
                              

 

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

 

Odborový zväz DREVO LESY VODA 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
JANUÁR – MAREC 2014                 číslo 1 – 2                                                        ročník XIV. 

 
Vážené kolegyne! 
Vážení kolegovia! 
 
Máme za sebou prvý štvrťrok 2014. Nedávno sme vstupovali do Nového roku a tri 
mesiace už máme za sebou. 
V 1. štvrťroku sa  konalo mimoriadne zasadnutie podpredsedov OZ a predsedníčky 
Revíznej komisie OZ DLV, na ktorom sa prerokovával dôležitý bod – spájanie odborových 
zväzov. Dôvodom je finančná situácia v našom OZ, ktorá je zložitá a jednou z možností jej 
riešenia je spájanie OZ. Predsedovia sekcií túto možnosť zamietli s tým, že je potrebné 
hľadať iné formy riešenia, aby zväz mohol ďalej pracovať a rozvíjať svoju činnosť 
samostatne.  
Rok 2013 sme vyhodnotili na pléne dňa 27. 03. 2014 a môžeme konštatovať, že aj napriek 
veľkým problémom sme rozpočet neprekročili a príjmy do OZ boli aj s príspevkom z JMF 
vyššie ako výdaje. Spolu s KOZ SR sme v prvom štvrťroku zorganizovali prostredníctvom 
Centra sociálneho dialógu pri KOZ SR školenie pre našich funkcionárov. Tu sa musím 
vyjadriť veľmi pochvalne o účasti na  školeniach našich funkcionárov, ktorí aj napriek 
problémom, ktoré majú s uvoľňovaním zo svojich pracovísk sa školenia zúčastnili.  
Pozitívne bol náš zväz hodnotený aj zo strany KOZ SR a je potešiteľné, že máme 
prisľúbenú účasť aj na ďalšie školenia. Vzdelávanie zostáva naďalej našou prioritou. 
V máji pripravujeme lesnícko-drevársku konferenciu, ktorá sa bude zaoberať možnosťami 
využitia potenciálu dreva a možnosti zvyšovania zamestnanosti v lesnícko-drevárskom 
komplexe. Na jún pripravujeme školenie predsedov ZO, hospodárov a chceme prizvať aj 
mladých členov do 35 rokov. Aj touto cestou Vás chcem poprosiť o maximálnu účasť. 
 
Kolegyne, kolegovia! 
 
Jednou z hlavných úloh, ktoré vykonávame je kolektívne vyjednávanie. K 31. 03. 2014 sme 
uzatvorili 4 kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Nedohodli sme sa na podpise KZVS 
s Asociáciou vodárenských spoločností, kde sme zo strany zástupcov zamestnávateľov 
zažili také obštrukcie, aké sme doposiaľ v našom OZ nezažili. Problémom je tu aj to, že od 
01. 04. 2014 dochádza v Asociácii k personálnym zmenám. Momentálne pripravujeme 
konanie pred sprostredkovateľom. 
 
Kolegyne, kolegovia! 
 
Posledné štatistické údaje nám potvrdzujú, že v organizáciách, ktoré sú pokryté 
kolektívnou zmluvou, sú mzdy vyššie až o 18%. To je dobrým argumentom pre tých,  ktorí 
hovoria o zbytočnosti odborov. A to je iba jeden údaj. Ak k tomu pripočítame BOZP, 
využívanie sociálneho fondu a rekreácie, je to veľa osožnej práce a neraz aj pre tých, ktorí 
sa na tom osobne nepodieľali. Nedajme sa preto znechutiť ale poukazujme na tieto 
výhody, ktoré sú predovšetkým našou zásluhou. 
Ja vám v tom želám veľa elánu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu v prospech našich 
členov. 
                                                                                                            Zdenek Dlugoš 
                                                                                                          predseda OZ DLV 
 

VÝVOJ INFLÁCIE V ROKU 2014 (v %) 
 

 
Mesiac 

v roku 2014 

 
Voči 

predošlém
u mesiacu 

 
Voči 

rovnakém
u mesiacu 

v roku 
2013 

 
Od 

začiatku 
roka voči 
rovnakém
u obdobiu 
roka 2013 

 
Január                    
 

 
+ 0,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
Február 
 

 
  - 0,1 

 
- 0,1 

 
- 0,1 

 
                                   Zdroj: Štatistický úrad SR 

                                   Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 
 
 

Čo je to v makroekonomike Inflácia? 
Inflácia znamená všeobecný rast cenovej 
hladiny v čase. Miera inflácie je percentuálny 
prírastok indexu spotrebiteľských cien. 
Štatistické vyjadrenie inflácie vychádza z 
merania čistých cenových zmien pomocou 
indexu spotrebiteľských cien. Cenové indexy 
dávajú do pomeru úroveň cien vybraného koša 
reprezentatívnych výrobkov a služieb (asi 711 
položiek) v dvoch porovnávaných obdobiach, 
pričom váha (resp. význam), ktorá je jednotlivým 
cenovým reprezentantom v spotrebnom koši 
prisúdená, zodpovedá podielu daného druhu 
spotreby, ktorý zastupujú, na celkovej spotrebe 
domácnosti. Výber reprezentantov v indexoch 
spotrebiteľských cien (životných nákladoch) pre 
všetky domácnosti, ako aj pre jednotlivé sociálne 
skupiny domácností je rovnaký, odlišujú sa iba 
ich váhy. Do spotrebného koša sú zaradené 
potravinárske výrobky (potraviny, nápoje, tabak, 
...), nepotravinárske výrobky (oblečenie, 
nábytok, potreby pre domácnosť, výrobky pre 
dopravu, výrobky pre voľný čas a osobnú 
potrebu, ...) a služby (opravárenské, z oblastí 
bývania, zdravotníctva, dopravy, vzdelávania, 
stravovania, ubytovania, finančné služby, ...).  

                                   Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

INFORMÁCIA O REALIZÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU A4 – Vzdelávanie a podpora sociálneho partnerstva v roku 2014 
 
Cieľom projektu, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je posilniť odborné 
kapacity sociálnych partnerov (KOZ SR, RÚZ, AZZZ a ZMOS). V tejto súvislosti je realizované vzdelávanie odborárov v nasledujúcich oblastiach – tripartitný sociálny dialóg, 
kolektívne vyjednávanie, sociálny a ekonomický rozvoj, sociálne zodpovedné podnikanie, politika trhu práce, rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií, mediačné 
zručnosti účastníka sociálneho dialógu, mentoring a vzťahy s verejnosťou a médiami. Odborovým zväzom, ktoré sú členmi KOZ SR sú zasielané rozpisy termínov a počty 
účastníkov jednotlivých kurzov. Za OZ DLV za túto problematiku  do 01. 05. 2014 zodpovedal Bc. A. Bystroň. Od uvedeného termínu je kontaktnou osobou za OZ DLV Ing. 
Alena Groschová, tajomníčka OZ DLV, ktorá Vás bude o konaní jednotlivých kurzov informovať.  
VYUŽITE PRETO TÚTO MOŽNOSŤ VZDELÁVANIA A PRIHLÁSTE SA NA JEDNOTLIV0 KUZRY, ktoré budú organizované do 30. 06. 2014!    



                              

 

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

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA  

O AKTUÁLNEJ SITUÁCII 
V KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ 

KZVS NA ROK 2014 

Na základe dosiahnutých výsledkov 
v kolektívnom vyjednávaní a po dohode 
zmluvných strán sú výsledky 
zrealizovaného kolektívneho vyjednávania  
o návrhoch KZVS na rok 2014 nasledovné:   

so Združením zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve na Slovensku bola 
KZVS na rok 2014  podpísaná 18. 12. 2013 
– nárast minimálnych mzdových taríf oproti 
roku 2013 o 5% , 

so Zväzom spracovateľov dreva SR  -  
KZVS na 2014 bola podpísaná dňa 17. 12. 
2013 – nárast minimálnych mzdových taríf  
oproti roku 2012 – v priemere o 2,5%,  

so Združením zamestnávateľov LH na 
Slovensku bola KZVS na rok 2014 
podpísaná dňa 17. 12. 2013 -  nárast 
minimálnych mzdových taríf o 2,5 %, 

so Zväzom celulózo-papierenského 
priemyslu SR bol Dodatok č. 3 ku KZVS 
podpísaný 13. 02. 2014 (s účinnosťou od 
01. 01. 2014). Nárast taríf oproti roku 2013 
je o 2,5%,                       

s Asociáciou vodárenských spoločností  
- kolektívne vyjednávanie o KZVS na rok 
2014 sa uskutočnilo v dňoch 10. 12. 2013, 
19. 12. 2013, 09. 01. 2014 a 04. 02. 2014. 
Asociácia vodárenských spoločností 
vyjadrila nesúhlas s nárastom tarifných 
tried na rok 2014 oproti roku 2013 
a vzhľadom k tomu, že doteraz nedošlo 
k dohode, obe zmluvné strany sa zhodli 
na sprostredkovateľovi. Prvé rokovanie 
je naplánované po 15. 04. 2014, kedy 
bude zvolený nový prezident Asociácie 
vodárenských spoločností.              
                         
 
 
                        Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 
 

ODBOROVÁ KONTROLA NAD STAVOM BOZP ZA ROK 2013 
V PODMIENKACH OZ DLV  
 
Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP v sledovanom období 
vychádzala z priebežného plnenia stanovených úloh prijatými 
dokumentmi OZ DLV.  
 
Odborová kontrola bola vykonávaná podľa schválenej „Jednotnej 
metodiky KOZ SR“ so zameraním na preventívne pôsobenie, na 
kontrolu plnenia vybraných úloh zamestnávateľov  v oblasti BOZP  
a kontrolu vybraných pracovísk,  ako aj na vyšetrovanie príčin 
závažných pracovných úrazov, ktoré boli nahlásené zo strany 
predsedov ZV ZO OZ DLV na OZ DLV. Zvláštna pozornosť bola 
venovaná vykonávaniu poradenstva a metodickej pomoci ZV ZO OZ 
DLV. 
 
Odborovú kontrolu nad stavom BOZP z úrovne OZ DLV vykonáva 
jeden profesionálny republikový zväzový inšpektor BOZP OZ DLV. 
 
V sledovanom období bolo vykonaných spolu 31 výkonov (z toho 26 
kontrol a 5 školení).  
 
Pri týchto kontrolách bolo zaregistrovaných 35 nedostatkov BOZP 
a počas kontroly bolo odstránených na mieste ďalších 38 
zistených nedostatkov.  
 
Z každej kontroly bol vypracovaný protokol vrátane návrhu opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov.  
 
Vo všetkých prípadoch zamestnávatelia a predsedovia ZV ZO OZ DLV 
nemali námietky voči vecnej správnosti uvedených skutočností 
a k spôsobu ich zisťovania. 
 
POČET VYKONANÝCH KONTROL PODĽA ODVETVÍ A POČET 
ZISTENÝCH NEDOSTATKOV 
 

 
SUBJEKT/ODVETVIE 

 
POČET 

 
ZISTENÉ 

NEDOSTATKY 

 
NEDOSTATKY, ODSTRÁNENÉ 

POČAS KONTROLY 
Lesné hospodárstvo 11 16 14 
SVP, š.p. Správy povodí   5 4 12 
Celulózo-papierenské 
spoločnosti 

1 0 2 

Vodárenské spoločnosti 8 15 10 
Nábytkárske spoločnosti 1* -  -  
* neumožnený vstup do spoločnosti 

 

                                                                                                                                      Vypracoval: Ing. Róbert Staško 
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INFORMÁCIA z 10. ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 
 
 
Dňa 5. marca 2014 sa konalo v Bratislave 10. rokovanie Predsedníctva OZ DLV. 
 
Predsedníctvo OZ DLV: 
 

• vzalo na vedomie obsah zápisnice a kontrolu plnenia uznesení z 9. rokovania  
• vzalo na vedomie Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny k 31. 01. 2014 
• vzalo na vedomie Informáciu o stave finančných prostriedkov na účtoch 

a termínovaných vkladoch 
• odsúhlasilo Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2013 a uložilo predsedovi 

OZ DLV predložiť Správu spolu so stanoviskom RK OZ DLV na schválenie 4. Plénu 
OZ DLV 

• schválilo Správu o vykonanej inventarizácii majetku OZ DLV k 31. 12. 2013 
• prerokovalo aktuálnu informáciu z rokovania HSR SR a v KV a informáciu 

z rokovania orgánov KOZ SR 
• zobralo na vedomie Správu o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2013 

v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV a uložilo predsedovi OZ DLV predložiť túto 
na rokovanie 4. Pléna OZ DLV 

• zobralo na vedomie Vyhodnotenie rozsahu poskytovanej právnej pomoci v OZ DLV 
za rok 2013 

• schválilo organizačné a obsahové zameranie 4. rokovania Pléna OZ DLV, ktoré sa 
uskutoční  dňa 27. 03. 2014.  

 
V bode Rôzne Predsedníctvo OZ DLV: 
 

• schválilo zmenu Smernice pre hospodárenie orgánov OZ DLV v súvislosti 
s vyplácaním cestovného v článku 21 Smernice 

• schválilo obsah Dohody o spolupráci, ktorá bude uzatvorená s jednotlivými 
partnerskými medzinárodnými odborovými združeniami v ČR, Poľsku, Maďarsku 
a Srbsku 

• schválilo poskytnutie finančného príspevku na 50. ročník Venerovského memoriálu 
vo výške 300,00 €. Celkový príspevok predstavuje 800,00 €. 500,00 € odsúhlasila 
VR lesníckej sekcie OZ DLV 

• schválilo organizačné zabezpečenie vyslanej delegácie OZ DLV do Chorvátska - 
Záhrebu, ktorá sa uskutoční na základe pozvania partnerského OZ Lesy 
Chorvátska 

• schválilo organizačné zabezpečenie vyslania zástupcu OZ DLV na kongres EPSU 
vo Francúzsku – Toulouse 

• schválilo prijatie novej ZO pri Lesoch mesta Brezno – 21 členov a jej začlenenie do 
Lesníckej sekcie OZ DLV 

• schválilo finančný príspevok vo výške 100,00 € na organizovanie Krajskej 
prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú organizuje SOŠ Žarnovica dňa 4. 
4. 2014. Celkový príspevok je 300,00  €, 200,00 € odsúhlasila VR lesníckej sekcie 
OZ DLV  

• zobralo na vedomie ponuky kurzov pre ZO, ktoré spoluorganizuje KOZ SR 
s Centrom vzdelávania MPSVaR SR v rámci národného projektu Centra sociálneho 
dialógu SR. V zmysle uvedeného bolo uložené predsedovi OZ DLV ponúknuť účasť 
na kurzoch ZO OZ DLV.  

 
V rámci bodu Rôzne vystúpila JUDr. Vlasta Szabová, ktorá informovala o najzávažnejších 
zmenách v novelizácii zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Na záver rokovania vyslovili účastníci Predsedníctva OZ DLV podporu petície za prijatie 
zákona na ochranu voľnej nedele.    

                
 
              Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 

 

INFORMÁCIA ZO 4. ROKOVANIA 
PLÉNA OZ DLV 

 
Dňa 27. 03. 2014 sa v Kežmarských 
Žľaboch uskutočnilo 4. rokovanie Pléna OZ 
DLV. 
 
Plénum OZ DLV vzalo na vedomie 
Informáciu o plnení uznesenia z 3. 
rokovania Pléna OZ DLV, Informáciu 
o činnosti Predsedníctva OZ DLV za 
obdobie od 3. rokovania Pléna OZ DLV, t.j. 
od 21. 11. 2013, Správu o činnosti  Revíznej 
komisie OZ DLV za obdobie od 3. rokovania 
Pléna OZ DLV a Stanovisko RK OZ DLV 
k čerpaniu rozpočtu OZ DLV za rok 2013. 
Rokovanie Pléna OZ DLV sa zaoberalo aj 
dvomi dôležitými materiálmi z oblasti BOZP, 
keď prerokovalo a vzalo na vedomie Správu 
o činnosti odborovej kontroly nad stavom 
BOZP za rok 2013 a Správu o vývoji 
pracovnej úrazovosti za rok 2013 
v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV. 
V pracovnoprávnej oblasti vzalo 4. 
rokovanie Pléna OZ DLV na vedomie 
Vyhodnotenie rozsahu poskytovanej právnej 
pomoci v OZ DLV za rok 2013. Plénum OZ 
DLV ďalej vzalo na vedomie aj Správu 
o vykonanej inventarizácii  majetku OZ DLV 
k 31. 12. 2013. Plénum OZ DLV schválilo 
Správu Predsedníctva OZ DLV o činnosti 
OZ DLV za obdobie od 3. rokovania Pléna 
OZ DLV a prerokovalo a schválilo Správu 
o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2013.  
 
V diskusii informoval p. Dlugoš, predseda 
OZ DLV prítomných o programe rokovania 
Snemu KOZ SR, ktorý sa koná dňa 27. 03. 
2014. Osobitnú pozornosť bude Snem KOZ 
SR venovať príprave projektu – Odborársky 
ombudsman KOZ SR. Predseda OZ DLV 
ďalej vyzval členov Pléna OZ DLV, aby 
v roku 2014 venovali viac pozornosti 
využívaniu seniorských poukazov SOREA 
vo svojich ZO OZ DLV.  
 
Predseda OZ DLV oznámil členom Pléna 
OZ DLV, že p. Bc. Anton Bystroň odchádza 
ku dňu 30. 04. 2014 do starobného 
dôchodku a pri tejto príležitosti mu 
poďakoval za dlhoročnú prácu v prospech 
všetkých členov OZ DLV.  
                       
                        Vypracoval: Bc. Anton Bystroň 
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PRÁVNA PORADŇA   

 
OTÁZKA OZ DLV: 
Zamestnávateľ mi ponúkol skončiť zamestnanie dohodou bez dôvodu 31. 05. 2014 s tým, že ak budem súhlasiť tak mi vyplatí 
trojmesačné odstupné. Je to možné? Čo mám urobiť ak budem súhlasiť aby som odstupné skutočne dostal? Musí mi dať predtým 
výpoveď? 
ODPOVEĎ: 
V prípade, že sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru pracovný pomer skončí 
dohodnutým dňom. V tomto prípade dochádza ku skončeniu pracovného pomeru dohodou v zmysle § 60 zákona č. 
311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Dohoda musí byť uzavretá písomne a v dohode 
musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje. Zamestnávateľ je povinný vydať 
jedno vyhotovenie dohody zamestnancovi. V tomto prípade nie je zamestnávateľ povinný zamestnancovi najprv dať 
výpoveď a preto ani nedochádza k plynutiu výpovednej doby z dôvodu, že pracovný pomer skončí dohodnutým dňom 
uvedeným v dohode.  
S odkazom na ust. § 76 od. 7 Zákonníka práce zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných 
prípadoch ako sú uvedené v § 76 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce (t. z. v prípadoch, ak dochádza ku skončeniu pracovného 
pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce  - v dôsledku organizačných zmien, racionalizačných opatrení 
a opatrení prijatých za účelom zefektívnenia práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu). V tomto prípade zamestnancovi vznikne 
nárok na odstupné ak podmienky jeho vyplatenia a jeho výška budú dohodnuté v dohode o skončení pracovného pomeru.  
V tejto súvislosti je preto potrebné podmienky a výšku odstupného uviesť ako súčasť dohody zmluvných strán. Súčasne 
odporúčam v dohode o skončení pracovného pomeru uviesť aj povinnosť zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi 
odstupné po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy t. 
z. v tomto konkrétnom prípade v termíne určenom na výplatu mzdy za mesiac máj 2014.   
 

PRÁVNA PORADŇA  

OTÁZKA OZ DLV: 
Dozvedela som sa, že môj zamestnávateľ bude rušiť pracovné miesta a prepúšťať zamestnancov. Pracujem na jednom mieste už 5 
rokov a 3 mesiace. Na čo by som si mala dať pozor, na čo mám nárok ak sa moje miesto zruší? 
ODPOVEĎ: 
V tomto prípade by sa mohlo jednať o situáciu, keď zamestnávateľ pristúpi k výpovediam podľa § 63 ods. 1 písm. b) 
Zákonníka práce. V popisovanom prípade z dôvodu, že pracovný pomer zamestnankyne u zamestnávateľa trvá viac ako päť 
rokov v prípade ak dostane výpoveď jej pracovný pomer skončí s odkazom na § 62 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce 
uplynutím trojmesačnej výpovednej doby. Táto začína v zmysle § 63 ods. 7 Zákonníka práce plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a k jej skončeniu dochádza uplynutím posledného dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca (napr. výpoveď bola doručená zamestnankyni 14. 04. 2014 a jej pracovný pomer 
u zamestnávateľa trval viac ako päť rokov,  v tomto prípade výpovedná doba začína plynúť od 01. 05. 2014 a končí 31. 07. 
2014, pričom týmto dňom skončí aj jej pracovný pomer). Zamestnankyni vzniká v súvislosti so skončením pracovného 
pomeru výpoveďou nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v výške dvojnásobku jej priemerného 
mesačného zárobku. Odporúčam preveriť u predsedu ZO OZ DLV aktuálne znenie podnikovej kolektívnej zmluvy, či táto 
neupravuje odstupné výhodnejšie, ako ho upravuje zákon. Ak áno, zamestnankyňa bude mať nárok na odstupné podľa 
podmienok dohodnutých v podnikovej kolektívnej zmluve.  
Druhou alternatívou je, že sa zamestnankyňa dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou 
podľa § 60 Zákonníka práce z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, teda bez plynutia výpovednej 
doby a ku skončeniu pracovného pomeru dôjde dňom uvedeným v dohode. V tomto prípade jej vznikne zákonný nárok na 
odstupné podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce vo výške trojnásobku jej priemerného mesačného zárobku, v prípade 
že jej pracovný pomer u zamestnávateľ trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov. V dohode musí byť s odkazom 
na § 60 ods. 2 Zákonníka práce uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, v popisovanom prípade dôvod uvedený v § 
63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Opätovne odporúčam preveriť u predsedu ZO OZ DLV aktuálne znenie podnikovej 
kolektívnej zmluvy, či táto neupravuje odstupné výhodnejšie, ako ho upravuje zákon.  
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PREVENTÍVNA LEKÁRSKA PREHLIADKA OD 01. 01. 2014 

Podľa novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s účinnosťou poslednej zmeny č. 154/2013 Z. z. k 
01.01.2014 fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) tohto zákona, je povinná podrobiť 
sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na 
vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa: 

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b), 

b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. 

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) stratí svoju platnosť ak sa fyzická osoba nepodrobí lekárskej 
preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá 
zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 
odseku 1 písm. b). 

Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) na činnosť uvedenú v 
prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo 
vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 
2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 odsek 7. 

Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a (tabuľka č. 1) 
vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba: 

a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo 

b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie 
činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b). 

Podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné 
činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke len na základe 
a) platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného 

1. príslušným inšpektorátom práce,  
2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,  
3. strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania.  

b) dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, 
c) dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
 
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou poslednej zmeny č. 154/2013 Z. z. k 01.01.2014 uvádza, že podmienkou vydania 
preukazu, osvedčenia, dokladu je zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činností uvedených v Tabuľke č. 
1. 
Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná 
spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý nemôže byť starší ako šesť mesiacov. Tento lekársky posudok 
sa prikladá k žiadosti o vydanie preukazu, osvedčenia, dokladu, aby boli splnené podmienky na ich vydanie. 
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Tabuľka č. 1 

Doklad Činnosť Vydal 

Preukaz 
Obsluha kotlov I. až V. triedy Príslušný inšpektorát práce 
Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu 
Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na 
prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1,5 m 
Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) 
pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z 
kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov 
(tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov 
Viazač bremien Osoba oprávnená na výchovu a 

vzdelávanie/stredná škola, vysoká 
škola 

Obsluha motorových vozíkov 
Osoba pracujúca vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a 
speleologickej techniky, 
Montáž a demontáž lešenia 
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri 
inej činnosti 

Osvedčenie 
Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových Príslušný inšpektorát práce 
Osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca 
voda alebo vzduch 
Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích 
Osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb 
Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových 
Osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia 
(skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi 
Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických 
Elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činností alebo na 
riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických 

Osoba oprávnená na výchovu a 
vzdelávanie/stredná škola, vysoká 

škola 

Doklad 
Osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení Osoba oprávnená na výchovu a 

vzdelávanie Osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení 
Osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov 

 

                                                      Vypracoval: Ing. Róbert Staško 

 
 
 

 

 
Zdroj: http://www.ohsas.sk/ 
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PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH V PÔSOBNOSTI OZ DLV v roku 2013 
 

Podľa predložených  hlásení z organizácii v pôsobnosti OZ DLV bolo v roku 2013 zaregistrovaných 188 registrovaných pracovných úrazov, čo je pri 
porovnaní s rokom 2012 o 4 registrované  pracovné úrazy viac. V dôsledku výskytu pracovných úrazov bolo vymeškaných 13 738 kalendárnych dní, 
čo je pri porovnaní s rokom 2012 o 3 170 kalendárnych dní viac.        

Počet 188 registrovaných pracovných úrazov v relatívnom vyjadrení predstavoval priemernú početnosť výskytu 0,83 pracovných úrazov na 100 
zamestnancov. Priemerný počet vymeškaných kalendárnych dní  na jeden pracovný úraz predstavoval 73,07 dní, čo je pri porovnaní s rokom 2012 
o 15,64 dní viac.  

VÝVOJ PRACOVNEJ ÚRAZOVOSTI PODĽA ROKOV 
Odvetvie    2009  2010  2011             2012          2013 
Lesné hospodárstvo    55    53  53  61          57 
Vodné hospodárstvo – povodia   19    14  30  29                    22 
Vodárenské spoločnosti  / VaK/   44    30   37  33                    39 
Celulózo-papierenský priemysel   27    32  40    35                    46 
Drevársky a nábytkársky priemysel   72  62  64    26                    24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu:    221  192  224  184               188 
 
PRIEMERNÝ ČAS TRVANIA PRÁCENESCHOPNOSTI PRE PRACOVNÉ ÚRAZY 

Odvetvie   2009     2010  2011  2012  2013 
Lesné hospodárstvo 59,9  47,6  68,07  73,05               121,82 
Vodné hospodárstvo 40,6  29,5  29,96  30,58  52,00 
Vodárenské spol. VaK 47,8  59,3  42,73  49,51  66,66 
Cel. pap. priemysel    73,7  34,3  58,40  62,88  41,50 
Drev. a náb. priemysel 41,2  55,7     21,14  53,46  47,54 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu:   51,1  48,8  43,65  57,43  73,07 
 

PREHĽAD ZDROJOV PRACOVNÝCH ÚRAZOV 
 

Kód  
príčiny 

PÚ 

 
Klasifikačná schéma príčin pracovných 

úrazov 

Les. 
hosp. 

Vod. 
hosp. 

povodia 

Vod. 
hosp. 
VaK 

Cel. 
pap. 

priem. 

Náb. 
priem. 

 
2012 
spolu 

 
2013 
spolu 

I. Dopravné prostriedky 1 4 - 2 2 9 9 
II. Zdvíhadlá a dopravníky - - - 2 2 6 4 
III. Stroje 1 - 1 8 4 16 14 

IV. Pracovné, prípadne dopravné priestory 
ako zdroje pádov osôb 26 7 17 13 1 67 64 

V. Materiál, bremená, predmety 20 8 14 7 10 46 59 
VI. Náradie, nástroje, prístroje 3 3 - 4 - 16 10 

VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky, oheň 1 - - 5 1 3 7 

VIII. Kotly, nádoby a vedenia /potrubie/ pod 
tlakom 

- - - 2 - 0 2 

IX. Elektrina - - - - - 1 0 
X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly 1 - 3 - - 5 4 
XI. Iné zdroje 4 - 3 3 4 15 14 
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PREHĽAD PRÍČIN PRACOVNÝCH ÚRAZOV 

Kód  
príčiny 

PÚ 

 
Klasifikačná schéma príčin pracovných 

úrazov 

Les. 
hosp. 

Vod. 
hosp. 

povodia 

Vod. 
hosp. 
VaK 

Cel. 
pap. 

priem. 

Náb. 
priem. 

 
2012 
spolu 

 
2013 
spolu 

1. 
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu 

6 - 4 3 - 3 13 

2. 
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 
zariadenie - - 1 1 - 1 2 

3. Chýbajúce alebo nedostatočné OOPP - - - 1 1 1 2 

4. 
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie 
pracoviska - - 2 6 - 2 8 

5. 
Nedostatky v osvetlení, hluk, otrasy, škodlivé 
ovzdušie - - - - - 0 0 

6. Nesprávna organizácia práce - - - - - 0 0 

7. 
Nedostatok potrebnej kvalifikácie, 
neoboznámenosť s BOZP - - - - - 0 0 

8. Nebezpečný postup práce 1 2 - 4 3 9 10 

9. 
Nepoužívanie bezpečnostného zariadenia 

- - - - - 0 0 

10. Nepoužívanie OOPP - - - - - 2 0 
11. Ohrozenie inými osobami 1 1 - - - 0 2 

12. 
Nedostatky osobných predpokladov, bežné 
riziko práce 46 19 25 31 20 150 141 

13. 
Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami 

- - 4 - - 3 4 

14. Nezistené príčiny 3 - 2 - - 13 5 
 

Smrteľné pracovné úrazy 

Zo strany predsedov ZV ZO OZ DLV neboli  v roku 2013 na OZ DLV nahlásené smrteľné pracovné úrazy. 
V roku 2012 boli zaregistrované dva smrteľné pracovné úrazy. 

                         Vypracoval: Ing. Róbert Staško 
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HOSPODÁRSKE A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 

 
HODNOTA PRÁCE V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ROK 2013 

 
Krajina Náklady zamestnávateľa za hodinu práce (v EUR)  Zmena 2008 - 2013 (v %) 

Švédsko  40,1 26,9 

Dánsko  38,4  11,7 

Belgicko  38  15,4 

Luxembursko  35,7 15,4 

Francúzsko  34,3 9,9 

Holandsko  33,2  11,7 

Rakúsko  31,4  18,9 

Fínsko  31,4 15,9 

Nemecko  31,3  12,2 

Írsko  29  0,5 

Taliansko  28,1  11,4 

Španielsko  21,1  8,7 

V. Británia  20,9  -0,3 

Cyprus 17,2  2,6 

Slovinsko  14,6  4,9 

Grécko  13,6 -18,6 

Malta  12,8 13,9 

Portugalsko 11,6 -5,1 

Česko 10,3 12,4 
Estónsko  9  15,2 

Chorvátsko  8,8  -4 

Slovensko  8,5  17 

Poľsko  7,6  0,1 
Maďarsko  7,4  -5,2 
Lotyšsko  6,3 7,1 

Litva 6,2  5 

Rumunsko 4,6 10,6 

Bulharsko 3,7  44,1 
Zdroj: Eurostat 

 
 
 



                              

 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 10 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

ZÁKLADNÉ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V EURÓPSKEJ ÚNII - 2014 
 

Členský štát  EÚ Super znížená Znížená Základná Medzi – sadzba 

Belgicko - 6% / 12% 21% 12% 

Bulharsko - 9% 20% - 

Cyprus - 5% / 9% 19% - 

Česká republika - 15% 21% - 

Dánsko - - 25% - 

Estónsko - 9% 20% - 

Fínsko - 10% / 14% 24% - 

Francúzsko 2,1% 5,5% / 10% 20% - 

Grécko - 6,5% / 13% 23% - 

Holandsko - 6% 21% - 

Chorvátsko - 5% / 13% 25%  

Írsko 4,8% 9% / 13,5% 23% 13,5% 

Litva - 5% / 9% 21% - 

Lotyšsko - 12% 21% - 

Luxembursko 3% 6% / 12% 15% 12% 

Maďarsko - 5% / 18% 27% - 

Malta - 5% / 7% 18% - 

Nemecko - 7% 19% - 

Poľsko - 5% / 8% 23% - 

Portugalsko - 6% / 13% 23% 13% 

Rakúsko - 10% 20% 12% 

Rumunsko - 5% / 9% 24% - 

Slovensko - 10% 20% - 

Slovinsko - 9,5% 22% - 

Španielsko 4% 10% 21% - 

Švédsko - 6% / 12% 25% - 

Taliansko 4% 10% 22% - 

Veľká Británia - 5% 20% - 

 
Zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf 
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POROVNANIE HRANICE CHUDOBY A MINIMÁLNEJ MZDY V SR 
 

 
Zdroj: EU SILC, nariadenie o výške minimálnej mzdy, vlastné prepočty 

 
POROVNANIE HRUBEJ MINIMÁLNEJ MZDY A NEZAMESTNANOSTI V EURÓPSKEJ ÚNII 
 HRUBÁ MINIMÁLNA MZDA (MESAČNE) V € NEZAMESTNANOSŤ (ROČNE) % 

  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

RUMUNSKO 149,16 141,63 157,20 161,91 157,50 6,90 7,30 7,40 7,00 7,20 

BULHARSKO 122,71 122,71 122,71 138,05 158,50 6,80 10,30 11,30 12,30 12,90 

LOTYŠSKO 254,13 253,77 281,93 285,92 286,66 17,50 19,50 16,20 15,00 11,90 

LITVA 231,70 231,70 231,70 231,70 289,62 13,80 17,80 15,40 13,40 11,80 

ČESKÁ REPUBLIKA 297,67 302,19 319,22 310,23 312,01 6,70 7,30 6,70 7,00 7,00 

ESTÓNSKO 278,02 278,02 278,02 290,00 320,00 13,80 16,90 12,50 10,20 - 

MAĎARSKO 268,09 271,80 280,63 295,63 335,27 10,00 11,20 10,90 10,90 10,20 

SLOVENSKO 295,50 307,70 317,00 327,00 337,70 12,10 14,50 13,70 14,00 14,20 

POĽSKO 307,21 320,87 348,68 336,47 392,73 8,10 9,70 9,70 10,10 10,40 

TURECKO 309,94 338,33 384,89 362,84 415,52 12,50 10,70 8,80 8,10 - 

PORTUGALSKO 525,00 554,17 565,83 565,83 565,83 10,60 12,00 12,90 15,90 16,50 

GRÉCKO 817,83 862,82 862,82 876,62 683,76 9,50 12,60 17,70 24,30 27,30 

MALTA 634,88 659,92 664,95 679,87 697,42 6,90 6,90 6,50 6,40 6,50 

ŠPANIELSKO 728,00 738,85 748,30 748,30 752,85 18,00 20,10 21,70 25,00 26,40 

SLOVINSKO 589,19 597,43 748,10 763,06 783,66 5,90 7,30 8,20 8,90 10,20 

SPOJENÉ ŠTÁTY 815,79 872,32 940,48 971,22 952,46 9,30 9,60 8,90 8,10 7,40 

VEĽKÁ BRITÁNIA 995,28 1 076,46 1 136,22 1 201,96 1 264,25 7,60 7,80 8,00 7,90 - 

FRANCÚZSKO 1 321,02 1 343,77 1 365,00 1 398,37 1 430,22 9,50 9,70 9,60 10,20 10,80 

ÍRSKO 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 12,00 13,90 14,70 14,70 13,10 

HOLANDSKO 1 381,20 1 407,60 1 424,40 1 446,60 1 469,40 3,70 4,50 4,40 5,30 6,70 

BELGICKO 1 387,50 1 387,50 1 415,24 1 443,54 1 501,82 7,90 8,30 7,20 7,60 8,40 

LUXEMBURSKO 1 641,74 1 682,76 1 757,56 1 801,49 1 874,19 5,10 4,60 4,80 5,10 5,90 

Zdroj: Eurostat 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 
NAŠI JUBILANTI  

 

 
Milan KELČÍK 

I. podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady CELPAP 
 

sa 31. januára 2014 dožil významného životného jubilea 60 rokov. 

 
 
V mene Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA mu do ďalších rokov želáme všetko 
najlepšie, pevné zdravie, veľa pracovných úspechov a pohodu v kruhu rodiny. 
 

 
 
Členovia 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, právnik a poradca OZ DLV, 0948 722 811 

 

 

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 

Ing. Alena Groschová, tajomník OZ DLV, 02/554 23 660 

Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508 

   


