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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

APRÍL – JÚN 2013                                číslo 3 – 4                                                ročník XIII. 

 
 
Vážené kolegyne! 
Vážení kolegovia! 
 
Ukončili sme I. polrok 2013, ako aj I. a aj II. štvrťrok a môžeme ho 
charakterizovať ako ťažký. Situácia v spoločnosti je zložitá, nezamestnanosť sa 
pohybuje okolo 14%. Zlepšenie zamestnanosti je v nedohľadne. Aj keď v našich 
firmách nemáme avizované mimoriadne prepúšťania, situácia nie je ružová. 
Najhoršia situácia je v CPP, kde k 17. 06. 2013 sme mali podpísanú iba 1 
podnikovú kolektívnu zmluvu. Napriek kolektívnemu vyjednávaniu a maximálnej 
snahe našich funkcionárov podpisy kolektívnych zmlúv sa odsúvajú.  
 
Dňa 25. 04. 2013 rokovalo Plénum OZ DLV. Informáciu máte na inom mieste 
v Spravodajcovi. Ja chcem iba poďakovať za konštruktívne jednanie a že 
dokumenty pre ďalšiu činnosť OZ DLV boli schválené. Horšia situácia je 
v niektorých sekciách, ktoré si bohužiaľ neuvedomujú situáciu v OZ DLV 
a zabudli už na závery nášho zjazdu a predovšetkým na program OZ  DLV.  
 
Dňa 15. – 17. 05. 2013 sa uskutočnila medzinárodná lesnícka konferencia 
o ochrane životného prostredia a o posilnení sociálneho dialógu v lesníckom 
odvetví. Príspevok taktiež máte pri ďalších informáciách.  
 
 
Kolegyne, kolegovia! 
 
Aj keď máme veľa problémov môžeme konštatovať, že sa vieme s nimi 
popasovať a niektoré sa nám podarí aj vyriešiť. K tomu, ale potrebujeme 
odhodlanie a spoločný postup, ktorý si niekedy sami narušíme.  
O chvíľu nám začne dovolenkové obdobie. Ja Vám všetkým želám nerušený 
oddych a načerpanie síl do ďalšej práce.  
        
                                                                                  Zdenek Dlugoš 
                                                                                predseda OZ DLV     

 

Vývoj inflácie v roku 2013 (v %) 
 

Mesiac 
v roku 
2013 

 
Voči 

predošlé
mu 

mesiacu 

 
Voči 

rovnakému 
mesiacu 

v roku 2012 

 
Od 

začiatku 
roka voči 

rovnakému 
obdobiu 

roka 2012 

 
Január                     
 

 
+ 0,6 

 
+ 2,4 

 
+ 2,4 

 
Február 
 

 
  0,0 

 
+ 2,2 

 
+ 2,2 

 
Marec 
 

 
+ 0,1 

 
+ 1,9 

 
+ 1,9 

 
Apríl 
 

 
  0,0 

 
+ 1,7 

 
+ 1,7 

 
Máj 
 

 
+ 0,1 

 
+ 2,0 

 
+ 2,0 

 

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

 

ANKA GAŽOVIČOVÁ 

– predsedníčka Revíznej komisie Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 

oslávila krásnych 50 rokov života. Pri tejto príležitosti jej v mene všetkých 
členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA vyslovujeme poďakovanie za 
dlhoročnú náročnú prácu v odboroch. 
 
Zároveň jej prajeme veľa zdravia, šťastia, profesionálnych úspechov 

a rodinnej pohody. 

                                                                               Členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA 

 

TERMÍNY A MIESTO ROKOVANIA 
PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 
25. 09. 2013 - Bratislava 
23. 10. 2013 - Bratislava 
27. 11. 2013 – Ružomberok 
 
TERMÍN A MIESTO ROKOVANIA  
PLÉNA OZ DLV 
28. 11. 2013 - Ružomberok 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA Z 2. ROKOVANIA PLÉNA 
OZ DLV 

 
2. rokovanie Pléna OZ DLV sa konalo dňa 
25. 04. 2013 na Štrbskom plese a zobralo 
na vedomie materiály za hodnotené 
obdobie a to, obdobie od 1. rokovania 
Pléna dňa 06. 12. 2013, a to:  „Informáciu 
o plnení uznesenia z 1. rokovania Pléna OZ 
DLV“, „Informáciu o činnosti Predsedníctva 
OZ DLV za hodnotené obdobie“, „Správu 
o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za 
hodnotené obdobie“ a „Stanovisko Revíznej 
komisie OZ DLV k Správe o čerpaní 
rozpočtu OZ DLV za rok 2012“. Plénum OZ 
DLV prerokovalo a zobralo na vedomie 
„Správu o činnosti odborovej kontroly nad 
stavom BOZP za rok 2012“,  „Správu 
o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2012 
v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV“ a 
„Vyhodnotenie rozsahu poskytovanej 
právnej pomoci v OZ DLV za rok 2012“. 
Plénum OZ DLV zobralo na vedomie aj 
„Správu o vykonanej inventarizácii  majetku 
OZ DLV k 31. 12. 2012“ a schválilo „Správu 
Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV 
za hodnotené obdobie“ a prerokovalo 
a schválilo „Správu o čerpaní rozpočtu OZ 
DLV za rok 2012“. V diskusii informoval 
predseda OZ DLV p. Dlugoš prítomných 
o tom, že web-stránku OZ DLV navštívilo 
do konania Pléna OZ DLV viac ako 8000 
návštevníkov a zo strany ZO OZ DLV boli 
zaznamenané len pozitívne ohlasy na 
grafickú a obsahovú náplň novej  web-
stránky. Súčasne požiadal členov Pléna OZ 
DLV, aby informovali jednotlivé ZO OZ DLV 
o možnosti prezentovať činnosť jednotlivých 
ZO na web-stránke s tým, že príspevky 
a podklady môžu zasielať na adresu: 
sekretariat@ozdlv.sk. O súčinnosť boli 
požiadaní členovia Pléna OZ DLV aj 
v súvislosti s požiadavkou na zaslanie 
podnikových kolektívnych zmlúv na rok 
2013 zo všetkých ZO. I.  podpredseda OZ 
DLV p. Kelčík informoval o tom, že 
pretrváva nepriaznivá situácia v uzatváraní 
kolektívnych zmlúv na podnikovej úrovni. 
V rámci diskusie bolo potvrdené, že 
materiály na rokovanie Pléna OZ DLV budú 
naďalej zasielané elektronickou poštou.  
                                      

                 Vypracoval: Bc. Anton Bystroň

    

    

 
INFORMÁCIA Z 5. ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 

 
Dňa 24. 04. 2013 sa konalo v hoteli Sorea-Trigan na Štrbskom plese vo Vysokých 
Tatrách 5. rokovanie Predsedníctva OZ DLV.  
 
Predsedníctvo OZ DLV zobralo na vedomie „Zápisnicu“ a „Kontrolu plnenia uznesení“ 
zo 4. rokovania Predsedníctva OZ DLV.  
 
V bode 3. zobralo na vedomie „Informáciu o stave finančných prostriedkov na účtoch 
a termínovaných vkladoch“ a súhlasilo s navrhovaným opatrením.  
 
V bode 4. odsúhlasilo „Správou o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2012“ a zobralo na 
vedomie „Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV“. Zároveň uložilo predsedovi OZ DLV 
predložiť uvedené materiály na rokovanie Pléna OZ DLV.  
 
V bode 5. prerokovalo a zobralo na vedomie „Vyhodnotenie rozsahu poskytovanej 
právnej pomoci v OZ DLV za rok 2012“ a uložilo predložiť tento dokument na 
rokovanie 2. Pléna OZ DLV.  
 
V bode 6. a 7. prerokovalo „Informácie z rokovania KOZ SR“ a „Aktuálne informácie 
z rokovania HSR SR a v kolektívnom vyjednávaní“, ktoré zobralo na vedomie.  
 
V bode 8. Predsedníctvo OZ DLV na vedomie „Správu o vývoji pracovnej úrazovosti 
v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2012“ a uložilo predsedovi OZ DLV 
predložiť túto na rokovanie Pléna OZ DLV.  
 
V bode 9. Predsedníctvo OZ DLV prerokovalo zabezpečenie 2. rokovania Pléna OZ 
DLV, pričom bolo odsúhlasené, že plénum bude viesť 1. podpredseda OZ DLV p. 
Kelčík. Zároveň bolo odsúhlasené zloženie pracovných komisií 2.  Pléna OZ DLV.  
 
V bode Rôzne Predsedníctvo OZ DLV zobralo na vedomie „Správu z vykonanej 
zahraničnej pracovnej cesty predsedu OZ DLV p. Dlugoša“,  vykonanej v dňoch 9. – 
12. 04. 2013 v Prahe na konferencii EPSU.  
 
Predsedníctvo OZ DLV ďalej zobralo na vedomie uvedené informácie predsedov 
Výkonných rád odvetvových sekcií OZ DLV o príprave zahraničných pracovných ciest 
v nasledujúcom období: I. podpredseda OZ DLV p. Kelčík informoval o príprave 
zahraničnej pracovnej cesty členov VR CELPAP do Maďarska v dňoch 21. - 24. 05. 
2013 – na základe pozvania  partnerského OZ CELPAP, podpredseda  OZ DLV p. 
Minárik informoval o príprave  zahraničnej pracovnej cesty vybraných členov VR LS 
do Chorvátska v dňoch 20. – 23. 06. 2013, jedná sa o pozvanie na účasť na 
športových hrách partnerského OZ Chorvátska HSŠ. Podpredseda OZ DLV p. Ličko 
informoval o príprave zahraničnej pracovnej cesty členov Výkonnej rady DNS do 
Chorvátska  v dňoch 06. – 15. 09. 2013.  
 
Predseda OZ DLV p. Dlugoš informoval prítomných o príprave rokovania 
Predsedníctva OZ DLV v mesiaci jún, ktoré by sa mohlo konať v Starej Ľubovni a o 
príprave projektu s Odborovou centrálou ÖGB z Rakúska, v rámci ktorého je ponuka 
na návštevu vodární vo Viedni – 7 zástupcov za sekciu VS.      
 
 
                                                                          Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 

 

mailto:sekretariat@ozdlv.sk
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

INFORMÁCIA ZO 6. ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 

 

Dňa 19. 06. 2013 sa konalo v Bratislave, na ústredí OZ DLV, 6. rokovanie Predsedníctva OZ DLV, ktoré v úvode  zobralo na vedomie 

„Zápisnicu“ a „Kontrolu plnenia uznesení z 5. rokovania Predsedníctva OZ DLV“. V bode 2. zobralo na vedomie „Informáciu o dodržiavaní platobnej 

disciplíny k 31. 05. 2013“ a v bode 3. „Informáciu o stave finančných prostriedkov na účtoch a termínovaných vkladoch“ a súhlasilo s navrhovaným 

opatrením. V bode 4. Predsedníctvo OZ DLV schválilo „Plán rokovaní Predsedníctva a Pléna OZ DLV v II. polroku 2013“. V bode 5. prerokovalo 

„Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR“. Predseda OZ DLV p. Dlugoš v tejto súvislosti informoval o vykonaných personálnych zmenách na  KOZ 

SR.  Predsedníctvo OZ DLV zobralo uvedené informácie na vedomie. V bode 6. „Aktuálna informácia z rokovania HSR“ bola Predsedníctvu OZ DLV 

podaná JUDr. Szabovou správa o záveroch rozporového konania k návrhu novely zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov o lesoch. 

V rozprave k tejto problematike vystúpil aj predseda VR LS p. Minárik. Predsedníctvo OZ DLV zobralo informácie na vedomie.   

 V bode 7. predložil  I. podpredseda OZ DLV p. Kelčík „Správu z vykonanej zahraničnej pracovnej cesty členov Výkonnej rady v Maďarsku 

v dňoch 21. – 24. 05. 2013“. Jednalo sa o recipročnú návštevu.  

 Podpredsedníčka OZ DLV Ing. Vrábelová informovala Predsedníctvo OZ DLV o príprave zahraničnej pracovnej cesty členov Výkonnej 

rady sekcie VH do ČR v dňoch 17. – 19. 09. 2013. Zároveň informovala prítomných o výsledkoch rokovania Združenia ZV ZO OZ SVP, ktoré sa 

konalo dňa 17. 06. 2013. Jednalo sa o posúdenie návrhu Dodatku ku platnej PKZ, ktoré predložilo vedenie podniku.   

           Predseda OZ DLV p. Dlugoš informoval o situácii v Smrečine Hofatex Banská Bystrica, na ktorú už bol vyhlásený súdom konkurz. Predseda 

OZ DLV p. Dlugoš ďalej informoval prítomných o tom, že na základe oznámenia ukončili  svoju činnosť 2 ZO OZ DLV – Lesné a vodné stavby, a. s. 

Nitra a Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo. Predsedníctvo OZ DLV zobralo uvedené informácie na vedomie.  

 Predseda OZ DLV predložil „Správu z vykonanej zahraničnej pracovnej cesty vo Viedni, návšteva vodární vo Viedni“, realizovanej na 

základe projektu Trh práce+ dňa 06. 06. 2013, ktorej sa zúčastnili zástupcovia Výkonnej rady VS. Účastníci hodnotili kladne účasť na tejto pracovnej 

ceste. V mesiaci september – október 2013 bude zrealizovaná recipročná návšteva zástupcov vodární z Viedne na Slovensku.  

Predsedníctvo OZ DLV schválilo nákup ročného prístupu na internetový portál VDUP – Vo svete počítačov budete ako doma – videosemináre. 

VDUP je online univerzita videoseminárov, ktorá je venovaná počítačom a technológiám, tento program je rozdelený do troch kategórií – 

kancelárske programy, počítačové zručnosti a technológie a trendy, pre zamestnancov ústredia OZ DLV, členov Predsedníctva OZ DLV a Pléna OZ 

DLV, v sume 300,00 Eur bez DPH.   

 Predseda OZ DLV p. Dlugoš informoval o pozvaní 3-člennej delegácie partnerského OZ Voda z Maďarska v dňoch 08. – 09. 07. 2013, 

v rámci ktorého bude prerokovaná ďalšia spolupráca v nasledujúcom období a možnosti výmenných rekreácií pre odborárov. Predsedníctvo OZ DLV 

schválilo organizačné zabezpečenie prijatej delegácie OZ Voda z Maďarska.  

 Predseda OZ DLV p. Dlugoš  informoval o príprave konferencie pre mladých, ktorú organizuje OZ DLV spolu s FES dňa 12. 09. 2013 

v Bratislave. Bol schválený kľúč účasti zástupcov mladých za jednotlivé odvetvové sekcie takto: Sekcia vodného hospodárstva – 8, Sekcia 

vodárenských spoločností – 12, Celulózo-papierenská sekcia – 5, Drevárska a nábytkárska sekcia – 2, Lesnícka sekcia – 7. Konferencie sa 

zúčastnia aj predsedovia 2 sekcií OZ DLV.   

 Predsedníctvu OZ DLV bola predložená informácia o posúdení stavu PC staníc v OZ DLV a o problémoch pri správe výpočtovej techniky, 

vrátane potreby riešiť nákup servera z dôvodu, že infraštruktúra siete OZ DLV od 26. 02. 2013 funguje v dočasnom riešení po havarijnom stave – 

bez servera a záložného zdroja, ktorých prevádzkyschopnosť bola už od roku 2011 klasifikovaná potrebou urgentného riešenia z pohľadu závažnosti 

porúch a nedostatkov. Predsedníctvo OZ DLV schválilo nákup nového serveru a záložného zdroja na základe zrealizovaného výberového konania 

na dodávku hardware/software pre potreby OZ DLV.  

        Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 
 

NOVELA ZÁKONA č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 

(účinná od 01. 07. 2013) 

 

NR SR schválila vládny návrh zákona (č. 154/2013), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci.  Do platnosti  zákon vstupuje dňa 01. 07. 2013 (okrem bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 01. 01. 2014). V tejto krátkej 
informácii pre Vás vyberáme niektoré zmeny, ktoré sa Vás najviac dotýkajú. 

 V § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie) sa dopĺňa nový odsek 3, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný 
vykonávať opatrenia nevyhnuté na zaistenie BOZP riadne a včas tak, aby splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto 
opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné. Ustanovením sa zabezpečuje, aby opatrenia zamestnávateľ 
vykonával tak, aby boli zamestnancovi vždy prístupné a použiteľné pred začatím práce, pre ktorú sú určené.  

 
 

 Vo vzťahu k pitnému režimu podľa § 6 ods. 3 písm. b), zamestnávateľ je povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom 
pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný 
upraviť vnútorným predpisom. Táto povinnosť bola zrušená, ale novelou sa upravuje, aby zamestnávateľ zabezpečil pitný 
režim podľa vnútorného predpisu, ktorým upraví podrobnosti potrebné na zabezpečenie pitného režimu.  
 

 Spresňujú sa predpoklady potrebné na oboznamovanie zamestnancov v § 7 ods. 4. Obsah a spôsob oboznámenia a 
pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho 
pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, 
novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob 
oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť 
opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP 
neustanovujú kratší pracovný čas. Oboznamovanie zamestnancov a vzdelávanie a zástupcov zamestnancov pre BOZP sa 
musia uskutočňovať v pracovnom čase. Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť 
vzdelávanie a poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. 
 

 V § 11 sa s účinnosťou od 01. 01. 2014 skracuje doba výkonu vybraného povolania pre rekondičný pobyt. Upravuje sa 
podmienka počtu odpracovaných rokov a počtu odpracovaných zmien aby sa zvýšila starostlivosť o zamestnancov v 
záujme predchádzania chorôb z povolania. Z novely vyplýva, že zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu budú mať od 
budúceho roka nárok na častejšie rekondičné pobyty. Uvedené sa týka zamestnancov zaradených do tretej a štvrtej 
kategórie rizikovosti. Podľa doterajšej legislatívy zamestnanec nepretržite vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie 
rizikovosti mal nárok, aby sa zúčastnil rekondičného pobytu každých šesť rokov. Po novom bude mať nárok opätovne po 
piatich rokoch. Podobne zamestnancovi zaradenému do štvrtej kategórie rizikovosti vznikne nárok na rekondičný pobyt po 
štyroch rokoch nepretržitého vykonávania rizikovej práce, namiesto doterajších piatich rokov. Opätovne sa zavádza 
povinnosť poskytovať rekondičné pobyty pri expozícii zamestnanca hlukom. Ochranu zdravia zamestnanca vystaveného 
takému škodlivému fyzikálnemu faktoru je potrebné zabezpečovať aj rekondičným pobytom. 
 

 
                                                                           zdroj: web 
                                                                                                                                                                      Spracoval: Ing. Róbert Staško  
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 
 
 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA LESNÍCKEJ SEKCIE OZ DLV 16. – 17. 05. 2013 Hotel SOREA Stará Ľubovňa 
 

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA v spolupráci s FRIEDRICH EBERT 
STIFTUNG e. V., zastúpenie v Slovenskej republike zorganizoval v dňoch 15. 
– 17. 05. 2013 medzinárodnú konferenciu na tému „Environmentálna ochrana 
lesov v Európe, transformácia lesov, vplyv lesného hospodárstva na rozvoj 
zamestnanosti v regiónoch a posilnenie sociálneho partnerstva v tomto 
odvetví“.  
 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 6 krajín a to zo štátov V4 (Česka, 
Maďarska, Poľska, Slovenska) a prizvaní boli zástupcovia Chorvátska 
a Srbska, s ktorými má Odborový zväz DREVO, LESY, VODA – Lesnícka 
sekcia dlhodobé odborárske vzťahy.  
 
 

 
Predseda Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA privítal účastníkov 
konferencie a v úvodnom príhovore vyzdvihol význam ochrany lesa pre zdravý 
rozvoj spoločnosti, ale aj význam starostlivosti o ľudí, ktorým bola daná 
zodpovednosť, starať sa o les a zachovať ho budúcim generáciám.  
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
zastupovala Ing. Eva Hušťáková.  
Lesy Slovenskej republiky zastupoval Ing. František Štulajter, Csc., ktorý 
oboznámil prítomných delegátov o problémoch, s ktorými sa lesníctvo 
Slovenskej republiky stretáva. Poukázal aj na väčšie prepojenie lesníckeho 
a drevárskeho hospodárstva na Slovensku.  
 
 

Veľký záujem vzbudil príhovor p. Ing. Milana Dolňana, prezidenta Združenia 
obecných a mestských lesov SR a Ing. Jána Slivinského zo ŠL TAPAP-u, 
ktorý otvorene hovorili o stave lesov a o zlom vplyve tzv. „ochranárov“ na stav 
našich lesov.  
 
Zástupcovia z jednotlivých krajín taktiež poukázali na zlé transformačné kroky 
a na nedostatočný sociálny dialóg, znižovanie počtu zamestnancov, problémy 
v BOZP, ale aj na to, že lesy sa neraz stávajú záujmom finančných skupín. 
Prezentácie jednotlivých krajín, sú k dispozícii na Odborovom zväze DREVO, 
LESY, VODA. 
 
Účastníci vysoko vyzdvihli úroveň konferencie, ale aj potrebu takýchto 
stretnutí, ktoré všetkých účastníkov obohatia o nové skúsenosti a zvýšia aj 

úroveň sociálneho dialógu.  
 
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej samosprávy a VÚC.  
 
                                                                                                                                                                                        Zdenek Dlugoš 
                                                                                                                                                                                     predseda OZ DLV   



                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 6 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 
 

PRÁVNA PORADŇA   

 
 
 
                                                                                                                                     

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU 
(§ 60 zákona číslo 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)  

– postup a podmienky pre jej uzavretie 
 
Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa § 60 zákona číslo 311/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na 

základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu 

pracovného pomeru k určitému dňu.  

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon účastníkov pracovného pomeru smerujúci ku skončeniu ku dňu, na 

ktorom sa dohodli. Dohoda o skončení pracovného pomeru pozostáva z dvoch prejavov vôle, a to z návrhu a z jeho prijatia. Dohoda je 

uzavretá a ku skončeniu pracovného pomeru dohodou dochádza vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec na tomto spôsobe 

skončenia pracovného pomeru dohodli, pričom si súčasne dohodnú aj deň, ku ktorému sa má pracovný pomer skončiť.  

Návrh na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru môže predložiť zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Zákonník práce 

vyžaduje písomnú formu dohody o skončení pracovného pomeru. Ďalej ukladá povinnosť zamestnávateľovi jedno vyhotovenie dohody 

o skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi, aj keď ten o to sám nepožiada.  

Dohoda o skončení pracovného pomeru najviac zodpovedá zásade zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, avšak čiastočne 

obmedzuje zmluvnú autonómiu zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru dohodou tým, že zamestnávateľovi ukladá 

povinnosť uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje, ako aj v prípade, keď sa pracovný 

pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, bez ohľadu na to, či uvedenie 

týchto dôvodov skončenia pracovného pomeru zamestnanec žiada. Uvedenie dôvodov v dohode o skončení pracovného 

pomeru je pre zamestnanca dôležité v súvislosti s jeho ďalším pracovným uplatnením a právne významné je aj v súvislosti 

s nárokom zamestnanca na odstupné, podľa ustanovení § 76 Zákonníka práce.  

 

                                                                                                                                                       Vypracovala: JUDr.  Vlasta Szabová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.axial.cz/zakonik-prace-personalistika-pracovni-pravo
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ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A JEJ FORMY 

v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len „Zákonník práce“) 

 
(PRÁVO NA INFORMÁCIE) 

 

 
 

V súlade s ust. § 238 Zákonníka práce zástupcovia zamestnancov majú právo na informácie. V ust. § 238 ods. 2 Zákonníka 
práce je toto právo definované v súvislosti s poskytovaním informácií hospodárskej a finančnej povahy a informácií, ktoré sa 
týkajú predpokladaného vývoja činnosti zamestnávateľa. Predmetné ustanovenie povinnosti zamestnávateľa, poskytnúť 
zástupcom zamestnancom informácie, upravuje rozsah informačnej povinnosti z hľadiska vecnej stránky a len rámcovo. 
V tejto súvislosti je potrebné vychádzať aj z ďalších ustanovení platného Zákonníka práce napr. z ustanovenia § 47 ods. 4 
Zákonníka práce – povinnosť zamestnávateľa predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových 
pracovných pomeroch v lehotách, na ktorých sa s nimi dohodol, § 49 ods. 6 Zákonníka práce – povinnosť zamestnávateľa 
poskytnúť zástupcom zamestnancov a zamestnancom informácie o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas 
a na ustanovený týždenný pracovný čas. Je dôležité zdôrazniť fakt, že z formulácie týchto povinností vyplýva, že sa nejedná 
o jednorazovú povinnosť, ale o permanentne sa opakujúcu činnosť zamestnávateľa.  
 
Vzhľadom k tomu, že ust.  § 238 Zákonníka práce nevylučuje možnosť dohody o rozšírení okruhu a podmienkach (napr. aj 
lehoty) poskytovania ďalších informácií zástupcom zamestnancom, odporúčam túto problematiku upraviť v podnikovej 
kolektívnej zmluve.   
 
Práca s informáciami je pre zástupcov zamestnancov nesmierne dôležitá a plní svoju nezastupiteľnú úlohu nielen pri 
obhajobe práv zamestnancov, ktorých zastupuje, ale aj pri samotnom koncipovaní návrhu znenia kolektívnej zmluvy a pri 
kolektívnom vyjednávaní podmienok spolupráce zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov. Za predpokladu, že zástupcovia 
zamestnancov disponujú relevantnými informáciami, môžu sa vyjadrovať a predkladať svoje návrhy k pripravovaným 
rozhodnutiam zamestnávateľa a majú kvalitnejšiu prípravu a lepšiu vyjednávaciu pozíciu.  
 
V súlade s ust. § 238 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže odmietnuť poskytnutie informácii zástupcom 
zamestnancov, ale len tých, ktoré by ho mohli poškodiť, príp. môže vzniesť požiadavku na zástupcov zamestnancov, aby 
tieto informácie boli považované za dôverné. V záujme predísť možnosti vzniku prípadného sporu v súvislosti s informačnou 
povinnosťou zamestnávateľa, odporúčam dohodnúť sa so zamestnávateľom vopred, ktoré informácie z vyššie uvedeného 
dôvodu nemôže poskytnúť zástupcom zamestnancov. 
 
Zamestnanci zamestnávateľov, ktorí sú uvedení v ust. § 241 ods. 1 Zákonníka práce (zamestnávateľ, ktorí pôsobí na území 
členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a skupiny zamestnávateľov, ktoré pôsobia na území 
členských štátov), majú právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie záujmov týkajúcich sa zamestnancov v rozsahu 
uvedenom v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce o európskej zamestnaneckej rade a o postupoch pre nadnárodné 
informácie a prerokovanie.  
 
V rámci kolektívneho vyjednávania je odporúčané dohodnúť sa so zamestnávateľom o rozsahu a podmienkach informačnej povinnosti, 
pričom uvádzam príklady informácií, ktoré by bolo vhodné zmluvnou formou dohodnúť so zamestnávateľom, ako záväzok 
zamestnávateľa informovať odborovú organizáciu, najmä o: 
 
a) hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti,  
b) mzdovom vývoji a o vývoji zamestnanosti jedenkrát za polrok, 
c) platobnej neschopnosti do desiatich dní od jej vzniku, 
 

http://www.novapolhora.ocu.sk/sk/-poskytovanie_informacii
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d) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, dôvodoch prechodu, 
pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov, plánovaných opatreniach prechodu 
vzťahujúcich sa na zamestnancov a to najneskôr jeden mesiac pred tým, ako k tomu dôjde,  
e) dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehote do piatich dní, 
f) pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili, 
g) možnosti pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas, 
h) dôvodoch hromadného prepúšťania, počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, celkovom počte 
a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva, dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať, kritériách na výber 
zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,  
i) tom, že pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, ak si to odborová organizácia vyžaduje. 
 
 
                                                                                                                                                      Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
 
 
 
  
 

 SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODNUTÉHO NA URČITÚ DOBU 
          (§ 71 zákona číslo 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
 
 
Pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý medzi zamestnancom a zamestnávateľom na určitú dobu, končí 
uplynutím tejto doby, t. z. dohodnutým dňom, alebo na základe určenej právnej udalosti, na ktorú bolo 
skončenie pracovného pomeru viazané.  
 
Pre skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, nie je potrebný osobitný právny úkon, ktorý 

by smeroval k jeho skončeniu. Na základe zovšeobecnenia poznatkov z aplikačnej praxe sa odporúča, aby zamestnávateľ 
v primeranom čase – napr. aspoň tri dni vopred (tzv. poriadková lehota, z ktorej nevyplývajú žiadne následky), zamestnanca na 
skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, písomne upozornil.  
 
V prípade, že zamestnanec aj po uplynutí dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, pokračuje v práci s vedomím zamestnávateľa, 
s odkazom na ust. § 71 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa jeho pracovný pomer mení na pracovný 
pomer na dobu neurčitú, pričom pre splnenie tejto podmienky úplne postačuje, že zamestnanec naďalej pracuje s vedomím svojho 
priameho nadriadeného.  
 
Za predpokladu, že sa zamestnanec rozhodne pokračovať v práci aj po uplynutí dohodnutej doby, avšak bez vedomia zamestnávateľa, 
príp. napriek jeho nesúhlasu, zmena pracovného pomeru na dobu neurčitú nenastane.  
 
Počas trvania pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu sa môže pracovný pomer skončiť aj inými spôsobmi, ktoré sú uvedené 
v § 59 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a to: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením 
v skúšobnej dobe.  
 
 
                                                                                                                                                        Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
 
 
  
 

http://www.das.sk/fileadmin/images/facebook/infoservis56.htm


                              
 

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

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

HOSPODÁRSKE A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 
Mesačné náklady práce na zamestnanca v roku 2011 podľa krajov 
 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Mesačné náklady práce na zamestnanca v roku 2011 podľa ekonomickej činnosti 

 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Štruktúra priemernej hrubej mesačnej mzdy v roku 2011 
 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
Štruktúra nákladov práce v roku 2010 
 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a výpočty NBS                                           Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a výpočty NBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a výpočty NBS                                           Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky a výpočty NBS 
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Vážení členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA,  

 

prichádza čas letných dovoleniek. Tým z Vás, ktorí za dovolenkou vycestujú, prajeme 

šťastnú cestu, len dobré počasie, príjemný pobyt u nás na Slovensku alebo v 

zahraničí a nádherné zážitky.  

Tí, ktorí zostávajú doma, nech chvíle oddychu prežijú spokojne spolu so svojimi 

najbližšími a všetci nech načerpajú nové sily do ďalšej práce, ktorá im prinesie 

úspechy nielen v profesionálnej oblasti, spokojnosť v rodinnom kruhu, ale v 

neposlednom rade nájdu nové impulzy, tvorivosť a odhodlanie naďalej napĺnať ideály 

odborárskej práce, zameranej na ochranu práv a záujmov všetkých, ktorí potrebujú 

ochranu odborov.  

Prajeme Vám príjemné prežitie dovolenkového obdobia! 

 

V Bratislave 28. júna 2013  

zamestnanci Odborového zväzu DREVO, 

LESY, VODA 

 

VYDAVATEĽ:  

Odborový zväz  

DREVO, LESY,VODA  

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:  

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava  

 

TEL.: 02/554 23 660  

FAX: 02/554 23 163  

E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk 

URL: www.ozdlv.sk  

ŠÉFREDAKTOR:  

JUDr. Vlasta Szabová, právne poradenstvo,  02/554 23 660 

 

 

REDAKČNÁ RADA:  

Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV, 0905 240 005 

Bc. Anton Bystroň, vnútrozväzové predpisy, 0903 773 449 

Ing. Ľubomíra Ort Šnepová, ekonomika a účtovníctvo,  02/502 40 235 
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