – 2016) -  je možné poukázať na to, že 
všetky zmeny, ktoré boli schválené na rokovaniach v Predsedníctva OZ DLV boli zo strany delegátov zjazdu 
odsúhlasené, okrem článku 6 Zásad hospodárenia v OZ DLV, kde nebol napriek predloženým 
odôvodneniam potreby zmeny zo strany p. Zdenka Dlugoša, predsedu OZ DLV, odsúhlasený návrh na 
zvýšenie odvodu z členských príspevkov ZO OZ DLV na účet OZ DLV vo výške 30%, nebol odsúhlasený ani 
kompromisný návrh na zvýšenie odvodu na 25%. Naďalej teda zostáva pre ZO OZ DLV aj na nasledujúce 
volebné obdobie povinnosť odvodu z členských príspevkov na účet OZ DLV vo výške 20%. V súvislosti s tým je 
potrebné upozorniť, že aj aktivity a výsledný efekt práce OZ DLV vo vzťahu k členskej základni zostávajú 
naďalej limitované touto výškou schváleného príspevku.   
Veľmi dôležitá zmena bola odsúhlasená delegátmi zjazdu (na základe návrhu delegáta zjazdu)  v článku 12 
Zásad hospodárenia v OZ DLV, keď ZO OZ DLV nemá nárok na získanie podielu z majetku OZ DLV 
a z podielnického fondu v JMF ZOO a MÚ OZ v prípade zániku, vylúčenia alebo vystúpenia z OZ DLV.  
 
VI. zjazd OZ DLV  potvrdil aj nové zloženie Revíznej komisie, keď namiesto doterajšieho zástupcu lesníckej sekcie 
Ing. Michálika bol potvrdený nový člen Revíznej komisie OZ DLV za lesnícku sekciu p. Viliam Záhumenský. 
Revízna komisia OZ DLV si za nového predsedu Revíznej komisie OZ DLV zvolila p. Annu Gažovičovú.  
 
VI. zjazd OZ DLV na záver rokovania zjazdu zvolil vo verejnom hlasovaní za predsedu OZ DLV na 
nasledujúce volebné obdobie doterajšieho predsedu OZ DLV p. Zdenka Dlugoša (zo 110 prezentovaných 
delegátov, hlasovalo za navrhovaného kandidáta 109 delegátov, 1 delegát sa zdržal hlasovania).   
 
 
 
 
                                                                Vypracoval : Bc. Anton Bystroň 
                        tajomník OZ DLV 
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SUMA MINIMÁLNEJ MZDY NA ROK 2013 

Čiastka 81                                                                                        Zbierka zákonov č. 326 / 2012  

 

326 

N A R I A D E N I E     V L Á D Y 

Slovenskej republiky 

z 10. októbra 2012, 

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663 / 2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje: 

§ 1 

Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na 

a) 337, 70 eura  za mesiac pre zamestnanca  odmeňovaného mesačnou mzdou, 
b) 1, 941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 

 

§ 2 

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343 / 2011 Z. z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012. 

§ 3 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

 

 

Robert Fico  v. r. 

 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
                  Spracoval : Bc. Anton Bystroň 
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Konferencia: „Priority a problémy lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu“. 

 

 
                                                                                                         Zdroj: www.lesy.sk 
 

Dňa 13. 09. 2012 sa v Banskej Bystrici stretli delegáti konferencie, ktorá bola zorganizovaná 
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, v spolupráci a za účinnej podpory nadácie Friedrich 
Ebert Stiftung e. V., zastúpenie v Slovenskej republike, so zameraním na problematiku, týkajúcu sa 
lesného hospodárstva Slovenskej republiky a drevospracujúceho priemyslu. Hlavnou témou 
konferencie boli „Priority a problémy lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu 
v podmienkach Slovenskej republiky.“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia odborov, 
pôsobiacich v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA, zástupcovia zamestnávateľských 
organizácii lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky a zástupcovia 
ústredných orgánov štátnej správy.   

 
Hlavné témy konferencie boli: 

 Možnosti rozvoja drevospracujúceho priemyslu v Slovenskej republike.   
 Súčasný stav lesného hospodárstva v Slovenskej republike a predpokladaný vývoj 

vo využívaní lesov. 
 Problémy lesného hospodárstva, hospodárenie v lesnom hospodárstve 

a perspektívy rozvoja neštátnych lesov.  
 Sociálny dialóg a zamestnanosť v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom 

priemysle.  
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V lesníctve existujú najväčšie problémy v oblasti 
obmedzenia lesného hospodárenia z dôvodu 
stupňov ochrany,  existujúcich tlakov na zmenu 
drevinového zloženia, v súvislosti s cenotvorbou 
pri obchode s drevom, pri vývoze dreva, ako 
negatívum bolo hodnotené znižovanie výnosov 
vplyvom nepovolení alebo obmedzení výroby 
a dlhodobo neriešeným problémom je predlžovanie 
výberových konaní – nedodržanie agrotechnických 
a technologických termínov.     

 
V súvislosti so zameraním činnosti lesného 
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, je 
jej nevyhnutnou súčasťou aj otázka ochrany 
prírody ako celku. Bez ohľadu na celospoločenský 

záujem o túto problematiku, aj počas konferencie boli zo strany jednotlivých delegátov prezentované problémy, 
súvisiace s nepochopením potreby ťažiť a využívať drevnú hmotu na jednej strane a opatreniami, ktoré sú súčasťou 
ochrany prírody a striktne postavené regulatívy v oblasti životného prostredia, na druhej strane. Staré bengálske 
príslovie hovori: “Tyger chráni les a les chráni tygra”. Je v ňom ukrytá pravda o potrebe vzájomnej symbiózy nielen 
medzi faunou a flórou, ale táto životná skúsenosť je rovnako aplikovateľná aj na vzťah človeka a prírody. Súčasne je 
potrebné zdôrazniť, že samotná potreba a nenahraditeľnosť drevnej hmoty pre potreby jednotlivých priemyselných 
odvetví, nie je v protipóle s požiadavkou na ochranu prírody. V tejto súvislosti je skôr potrebné spojiť pragmatický 
prístup businessmanov a určiť hranice ani nie tak pre ochranu lesov, ako pravidlá pre efektívne využívanie a obnovu 
lesov a drevnej hmoty.  
 
Z konferencie vyplynulo päť hlavných 
opatrení: 

1. Vypracovať a realizovať 
komplexnú stratégiu a vytvorenie 
zodpovedajúcich inštitucionálnych 
podmienok na zabezpečenie 
systematickej práce s verejnosťou, 
zlepšiť finančné a organizačné 
zabezpečenie práce s verejnosťou so 
zameraním na jej profesionalizáciu.  
2. Vypracovať a realizovať 
štúdiu o možnostiach podpory 
domáceho spracovania surového dreva 
a reziva zlepšovaním kapacitných 
možností a podnikateľského prostredia 
domáceho drevospracujúceho 
priemyslu. 
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3. Zlepšovať spoluprácu, obchodné a logistické vzťahy medzi lesným hospodárstvom (obhospodarovateľmi 
lesov) a výrobnými odvetviami drevospracujúceho priemyslu, so zameraním na ich užšie prepojenie, poznanie 
a rešpektovanie vzájomných potrieb. 
4. Iniciovať naformulovanie reálnej celospoločenskej objednávky na zabezpečovanie ochrany prírody na 
Slovensku v lesných ekosystémoch vrátane kvantifikácie jej ekonomických, finančných, sociálnych, ale aj 
ekologických dopadov. 
5. Iniciovať prehodnotenie rozsahu a opodstatnenosti súčasných sústav chránených území na základe 
vedecky odôvodnených postupov a s ohľadom na naformulovanú reálnu celospoločenskú objednávku.  

 

 
                                                                                                                        
                  Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 9 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

Štruktúra priemernej hrubej mesačnej mzdy v roku 2011 

 

                                                                                                                         Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2011 podľa krajov a pohlavia 

 

                                                                                                                                                                  Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Priemerná mesačná mzda v EUR v podnikoch s 20 a viac zamestnancami podľa ekonomickej činnosti 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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