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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

SSSSPRAVODAJCA PRAVODAJCA PRAVODAJCA PRAVODAJCA OZOZOZOZ    DLVDLVDLVDLV    
NOVEMBER – DECEMBER  2012                                                                           číslo 11– 12                                                

 
Vážené kolegyne! 
Vážení kolegovia! 
Máme pred sebou rok 2013. Politici, či sprava, či zľava nás prostredníctvom médií 
informujú, že kríza ešte neskončila, že sa musíme uskromniť (Kedy sme sa podľa nich 
nemuseli?), že nemáme mať prehnané požiadavky (Kedy sme mali?) a podobne. Či 
zoberieme tieto výhrady vážne alebo s úsmevom, sme si plne vedomí toho, že rok to 
ľahký nebude. Práve preto viac sa musíme zomknúť a pracovať v prospech našich 
členov. Po zjazde nastala výmena funkcionárov, chceme znovu vykonať školenia 
predsedov ZV a hospodárov. Školenie sa bude týkať Zákonníka práce, Zákona 
o kolektívnom vyjednávaní, o hospodárení ZO, BOZP, ale aj tých tém, ktoré sú 
súčasťou odborárskeho života. Školenia budú v nasledovných termínoch:  
12. 03. 2013 – Bratislava – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, 
13. 03. 2013 – Zvolen – Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,  
14. 03. 2013 – Košice – Košický kraj, Prešovský kraj.  
Prosím všetkých predsedov, aby si tieto termíny poznačili, aby bola 
zabezpečená 100% účasť. Informácie ku školeniam obdržíte včas pred termínom 
školení.  
V prvom polroku OZ DLV organizuje veľkú medzinárodnú konferenciu o lesníctve 
a to 15. 05. – 17. 05. 2013 a 12. 06. – 13. 06. 2013 konferenciu na tému 
„Budúcnosť odborov – nábor a výchova mladých funkcionárov“. Táto 
konferencia sa organizuje pre mladých členov a funkcionárov odborov do 35 rokov.  
V súčasnosti najdôležitejšia úloha je kolektívne vyjednávanie. Do 31. 12. 2012 boli 
uzavreté dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (Sekcia vodného hospodárstva 
a Lesnícka sekcia). V rokovaní sú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa Celulózo-
papierenskej a Drevárskej sekcie. KZVS pre vodárenské spoločnosti sú platné do 31. 
03. 2013. 
Kolegyne, kolegovia! 
Pretože OZ má svoju web-stránku, informačný SPRAVODAJ OZ DLV budeme 
vydávať jedenkrát štvrťročne. Dôležité a aktuálne informácie budeme zverejňovať na 
našej web-stránke.  
Ešte raz Vám želám do roku 2013 pevné zdravie, veľa šťastia a veľmi veľa 
odborárskych úspechov a funkcionárskej trpezlivosti.  

                                                                                                             Zdenek Dlugoš 
                                                                                                           predseda OZ DLV 

INFORMÁCIA 
o aktuálnej situácii v kolektívnom 
vyjednávaní o KZVS  na rok 2013 

 
 
             Na základe dosiahnutých výsledkov 
v kolektívnom vyjednávaní a po dohode so 
zmluvnými partnermi, sú výsledky 
kolektívneho vyjednávania nasledovné:  
  
so Združením zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve na Slovensku 
bola KZVS na rok 2013 podpísaná 13. 12. 
2012, 
 
so Zväzom spracovateľov dreva SR  -  
KZVS na 2013 bola podpísaná dňa 22. 01. 
2013,  
 
so Združením zamestnávateľov LH na 
Slovensku bola KZVS na rok 2013 
podpísaná dňa 18. 12. 2012,  
 
so Zväzom celulózo-papierenského 
priemyslu SR -  uskutočnilo sa 1. kolo 
kolektívneho vyjednávania o návrhu 
Dodatku č.2 ku KZVS dňa 03. 12. 2012 – 
OZ DLV nesúhlasil s návrhom Zväzu CPPP 
SR na zvýšenie mzdových taríf o 2% - 
pripravuje sa 2. kolo kolektívneho 
vyjednávania,  
 
s Asociáciou vodárenských spoločností  
- dňa 31. 12. 2012 bol podpísaný Dodatok 
č. 1 ku KZVS na rok 2012, ktorý reaguje na 
zmeny v novelizovanom Zákonníku práce 
a zmeny vo výške minimálnej mzdy na rok 
2013. Platnosť KZVS na rok 2102 končí 31. 
03. 2013. Návrh novej KZVS na rok 2013 
bol zaslaný AVS dňa 13. 12. 2012. Doteraz 
sme neobdržali stanovisko k návrhu KZVS 
na rok 2013 zo strany AVS. 

                                    
Bc. Anton Bystroň   

           tajomník OZ DLV 
                                                                            
 

INFORMÁCIA O WEB-STRÁNKE Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA má vytvorenú a funkčnú web-stránku, ktorá je 
pravidelne v jednotlivých sekciách aktualizovaná. Informácie, ktoré obsahuje reflektujú 
záujem o jednotlivé druhy informácií s tým, že v prípade záujmu členskej základne 
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je možné obsah a rozsah poskytovaných 
informácií upraviť. Informácie, ktoré sú na web-stránke obsahujú nielen všeobecné 
informácie, týkajúce sa Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, ale aj informácie, ktoré 
umožňujú zvýšiť odbornú úroveň funkcionárov zväzu a pomôžu aj radovým členom 
zorientovať sa v jednotlivých otázkach. Na web-stránke sa nachádzajú aj ekonomické 
informácie, ktoré môžu byť pomôckou pre kolektívne vyjednávanie. Záujmom vedenia 
nášho odborového zväzu je v nasledujúcom období presadzovať ešte intenzívnejšie 
využívanie tohto informačného kanálu  k sprostredkovaniu informácií členom zväzu, ale 
aj k prezentovaniu aktivít, úspechov, ale aj problémov jednotlivých základných 
organizácií Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.   
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Vývoj inflácie v roku 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 

 
Okt. 

 
+ 0,3 

 

 
+ 3,8 

 
+ 3,8 

 
Novem. 

 
+ 0,0 

 

 
+ 3,4 

 
+ 3,4 

 
Decem. 

 
-  0,1 

 
+ 3,2 

 
+ 3,2 

 
                                   Zdroj: Štatistický úrad SR 

                                   Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

INFORMÁCIA  
z 2. rokovania Predsedníctva OZ DLV, konaného dňa 05. 12. 2012 

v Ružomberku 
 

2. rokovanie Predsedníctva OZ DLV, ktoré sa konalo dňa 05. 12. 2012, zobralo na 
vedomie Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení z 1. rokovania Predsedníctva OZ DLV, 
konaného dňa 14. 11. 2012. Prerokovalo Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny 
k 30. 11. 2012, ktorú zobralo na vedomie. 
  
Predsedníctvo OZ DLV prerokovalo Informáciu o stave finančných prostriedkov na 
účtoch a termínovaných vkladoch  a prijalo navrhované opatrenia. 
 
Materiály informačného charakteru: Zabezpečenie 1. rokovania Pléna OZ DLV. 
Informácia z rokovania orgánov KOZ SR. Aktuálna informácia z rokovania HSR SR  
a v kolektívnom vyjednávaní. Predsedníctvo OZ DLV prerokovalo a zobralo na 
vedomie.  
 
2. rokovanie Predsedníctva OZ DLV ďalej schválilo plán rokovaní Predsedníctva OZ 
DLV a Pléna OZ DLV v 1. polroku 2013 a schválilo Plán odborovej kontroly nad 
stavom BOZP na rok 2013 vo vytypovaných ZO OZ DLV. 
 
V bode Rôzne boli zo strany predsedu OZ DLV p. Dlugoša poskytnuté nasledovné 
informácie: možnosť účasti na seminároch k sociálnemu dialógu v mesiaci február 
2013, ktoré usporiada ETUI  v Bruseli a Paríži, štatistický prehľad o rozsahu a 
spôsobe poskytovania právnej pomoci OZ DLV od 01. 01. 2012 do 30. 11. 2012, 
informácia o príprave školení k novelizovanému Zákonníku práce v mesiaci marec 
2013. 
 
V rámci diskusie informovali podpredsedovia OZ DLV a predsedovia VR odvetvových 
sekcií o situácii v kolektívnom vyjednávaní a o návrhoch KZVS na rok 2013. KZVS boli 
ku dňu konania zasadnutia Predsedníctva OZ DLV uzavreté a pripravené na podpis 
u lesníckej sekcie a sekcie VH.  
   

        
 Vypracoval: Bc. Anton Bystroň   

                            tajomník OZ DLV 
  

INFORMÁCIA 
z 1.  rokovania Pléna OZ DLV konaného dňa 06. 12. 2012 v Ružomberku 

 
1. rokovanie Pléna OZ DLV, ktoré sa konalo dňa 06. 12. 2012 zobralo na vedomie Informáciu o plnení uznesenia z 8. rokovania Pléna OZ 
DLV, Informáciu o činnosti Predsedníctva OZ DLV za obdobie od 8. rokovania Pléna OZ DLV dňa 19. 4. 2012, Správu o činnosti Revíznej 
komisie OZ DLV za obdobie od konania VI. zjazdu  OZ DLV a Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k Správe o čerpaní rozpočtu OZ DLV 
za 1. polrok 2012 a k návrhu rozpočtu OZ DLV na rok 2013. Plénum OZ DLV ďalej zobralo na vedomie Informáciu o stave členskej 
základne OZ DLV k  30. 09. 2012 a návrh na zasielanie materiálov na rokovanie Pléna OZ DLV elektronickou poštou – počnúc mesiacom 
apríl 2013.  
1. rokovanie Pléna OZ DLV schválilo Správu o činnosti OZ DLV za obdobie od 8. rokovania Pléna OZ DLV a Správu o čerpaní rozpočtu 
OZ DLV za 1. polrok 2012 a schválilo rozpočet OZ DLV na rok 2013, pričom splnomocnilo Predsedníctvo OZ DLV na uskutočnenie 
nevyhnutných presunov medzi jednotlivými položkami rozpočtu pri dodržaní celkovej sumy rozpočtu. 1. rokovanie Pléna OZ DLV schválilo 
Rokovací poriadok Pléna OZ DLV na nasledujúce volebné obdobie s pripomienkami.  

Vypracoval: Bc. Anton Bystroň   
                            tajomník OZ DLV 
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PORIADOK PRÁVNEJ POMOCI Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 
  

Článok 1 
 
Poriadok právnej pomoci upravuje poskytovanie právnej pomoci členom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA pri ochrane ich práv 
a oprávnených záujmov, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. 
 

Článok 2 
 

1. Každý člen Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA má právo na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci vo forme poradenstva v otázkach, 
ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov. 

2. Pod právnou pomocou sa rozumie: 
      a)   poskytovanie právneho poradenstva formou telefonického rozhovoru alebo osobným stretnutím, 
      b)   vypracovanie žiadosti, odvolania, právnych stanovísk a podobných písomností v súvislosti s pracovnoprávnym  
      sporom, 
      c)   zastupovanie člena základnej organizácie pri prvom pojednávaní pred súdom, 
      d)  zastupovanie člena základnej organizácie pri ďalších pojednávaniach pred súdom je   
      podmienené 3- ročnou   dĺžkou   členstva   v   Odborovom  zväze  DREVO,  LESY, VODA  a   podpísaním  dohody    
      o podmienkach právnej pomoci členovi základnej organizácie.  
3. Bezplatné právne poradenstvo poskytujú členom základných organizácii špecialisti Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a právnik/a 

Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 
4. Člen Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA má právo na poskytnutie právneho zastúpenia pred súdmi, štátnymi orgánmi a organizáciami, 

a to pri uplatňovaní svojich nárokov vyplývajúcich z: 
a) pracovnoprávneho vzťahu, 
b) uzatvorenej kolektívnej zmluvy. 

5. Z právneho zastúpenia sú vylúčené nároky vyplývajúce z podaných zlepšovacích návrhov, vynálezov a patentov, ako aj  veci 
občianskoprávneho a trestnoprávneho charakteru. 

 
Článok 3 

Postup pri poskytovaní právnej pomoci 
formou poradenstva členom základnej organizácie 

 
1. Závodný výbor základnej organizácie Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA (ďalej len „ZV ZO OZ DLV“) poskytuje bezplatnú právnu 

pomoc členom základných organizácií formou poradenstva v otázkach pracovnoprávnych a plnení, vyplývajúcich z uzatvorených kolektívnych 
zmlúv tak, ako je to uvedené v Článku. 2, Bod 2 písm. a) tohto Poriadku právnej pomoci.  

2. V prípade potreby, ak právna pomoc poskytnutá členovi základnej organizácie Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA ZV ZO OZ DLV nie je 
dostatočná, môže člen požiadať prostredníctvom základnej organizácie o právnu pomoc právnika/u Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, 
alebo príslušného špecialistu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 

 
Článok 4 

Postup pri poskytovaní právnej pomoci  
vo forme zastúpenia pred súdmi, štátnymi orgánmi a organizáciami 

 
1. O poskytnutie právnej pomoci zastúpením pred súdmi, štátnymi orgánmi a organizáciami žiada člen písomne. Okrem člena sa právna pomoc 

poskytuje aj najbližším pozostalým po zomrelom členovi, pokiaľ ide o záujmy v súlade s Článkom 2 v príčinnej súvislosti s úmrtím člena 
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, a to na základe ich písomnej žiadosti. Najbližším pozostalým sa rozumie manžel, manželka, druh, 
družka, otec, matka, syn alebo dcéra. 

2. Ten, kto žiada o právnu pomoc zastúpením pred súdmi, štátnymi orgánmi a organizáciami, je povinný spolu so žiadosťou priložiť i všetky 
potrebné listinné doklady odôvodňujúce jeho žiadosť.  

3. Člen predkladá písomnú žiadosť ZV ZO OZDLV, v ktorej si plní svoje členské práva a povinnosti. 
4. ZV ZO OZ DLV potvrdzuje dĺžku členstva v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA.  
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5. ZV ZO OZ DLV zabezpečí odborné posúdenie uplatňovaného nároku alebo spornej veci. Na základe tohto posúdenia ZV ZO OZ DLV 

odporučí alebo neodporučí poskytnutie právneho zastúpenia. V prípade odporučenia právneho zastúpenia ZV ZO OZ DLV určí postup 
a bližšie podmienky tohto zastúpenia. 

6. O poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci vo forme zastúpenia pred súdmi, štátnymi orgánmi a organizáciami s definitívnou platnosťou 
rozhoduje Predsedníctvo Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. Žiadosť ZV ZO OZ DLV na rozhodnutie Predsedníctvom Odborového 
zväzu DREVO, LESY, VODA schváli alebo neschváli predseda Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA s tým, že ak žiadosť neodporučí, 
je povinný predložiť odôvodnenie svojho stanoviska. 

7. Právne zastúpenie sa realizuje prostredníctvom: 
a) advokáta na základe písomnej dohody o právnom zastúpení uzavretej medzi advokátom  a základnou organizáciou, 
b) právnika/y  Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, 
c) mediátora zapísaného v registri mediátorov, na ktorom sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorý funkciu mediátora prijme.  

8. Právnik/a, advokát/ka, mediátor zastupuje člena, ak o to požiada ZV ZO OZ DLV na základe poverenia a udeleného plnomocenstva 
predsedom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. Plnomocenstvo na zastupovanie najprv udelí člen štatutárnemu zástupcovi ZV ZO OZ 
DLV. Za základnú organizáciu koná jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorej štatutárny orgán udelí plnomocenstvo. Následne ZV ZO OZ DLV, 
zastúpený štatutárnym orgánom, alebo ním poverená osoba, ktorá koná na základe plnomocenstva, udelí plnomocenstvo Odborovému 
zväzu DREVO, LESY, VODA. Predseda Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA udelí plnomocenstvo na zastupovanie právnikovi/ke, 
advokátovi/ke, mediátorovi, ktorý bude člena zastupovať. Právne zastúpenie schvaľuje: 

8.1 ZV ZO OZDLV a na jeho úroveň postavený odborový orgán, 
8.2 predseda Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA v prípadoch, ak: 

a) ide o kolíziu stanoviska ZV ZO OZ DLV vo vzťahu k uplatňovanému nároku, či právu člena, 
b) ZV OZ DLV odmietol poskytnúť právnu pomoc bez vážnych dôvodov, 
c) ide o právne zastúpenie právnikom/ou Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 

Pred vydaním rozhodnutia o poskytnutí právneho zastúpenia je poverený zamestnanec Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA povinný 
rokovať so ZV ZO OZ DLV, alebo na jeho úroveň postaveným odborovým orgánom.  

9. Právne zastúpenie uvedené v bode 8.1 a 8.2 sa povoľuje na základe rozhodnutia vždy v písomnej forme. V rozhodnutí sú bližšie určené 
podmienky právneho zastúpenia. 

10. O odňatí konkrétneho plnomocenstva na právne zastúpenie rozhoduje ten orgán, ktorý rozhodol o povolení zastúpenia, t. z. Predsedníctvo 
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, pričom vykoná všetky nevyhnutné úkony k zamedzeniu vzniku prípadnej škody. 

11. Povolenie právneho zastúpenia sa môže odňať, ak dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré sa právna pomoc nemala poskytnúť, najmä 
ak sa: 

a) zistí, že člen nepravdivo informoval odborový orgán alebo zamlčal skutočnosti, či dôkazné prostriedky dôležité pre posúdenie veci, 
rozhodujúce pre poskytnutie právnej pomoci, 

b) člen odvolá splnomocnenie alebo podnikne vo veci súdne, či mimosúdne kroky bez vedomia zastupujúceho, ktorého odborový orgán 
poveril zastupovaním, 

c) žiadateľ o právnu pomoc prestal byť členom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA alebo ak neplatí členské príspevky, a to za 
obdobie dlhšie ako tri mesiace. 

12. Povolenie právneho zastúpenia bude odňaté, ak člen odborov, ktorý o právne zastúpenie požiadal, odmietne podpísať Dohodu o právnom 
zastúpení, alebo v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa predloženia Dohody o právnom zastúpení, túto nepodpíše, alebo ak vyjadrí 
nesúhlas so zmluvnými podmienkami právneho zastúpenia.  

13. Hradenie nákladov zastúpenia člena odborov: 
a) Náklady právneho zastúpenia pred súdom, štátnym orgánom a organizáciou, s výnimkou nákladov podľa písm. b)  tohto článku, hradí 

orgán, ktorý zastúpenie odporučil a orgán, ktorý rozhodol o povolení právneho zastúpenia, a to v rozsahu uvedenom v rozhodnutí 
Predsedníctva OZ DLV o povolení právneho zastúpenia s uvedením úkonov, ktoré budú uhradené alebo uvedením celkovej sumy, 
ktorá bude uhradená. 

b) Trovy konania, (trovy právneho zastúpenia, znalečné, svedočné, atď.) priznané súdom protistrane, hradí člen zo svojich prostriedkov. 
Výnimočne, s prihliadnutím k povahe veci alebo k sociálnym pomerom člena, môže povoľujúci orgán rozhodnúť, ktoré z uvedených 
nákladov a v akej výške uhradí. 

c) Náhradu hotových výdavkov, vynaložených odborových prostriedkov v súvislosti so zastupovaním pred súdom pri úspešnosti návrhu 
člena, uplatňuje zastupujúci voči protistrane pred skončením sporu v súdnom konaní. Zastupujúci je povinný dodržiavať zásady 
maximálnej hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov. 

d) Odborový zväz DREVO, LESY, VODA neuhrádza súdne trovy, ktoré právoplatným rozsudkom súd zaviaže zamestnanca uhradiť 
v prípade prehratého, resp. čiastočne prehratého sporu. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Orgány základných organizácií Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA, Odborový zväz DREVO, LESY, VODA a osoby splnomocnené 
k poskytovaniu právnej pomoci pred súdom, štátnymi orgánmi a organizáciami: 

a) vykonávajú všetky úkony s tým spojené so zastupovaním člena odborov dôkladne a včas, aby sa nepremeškali lehoty stanovené na 
uplatňovanie nárokov, 

b) vykonávajú administratívne práce spojené s realizáciou právnej pomoci zastúpením pred súdom, vrátane finančného vysporiadania. 
Vedú riadnu evidenciu o došlej, odoslanej korešpondencii a spisoch, týkajúcich sa sporu a uschovávajú doklady po dobu 5 rokov, 

c) zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla ich zavinením pri výkone tejto formy právnej pomoci. Obdobne za škodu zodpovedá aj advokát 
a mediátor, 

d) riešia sťažnosti vzťahujúce sa na neposkytnutie a nerealizovanie dohodnutej formy právnej pomoci a uzatvárajú ich s konečnou 
platnosťou. 

2. Zmeny a doplnky Poriadku právnej pomoci Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA schvaľuje Predsedníctvo Odborového zväzu DREVO, 
LESY, VODA. 

 
 

Zdenek Dlugoš, v. r.  
                  predseda OZ DLV 
 
 
 

Tento Poriadok právnej pomoci nadobúda platnosť a účinnosť uznesením Predsedníctva OZ drevo, lesy, voda  na  1. rokovaní P-OZ DLV dňa 14. 
11. 2012.  
 
PRÍLOHY:  
Vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.  
 
Rozdeľovník 
1. Členovia Predsedníctva Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.  
2. Predseda Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 
3. Predseda Revíznej komisie Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 
4. Právnik/a a špecialisti Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA. 
5. Predseda/kyňa ZV ZO OZ DLV.  
6. Registračné miesto – sekretariát predsedu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.  
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                                                                                                                                         Príloha č. 1 k Poriadku právnej pomoci reg. číslo: 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI 
zastúpením pred súdom, štátnym orgánom/organizáciou1) 

 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI/NAVRHOVATEĽOVI 

 

Titul, meno, priezvisko, (rodné priezvisko) ................................................................................................................................ 

Dátum narodenia: ..................................... Miesto narodenia: ........................................... Štátna príslušnosť: ................ 

Rodné číslo: ..............................................................  Telefón (pevná linka/MT): ..................................................................... 

E-mail adresa: ............................................................................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ): ...................................................................................................................... 

Korešpondenčná adresa (ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu): .................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

B. SOCIÁLNE POSTAVENIE ŽIADATEĽA/NAVRHOVATEĽA 

Zamestnanec/pracovná pozícia: .............................................................................................................................................. 

Samostatne zárobkovo činná osoba: ..................................................................................................................................... 

Študent (forma štúdia): ................................................................................................................................................................ 

Poberateľ dôchodku (druh dôchodku): ..................................................................................................................................... 

Uchádzač o zamestnanie: ........................................................................................................................................................ 

Iné: .............................................................................................................................................................................................. 

C. ZAMESTNÁVATEĽSKY SUBJEKT/ŠTÁTNY ORGÁN/ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA1)/ODPORCA 

Adresa zamestnávateľa (presný názov, ulica, číslo, obec, PSČ) : .............................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

Štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko) : ........................................................................................................................... 

Telefón (pevná linka/MT) : ................................................................................. Fax ...................................................................  

E-mail adresa: ............................................................................................................................................................................. 

D. VYMEDZENIE PREDMETU SPORU/Dôvod žiadosti, informácie o povahe sporu.    

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

E. INFORMÁCIE O HODNOTE SPORU/FINANČNÉ-INÉ NÁROKY ŽIADATEĽA 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

F. ĎALŠIE SKUTOČNOSTI, NA KTORÉ ŽIADATEĽ POVAŽUJE ZA VHODNÉ UPOZORNIŤ 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

G. PREDBEŽNÉ POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI2)  

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Miesto a dátum podania žiadosti na ZV OZ DLV  .................................................................. 

                                                                           
 
                                                                                                                        ............................................................................ 
                                                                                                                                               (podpis žiadateľa) 
J. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, 
adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, číslo telefónu – pevná linka, mobilný telefón, e-mail adresa, štátna príslušnosť) a s ich 
poskytovaním inej osobe výhradne na účely poskytovanej právnej pomoci.  

Miesto a dátum ................................................. 

                                                                                                                         ............................................................................ 
                                                                                                                                                 (podpis žiadateľa) 

 

K. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PRAVDIVOSTI A ÚPLNOSTI ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov v prípade uvedenia 
nepravdivých údajov.  
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Čestne vyhlasujem, že všetky zmeny skutočností, ktoré som uviedol/a v tejto žiadosti a sú rozhodujúce pre poskytovanej právnej pomoci, 
oznámim ZV ZO OZ DLV do piatich kalendárnych dní od ich zmeny. 

Čestne vyhlasujem, že poskytnem Odborovému zväzu DREVO, LESY, VODA, ním určenému zamestnancovi, právnikovi, advokátovi, 
mediátorovi, v čase poskytovania právnej pomoci, potrebnú súčinnosť a to najneskôr do piatich kalendárnych dní, alebo v inej stanovenej 
lehote a som si vedomý, že moja nespolupráca, môže byť dôvodom na odňatie poskytovania právnej pomoci a svojím podpisom 
potvrdzujem, že som bol/a o tejto možnosti poučený/á a bol/a som na ňu upozornený/á. 

Miesto a dátum ............................................................. 

                                                                                                                       ............................................................................... 
                                                                                                                                                  (podpis žiadateľa) 
 

 

L. VYJADRENIE ZV ZO OZ DLV 

ZV OZ DLV (presný názov, sídlo – ulica, obec, PSČ, identifikačné číslo organizácie) ..................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

zastúpený (titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu ZV OZ DLV) ........................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................., potvrdzuje, že 

žiadateľ (titul, meno, priezvisko) je členom .................................................................................................................................. 

od ................................................................... a ku dňu podania žiadosti ................................................................................. 

má vysporiadané všetky záväzky, súvisiace s platením členských príspevkov člena OZ DLV a spĺňa podmienky pre právne zastupovanie 
v zmysle .................................................................. Poriadku právnej pomoci reg. číslo ..................  

Súčasne potvrdzujem, že hore uvedené informácie, týkajúce sa členstva a platenia príspevkov sú pravdivé a v prípade, že dôjde k ich 
zmene (ukončenie členstva, neplatenie príspevkov), tieto informácie poskytnem písomne Odborovému zväzu DREVO, LESY, VODA do 
piatich dní, od ich vzniku.  

ZV ZO OZDLV poskytnutie právnej pomoci zastúpením pred súdom, štátnym orgánom/organizáciou1):  

DOPORUČUJE právne zastúpenie                                NEDOPORUČUJE3) právne zastúpenie 

 

 V ....................................... dňa ......................................                                                                               
                                                                           
 
                                                                                                                   ............................................................................ 
                                                                                                            (pečiatka ZO OZ DLV a podpis predsedu ZO OZ DLV) 
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Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci zastúpením pred súdom, štátnym orgánom/organizáciou1) bola odoslaná Odborovému zväzu DREVO, LESY, 
VODA Vajnorská 1, 815 70 dňa ........................................  

 

 

1) Nehodiace sa škrtnite. 

2) Vypĺňa sa iba v prípade, ak žiadateľ požaduje predbežné poskytnutie pomoci. 

3) V prípade nesúhlasu je potrebné, aby bol doplnený dôvod.  
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NOVÍ FUNKCIONÁRI KOZ SR 
 
Jozef KOLLÁR  
prezident KOZ SR 

 

 

Narodený 3. 3. 1956, Pieštany 

Trvalé bydlisko:  Pieštany 

Rodinný stav:  ženatý 

Vzdelanie: Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Enviromentálne inžinierstvo, titul Ing 

Priebeh vykonávaných 
zamestnaní: 

1975-1989 zmenový chemik, Atómová elektráren Jaslovské Bohunice  

 
1989-1991 predseda ZO Federálneho OZ energetikov v EBO 

 
1991-1992 tajomník FOZE pre SR 

 
1992-1996 predseda SOZ energetikov  

 
1996-2000 viceprezident KOZ SR 

 
2000-2003 ved.odd. monitorovania a koordinácie region. trhov práce na GR NÚP v Bratislave  

 
2004-2007 samostatný radca, odd. kontroly na ÚPSVR Pieštany  

 
2007 - riaditel organizacného odboru SLOVES  

Odborárska cinnost:  vid. vyššie uvedené 
 

Slavomír MANGA  
viceprezident KOZ SR  

 

Narodený 21. 4. 1956, Žilina 

Trvalé bydlisko:  Bratislava 

Rodinný stav:  ženatý 

Vzdelanie: UK Bratislava, fakulta žurnalistiky, postgraduál politológia 

Doterajší výkon povolaní: 1982-1992 vysokoškolský pedagóg – VA Brno 
1993-2009 štátny zamestnanec MO SR, ved. odd. obrannej politiky štátu, riaditel odboru pre obrannú 
politiku štátu, poradca ministra obrany SR pre strategické plánovanie a integráciu SR do 
euroatlantických štruktúr 
2010-2012 poradca rektora, hlavný koordinátor edicnej cinnosti Paneurópskej vysokej školy 

 
Zdroj: http://www.odbory.sk/index.php?page=./kozsr/funkcionari_koz 
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INFORMÁCIA 
z konferencie OZ DLV, zameranej k problematike celulózo-papierenského priemyslu, konanej v dňoch 07. 

11. – 09. 11. 2012 v Ružomberku 
 

Na základe úzkej spolupráce s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung zabezpečil organizačne OZ DLV konferenciu 
k problematike celulózo-papierenského priemyslu z pohľadu ochrany životného prostredia a výmeny skúseností 
v sociálnom dialógu zamerané na problematiku kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách.   
 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia partnerských  Odborových zväzov z Poľska, Maďarska a Česka. Za SR sa 
zúčastnili konferencie aj zástupcovia Zväzu celulózo-papierenského priemyslu, Obvodného úradu životného 
prostredia Ružomberok a konferenciu pozdravil aj primátor mesta PaedDr. Pavlík.  
 
Účastníci konferencie boli informovaní o problematike celulózo-papierenského priemyslu v jednotlivých krajinách 
V4. Osobitne boli prerokované možnosti vplyvu odborov na opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia so 
zameraním na Národný environmentálny akčný program SR. Kladne bolo zhodnotené, že sú možnosti, aby sa 
i odbory zapojili do národného sociálneho dialógu a v rámci svojho vplyvu  pôsobili cestou svojich členov na 
ochranu životného prostredia.  
 
Osobitne bola prerokovaná problematika hospodárskej a ekonomickej krízy v krajinách V4, jej priame a nepriame 
dopady na odvetvie celulózo-papierenského  priemyslu a opatrenia prijaté na zmiernenie jej dopadov, identifikácia 
potenciálnych rizík v nádväznosti na očakávaný vývoj ekonomiky v Európe.  
 
V rámci schválených opatrení bolo dohodnuté rozvíjať spoluprácu s partnerskými odborovými zväzmi v rámci krajín 
V4, osobitne v rámci sociálneho dialógu, vzájomne sa informovať o riešení problémov v celulózo-papierenskom 
priemysle.  
 

Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 
tajomník OZ DLV 
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Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2012 

(v prepočte na fyzické osoby) 

Ukazovateľ 
Merná 
jednot

ka 

2011 2012 

1. 
Q. 

2. 
Q. 

1. 
polrok 

3. 
Q. 

1. - 
3.Q. 

4. 
Q. 

ro
k 

1. 
Q. 

2. 
Q. 

1. 
polrok 

3. 
Q. 

1. 
- 
3. 
Q. 

Priemerná mesačná nominálna mzda 
zamestnanca hospodárstva SR 1) 

Eur 746 781 763 769 765 848 786 770 793 781 784 782 

Index nominálnej mzdy index 102,
9 

103,
0 

103,0 102,5 102,8 100,5 102,
2 

103,2 101,5 102,4 102,0 102,
2 

Index reálnej mzdy index 99,6 99,1 99,4 98,6 99,1 96,2 98,4 99,4 98,1 98,7 98,4 98,6 

 
Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie minulého roku = 100; index reálnej mzdy je vypočítaný ako 
podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien 
1) bez podnikateľských príjmov; údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd 

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2012
Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=48053 
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