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Vážené kolegyne a kolegovia! 
Máme za sebou druhý štvrťrok 2014. Bol to štvrťrok plný odborárskych, ale určite aj pracovných 
aktivít. Dôležitou činnosťou, ktorou sme sa zaoberali bolo kolektívne vyjednávanie. Po minulé 
roky sme už mali kolektívne vyjednávanie uzavreté.  Do 30. 06. 2014 sa nám nepodarilo 
dosiahnuť dohodu s Asociáciou vodárenských spoločností a z uvedeného dôvodu nebola KZVS 
uzavretá. Dňa 27. 04. 2014 sme po dohode so zamestnávateľmi začali rokovanie pred 
sprostredkovateľom. 19. 05. 2014 bol podpísaný záznam pred sprostredkovateľom, ktorý navrhol 
podpis KZVS do 29. 05. 2014. K podpisu však nedošlo a 06. 06. 2014 sme požiadali 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie rozhodcu. V súčasnosti prebieha 
konanie pred rozhodcom a jeho rozhodnutie očakávame do 04. 07. 2014. Chcem pripomenúť, že 
je to po prvýkrát v histórii OZ DLV, keď sme boli nútení využiť tieto dva inštitúty zákona 
o kolektívnom vyjednávaní. 
Ďalšou dôležitou súčasťou našej odborárskej práce je vzdelávanie. Dňa 13. 06. 2014 bol v B. 
Bystrici pre nedostatok prihlásených účastníkov zrušený kurz na tému - politika trhu práce. Veľkú 
účasť sme zabezpečili na školení o kolektívnom vyjednávaní vo Vysokých Tatrách, kde sa 
zúčastnilo 13 účastníkov, z toho traja zo sekcie vodárenských spoločností a 10 z celulózo-
papierenskej sekcie. Osobitné školenia pre svojich členov zrealizoval OZ DLV v dňoch 03. - 05. 
06. 2014 v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Celkove sa týchto školení zúčastnilo 95 
funkcionárov. Najväčšiu účasť zaznamenala sekcia vodárenských spoločností. Dobrou správou 
tejto aktivity je to, že sa školenia zúčastnilo 13 funkcionárov vo veku do 35 rokov, čo je 12,4%. 
Trvalou úlohou zostáva venovať sa mladým ľuďom, oslovovať ich na prácu v odboroch 
a pripravovať ich pre budúcnosť. Súhrnnú informáciu o tomto školení nájdete ďalej v tomto čísle 
Spravodajcu. Pri tejto práci chceme aktívne využívať aj našu webovú stránku, ktorú už navštívilo 
viac ako 15000 návštevníkov, čo nás veľmi teší. Očakávame, že nám predložíte vaše podnety 
a príspevky, týkajúce sa vašej práce.  
Kolegyne a kolegovia! 
Dňa 13. 05. 2014 sme spoločne s FES (Friedrich Ebert Stiftung) zorganizovali konferenciu na 
tému Národný program využitia potenciálu dreva, vplyv na zamestnanosť, možnosti využitia 
sociálneho dialógu (konferencii sa venuje aj osobitný príspevok v tomto čísle Spravodajcu). Ja 
iba chcem zdôrazniť, že týmito aktivitami dôsledne napĺňame náš program, kde v oblasti 
vonkajších vzťahov je našou úlohou prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi a súčasne 
spolupracovať s partnerskými odborovými zväzmi z krajín EÚ a blízkeho zahraničia. Hosťami 
konferencie boli zástupcovia odborového hnutia Solidarita z Poľska, s ktorými sme podpísali 
zmluvu o spolupráci. Konferencii sa venoval aj rozsiahli článok v júnovom čísle časopisu Lesník. 
V oblasti zahraničných vzťahov sme prijali maďarskú delegáciu Odborového zväzu 
vodárenských spoločností, kde sme okrem iného prerokovali a pripravili na podpis zmluvu 
o spolupráci. Chcem pripomenúť, že OZ DLV     a odborové zväzy zo zahraničia majú záujem 
o oficiálnu spoluprácu na základe dohôd, ktorú podporujú aj projekty a granty EÚ, resp. iné 
inštitúcie v príslušnej krajine. V dňoch 12. - 13. 06. 2014 som bol v rámci EPSU menovaný za 
Slovensko do Výboru pre verejnú prospešnosť. 
Kolegyne a kolegovia! 
Sme pred dovolenkovým obdobím, dovoľte mi preto vám všetkým zaželať príjemné strávenie 
dovoleniek a načerpanie nových síl pre ďalšiu prácu. 

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 

 
Marec 

 
0,0 

 
- 0,1 

 
- 0,1 

 
Apríl 

 
0,0 

 
- 0,2 

 
- 0,2 

 
Máj 

 
0,2 

 
 0,0 

 
  0,0 

 

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

 
 

 

 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY OZ DLV 

 13. 05. 2014 bola v Banskej Bystrici podpísaná zmluva o spolupráci s poľským odborovým zväzom Przemysłu Drzewnego (SBiPD) NSZZ 
Solidarność  

 20. - 23. 05. 2014 sa predseda OZ DLV zúčastnil 9. kongresu EPSU v Toulouse (Francúzsko) 

 v máji boli na obdobie 2014 – 2019 schválené nominácie do výborov EPSU zástupcov slovenských OZ združených v EPSU. Za OZ DLV bol do 
výboru pre verejnú prospešnosť delegovaný predseda zväzu p. Zdenek Dlugoš. 

 12. -13. 06. 2014 predseda OZ DLV prijal zástupcov Odborového zväzu pracovníkov vodárenských spoločností z Maďarska 

 23. – 25. 06. 2014 Výkonná rada celulózo-papierenskej sekcie prijala delegáciu maďarských kolegov 
 
 

 

ROKOVANIE RIADIACICH ORGÁNOV 
OZ DLV v 2. polroku 2014 

 
Predsedníctvo OZ DLV 
21.-23.08.2014 v Starej Ľubovni 
(mimoriadne rokovanie) 
25.09.2014 v Bratislave  
30.10.2014 v Bratislave  
26.11.2014 v Kežmarských Žľaboch  
 
Plénum OZ DLV 
27.11.2014 v Kežmarských Žľaboch  
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Zväz samostatných syndikátov Srbska 
Syndikát zamestnaných  v komunálno-bytovej činnosti Srbska 
Republikový výbor  

 
POMOC OHROZENÝM ZAMESTNANCOM 
KOMUNÁLNEHO SEKTORA SRBSKA 
 
Dovoľte mi, aby som Vás oslovil ako predseda Odboru 
zamestnaných v komunálno-bytovej činnosti v Srbsku 
a v mene zamestnancov komunálneho sektoru Srbska 
a požiadal Vás o pomoc. Ako už dobre viete, Srbsko 
postihli veľké záplavy, ktoré materiálne  ohrozili  tisíce 
ľudí.  
Obraciame sa na vás, aby ste v súlade so svojimi 
možnosťami, poskytli symbolickú finančnú pomoc 
ako znak solidarity a podpory ohrozeným 
zamestnancom komunálneho sektoru Srbska.  
Svoj príspevok môžete poukázať na účet: 320-
006894-290, Vojvodjanska banka. 
 
Za pomoc, ochotu a spoluprácu Vám vopred veľmi 
pekne a úctivo ďakujeme!  

                                                                      
Predseda Odboru zamestnaných v komunálno-                                                                                                            

bytovej činnosti Srbska 
                                                          Milan Grujić 

 

INFORMÁCIA Z 11. ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 

V dňoch 28. – 29. 05. 2014 sa konalo v Ružomberku 11. rokovanie Predsedníctva 
OZ DLV. Predsedníctvo OZ DLV: 
 

 vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 10. rokovania 
Predsedníctva OZ DLV 

 doplnilo zápisnicu z 10. rokovania Predsedníctva OZ DLV o Bod, ktorým 
určuje zastúpenie OZ DLV na sneme KOZ SR v zložení: Z. Dlugoš, Š. 
Kovačič, I. Vrábelová (hlasovanie sa uskutočnilo na 10. zasadnutí 
Predsedníctva OZ DLV) 

 vzalo na vedomie Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny k           
30. 04. 2014 

 vzalo na vedomie Informáciu o stave finančných prostriedkov OZ DLV na 
účtoch a termínovaných vkladoch 

 súhlasilo s navrhovaným opatrením ponechať podielové listy 
v podielovom fonde VÚB Asset Management 

 vzalo na vedomie Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR 

 vzalo na vedomie Aktuálnu informáciu z rokovania HSR SR 
a v kolektívnom vyjednávaní 

 uložilo predsedovi OZ DLV vypracovať a na najbližšie rokovanie 
Predsedníctva OZ DLV predložiť: 

o návrh opatrení rozpočtového hospodárenia zväzu na ďalšie 
obdobie  

o čerpanie rozpočtu zväzu k 30. 06. 2014   

 uložilo predsedovi OZ DLV navrhnúť a na najbližšie rokovanie 
Predsedníctva OZ DLV predložiť doplnenie Smernice pre hospodárenie 
orgánov OZ DLV 

 schválilo Plán rokovaní orgánov OZ DLV na 2. polrok 2014 

 vzalo na vedomie Informáciu o: 
o konferencii Národný program využitia potenciálu dreva, vplyv na 

zamestnanosť, možnosti využitia sociálneho dialógu, ktorá sa 
konala 13. 05. 2014 v Banskej Bystrici 

o podpísaní Dohody o spolupráci s Krajowym Sekretariatem 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (SBiPD) NSZZ Solidarność  

o 9. kongrese EPSU v Toulouse, 20. - 23. 05. 2014 
o schválených nomináciách zástupcov OZ združených v EPSU za 

SR vo výboroch EPSU na obdobie 2014 - 2019, pričom do 
výboru pre verejnú prospešnosť bol delegovaný Z. Dlugoš z OZ 
DLV 

 vzalo na vedomie Informáciu o plánovanom prijatí zahraničných delegácií 
12. - 13. 06. 2014 z Maďarska a 02. 07. 2014 z Rakúska 

 odporučilo zistiť podmienky pomoci (zbierky) pre Srbsko postihnuté 
povodňami a informáciu o možnostiach predložiť Predsedníctvu OZ DLV  

 vzalo na vedomie Informáciu o odvolaní člena Predsedníctva z Pléna 
vodohospodárskej sekcie  

 schválilo zakúpenie 50 ks tričiek s gramážou 190/m2 s logom OZ DLV 
v tmavomodrej farbe a 50 ks tričiek s gramážou 190/m2 s logom OZ DLV 
v bielej farbe  

 schválilo poskytnutie príspevku vo výške 200,00 EUR na konanie súťaže 
„Naj horár“ zo zväzových prostriedkov, pričom organizátor súťaže 
spropaguje OZ DLV umiestnením loga zväzu na viditeľnom mieste. 

                                                                                                       Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
 

http://m.aktuality.sk/fotogaleria/253314/srbsko-celi-storocnej-vode-povodne-vyhnali-z-domov-miliony-ludi/
http://m.aktuality.sk/fotogaleria/253314/srbsko-celi-storocnej-vode-povodne-vyhnali-z-domov-miliony-ludi/
http://m.aktuality.sk/fotogaleria/253314/srbsko-celi-storocnej-vode-povodne-vyhnali-z-domov-miliony-ludi/


                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 3 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

10. ROČNÍK - NAJ HORÁR 2014 
 
20. júna 2014 sa na Donovaloch konala celoslovenská súťaž „NAJ HORÁR“. 
Podujatia sa zúčastnilo 27 mužských a jedno ženské družstvo. Súťaž pozostávala z 
5 súťažných disciplín - meranie a odhad dreva, ochrana lesa, pestovanie lesa, 
poľovníctvo, BOZP, PO a hod sekerou, v ktorých si profesionáli zmerali svoje sily 
a zručnosti. Návštevníci si mohli vlastnoručne vyraziť pamätné mince alebo zmerať 
sily v nesúťažných disciplínach ako rozobratie a zloženie motorovej píly, streľba z 
luku na cieľ, streľba zo vzduchovky na cieľ a hod obojstrannou sekerou. Víťazmi sa 
stali lesníci z OZ LESY SR v Rimavskej Sobote, 2. miesto patrilo družstvu z OZ 
Slovenská Ľupča a na 3. mieste skončili lesníci z OZ Sobrance. Odborový zväz 
drevo, lesy, voda podporil súťaž aj finančne a súťažiacich prišli podporiť predseda 
zväzu Zdenek Dlugoš a Jozef Minárik, predseda výkonnej rady lesníckej sekcie.  
 

 
 

DOVOLENKY SÚ TU! 

Vážení členovia  
Odborového zväzu drevo, lesy, voda! 
 
Nakoľko sa začalo tradičné dovolenkové obdobie, 
Odborový zväz drevo, lesy, voda vám dáva do 
pozornosti webovú stránku www.ozdlv.sk nášho 
odborového zväzu, na ktorej vám v sekcii 
AKTUALITY prináša ponuky aj tohto druhu. 
 
Vedeniu nášho odborového zväzu sa podarilo 
vybaviť pre členov zväzu ďalší benefit a získať pre 
spoluprácu CK FERROTOUR a.s., ktorá za 
zvýhodnených podmienok poskytuje pre členov 
nášho odborového zväzu dovolenkové pobyty. 
O ponukách tejto CK sú naši členovia pravidelne 
informovaní na webovej stránke Odborového zväzu 
drevo, lesy, voda.  
 

 
 
Benefit pre členov nášho odborového zväzu 
predstavujú aj ponuky spoločnosti SOREA, ktoré 
sú taktiež zverejňované a aktualizované na  
webovej stránke OZ DLV www.ozdlv.sk v sekcii 
AKTUALITY. Potvrdenie o členstve v príslušnej 
odborovej organizácii, ktoré je potrebné predložiť 
pri čerpaní zvýhodnených pobytov je zverejnené na 

našej webovej stránke v sekcii AKTUALITY.     

 

Ďalším benefitom, ktorý má napomôcť k atraktivite 
členstva v odboroch sú pravidelne zasielané a na 
webovej stránke nášho zväzu aktualizované 
ponuky partnerského peňažného ústavu ČSOB, 
ktorý nám predstavuje zvýhodnené bankové 
produkty. Dávame do pozornosti aj aktuálnu 
ponuku, týkajúcu sa cestovného poistenia, ktoré 
by mohli aktuálne využiť naši členovia počas 
dovolenkového obdobia. 
 

 
       

http://www.ozdlv.sk/
http://www.ozdlv.sk/
http://www.sorea.sk/
http://www.sluzby-odborom.sk/
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PRÁVNA PORADŇA   
 
OTÁZKA OZ DLV: 
Naša zamestnankyňa a členka odborov má pracovný pomer na dobu určitú do 31. 12. 2014, v máji tohto roku sa jej 
narodilo dieťa a nastúpila na materskú dovolenku. Chceli by sme sa spýtať, či a aká je ochranná doba, počas ktorej je 
zamestnávateľ povinný ju zamestnať. Aké riešenie by prichádzalo do úvahy, aby neprišla o prácu? 
 
ODPOVEĎ: 
 
K Vami popísanému prípadu uvádzam, že pracovný pomer na dobu určitú uzavretý v súlade s ust. § 48 zákona č. 
311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) končí uplynutím doby, na ktorú bol 
uzavretý. Pre zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzavretý na dobu určitú neplatí tzv. „ochranná doba“ 
resp. zákaz výpovede uvedený v ust. § 64 Zákonníka práce, t. z. napr. materská alebo rodičovská dovolenka 
nemá vplyv na skončenie pracovného pomeru na dobu určitú. 
 
Spôsob ako by bolo možné zabezpečiť istotu trvania pracovného pomeru a návrat zamestnankyne do 
zamestnania po skončení pracovného pomeru by bola len zmena dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy v časti 
týkajúcej sa doby trvania pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú avšak v tejto súvislosti 
upozorňujem, že s odkazom na ust. § 54 Zákonníka práce sa jedná o dvojstranný právny úkon a účastníci môžu 
dohodnuté pracovné podmienky prispôsobiť zmeneným prevádzkovým, organizačným, príp. iným podmienkam 
len vzájomnou dohodou. Predmetom dohody o zmene obsahu pracovnej zmluvy môžu byť len tie práva a 
povinnosti, ktoré boli založené súhlasným prejavom vôle oboch účastníkov.  
 
 

PRÁVNA PORADŇA  
 
OTÁZKA OZ DLV: 
Už takmer mesiac pracujem každý deň v priemere 13 – 14 hodín. Zamestnávateľ mi prisľúbil, že za to dostanem odmenu, ale takýto 
spôsob práce ma vyčerpáva. Predtým som pracoval najviac 40 hodín týždenne. Dnes je to okolo 65 až 70 hodín. Môže odo mňa 
zamestnávateľ požadovať, aby som takto pracoval?  

 
ODPOVEĎ: 
S odkazom na ust. § 85 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je 
pracovný čas – úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní svoje pracovné 
povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 
hodín týždenne, pričom existujú výnimky, ktoré sú však taxatívne vymenované v tomto a v nasledujúcich ustanoveniach 
Tretej časti Pracovný čas a doba odpočinku Zákonníka práce. V zmysle ust. § 85 ods. 9 Zákonníka práce, priemerný 
týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín a s odkazom na ust. § 87 
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ods. 4 Zákonníka práce, pracovný čas zamestnanca v priebehu 24 hodín 
nesmie presiahnuť 12 hodín.  
V tejto súvislosti upozorňujem aj na zákonné ustanovenie uvedené v § 92 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorého je 
zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny 
minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 
hodín v priebehu 24 hodín. Skrátenie tejto doby odpočinku na 8 hodín je s odkazom na § 92 ods. 2 Zákonníka práce možné 
len zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých 
poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak sa 
jedná o odvrátenie nebezpečenstva, ktoré ohrozuje život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. 
V tomto prípade je však zamestnávateľ zo zákona povinný v prípade ak skráti minimálny odpočinok, poskytnúť 

zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý tzv. náhradný odpočinok.   
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PRÁVNA PORADŇA   
OTÁZKA OZ DLV: 
Nie je mi celkom jasné čo sa myslí podľa ZP v § 62 výpovedná doba. V odstavci 2 je uvedené, že výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ale 
ak si dá zamestnanec výpoveď, tak v odseku 6 je najmenej 2 mesiace. Týka sa to i zamestnancov, ktorí pracovali viac ako 5 rokov ? Alebo títo 
majú 3-mesačnú výpoveď?  

ODPOVEĎ: 
Spôsoby skončenia pracovného pomeru sú taxatívne vymenované v ust. § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákonník práce“). V prípade skončenia pracovného pomeru dohodou s odkazom na ust. § 60 Zákonníka práce sa jedná o dvojstranný 
právny úkon, ktorý pozostáva z dvoch prejavov vôle, návrhu a jeho akceptovania. Návrh môže predložiť zamestnávateľ aj zamestnanec. 
V súlade s platnou právnou úpravou je pre dohodu o skončení pracovného pomeru stanovená písomná forma. Dôvody skončenia 
pracovného pomeru musia byť v dohode uvedené len v prípade, ak to zamestnanec požaduje, alebo ak dochádza ku skončeniu 
pracovného pomeru z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) – c) Zákonníka práce. Ku samotnému skončeniu pracovného 
pomeru s odkazom na ust. § 60 Zákonníka práce dôjde za predpokladu, že sa zamestnávateľ a zamestnanec na tomto spôsobe 
skončenia pracovného pomeru dohodnú, pričom súčasťou dohody je aj deň, ku ktorému pracovný pomer skončí.  
Ďalším spôsobom skončenia pracovného pomeru je výpoveď, ktorá je upravená v ust. § 61 Zákonníka práce. Tento spôsobom môže 
využiť zamestnávateľ, ale aj zamestnanec, pričom zákon vyžaduje písomnú formu výpovede a doručenie druhej strane. Zamestnávateľ je 
limitovaný pri skončení pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom tým, že ust. § 63 Zákonníka práce stanovuje obligatórne dôvody 
výpovede, ktorých rozsah nie je možné zo strany zamestnávateľa prekročiť. Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek 
dôvodu alebo bez jeho udania. V prípade, ak je daná výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca, ku skončeniu 
pracovného pomeru dôjde s odkazom na ust. § 62 ods. 1 Zákonníka práce uplynutím výpovednej doby. S odkazom na ust. § 61 ods. 4 
Zákonníka práce výpoveď, ktorá bola doručená druhej strane, možno odvolať len so súhlasom druhej strany, pričom zákon vyžaduje písomnú 
formu odvolania výpovede a súčasne aj písomnú formu súhlasu s jej odvolaním.   
Vo výpovedných dobách existujú rozdiely, ktoré sú detailne rozpracované v § 62 ods. 2, 3, 4 Zákonníka práce a zohľadňujú potrebu 
flexibilizácie pracovnoprávnych vzťahov. Z dikcie ust. § 62 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že výpovedná doba nemôže byť kratšia ako 
jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inú dĺžku výpovednej doby. V § 62 ods. 3 Zákonníka práce je ustanovené, že zo zákona je 
potrebné zohľadniť v prípade výpovednej doby dĺžku trvania pracovného pomeru zamestnanca ku dňu doručenia výpovede 
zamestnávateľom v prípadoch ak má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru s odkazom na § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka 
práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť 
vykonávať doterajšiu prácu.  Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede zo strany zamestnávateľa 
najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, je v prípade výpovedného dôvodu, ktorý je uvedený v § 63 ods. 1 písm. a) - zrušenie 
zamestnávateľského subjektu alebo jeho organizačnej jednotky, premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, pričom zamestnanec nesúhlasí 
so zmenou miesta výkonu práce) alebo b) – zamestnanec sa stane nadbytočným, alebo z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať 
doterajšiu prácu -  výpovedná doba dva mesiace.  Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede zo strany 
zamestnávateľa najmenej päť rokov, je v prípade výpovedného dôvodu, ktorý je uvedený v § 63 ods. 1 písm. b) - zrušenie 
zamestnávateľského subjektu alebo jeho organizačnej jednotky, premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, pričom zamestnanec nesúhlasí 
so zmenou miesta výkonu práce) alebo b) – zamestnanec sa stane nadbytočným, alebo z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať 
doterajšiu prácu -  výpovedná doba tri mesiace.  Ak zamestnanec dostane výpoveď z iných dôvodov ako s odkazom na ust. § 63 ods. 1 
písm. a) alebo b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, v tomto prípade je výpovedná doba s odkazom na § 62 ods. 4 Zákonníka práce výpovedná 
doba najmenej dva mesiace, ak jeho pracovný pomer trval najmenej jeden rok. V tomto prípade môže nastať situácia, že zamestnanec 
dostane od zamestnávateľa výpoveď z iných dôvodov ako sú uvedené v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce alebo z dôvodu straty 
zdravotnej spôsobilosti ale pracoval u neho menej ako rok, vtedy bude výpovedná doba jeden mesiac.  V prípade, ak výpoveď dáva 
zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je 
s odkazom na ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce najmenej dva mesiace. Z uvedeného logicky vyplýva, že bez ohľadu na dôvod skončenia 
pracovného pomeru zo strany zamestnanca v súvislosti s dĺžkou výpovednej doby zamestnanca je limitujúce len to, či pracoval ku dňu doručenia 
výpovede u zamestnávateľa menej ako jeden rok alebo viac ako jeden rok. Ak zamestnanec pracoval ku dňu doručenia výpovede 
u zamestnávateľa viac ako jeden rok, je výpovedná doba dva mesiace, pričom táto sa už neprispôsobuje ďalšej dĺžke doby trvania pracovného 
pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede menej ako jeden rok, vtedy je výpovedná doba s odkazom na § 
62 ods. 2 Zákonníka práce jeden mesiac. Teda, ak dá výpoveď zamestnanec, ktorý pracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede viac 
ako päť rokov, výpovedná doba je s odkazom na § 62 ods. 6 dva mesiace. Tieto prípady sa vzťahujú na výpoveď, ktorú dáva zamestnanec.  
V súvislosti s plynutím výpovednej doby považujem za potrebné zdôrazniť, že s odkazom na ust. § 62 ods. 7 Zákonníka práce táto začína 
plynúť od prvého dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa  príslušného 
kalendárneho mesiaca. To znamená, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa ku dňu podania výpovede päť rokov a jeden mesiac, doručí 
zamestnávateľovi písomnú výpoveď bez udania dôvodu/alebo s udaním dôvodu 22. 05. 2014, zo zákona  (§ 62 ods. 6 Zákonníka práce) je 
výpovedná doba dva mesiace, začína plynúť od 01. 06. 2014 a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá do 31. 07. 2014 (vrátane). Pre 
ilustráciu, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa ku dňu podania  výpovede jedenásť mesiacov, doručí zamestnávateľovi písomnú výpoveď 
bez udania dôvodu/alebo s udaním dôvodu 04. 05. 2014, zo zákona (§ 62 ods. 2 Zákonníka práce, nakoľko jeho pracovný pomer 
u zamestnávateľa ku dňu podania výpovede netrval najmenej jeden rok, nevzťahuje sa na neho ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce) je výpovedná 
doba jeden mesiac, začína plynúť od 01. 06. 2014 a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá do 30. 06. 2014 (vrátane). 

 
Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
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ŠKOLENIE FUNKCIONÁROV ZO OZ DLV 

V dňoch 3. - 5. júna 2014 sa uskutočnili  školenia funkcionárov ZO OZ 

DLV. Cieľom školení bolo oboznámiť účastníkov s týmito témami: 

 Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Taktika a metodika 
kolektívneho vyjednávania – prednášajúci Zdenek Dlugoš 

 Vybrané aplikačné problémy súvisiace so Zákonníkom práce, 
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - prednášajúca JUDr. Vlasta 
Szabová 

 Zákon o BOZP č. 124/2006, Zákon č. 355/2007 o podpore 
a rozvoji verejného zdravia - prednášajúci Ing. Robert Staško 

 Hospodárenie ZO OZ DLV – prednášajúca Ing. Ľubomíra Ort-
Šnepová 
 

 

Školenia v Bratislave dňa 03. 06. 2014 sa zúčastnilo 31 účastníkov 

z toho:  

 4 za lesnícku sekciu  

 10 za sekciu vodárenských spoločností  

 17 za vodohospodársku sekciu  

 5 účastníkov bolo vo veku do 35 rokov 
 

Školenia vo Zvolene dňa 04. 06. 2014 sa zúčastnilo 32 účastníkov 

z toho: 

 17 za lesnícku sekciu  

 1 za drevo-nábytkársku sekciu  

 3 za celulózo-papierenskú sekciu  

 6 za sekciu vodárenských spoločností  

 5 za vodohospodársku sekciu  

 3 účastníci boli vo veku do 35 rokov 
 

Školenia v Košiciach dňa 05. 06. 2014 sa zúčastnilo 32 funkcionárov 

z toho: 

 7 za lesnícku sekciu  

 2 za celulózo-papierenskú sekciu  

 16 za sekciu vodárenských spoločností  

 7 za vodohospodársku sekciu  

 5 účastníkov bolo vo veku do 35 rokov 
 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
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KONFERENCIA 

NÁRODNÝ PROGRAM VYUŽITIA POTENCIÁLU DREVA, VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ, MOŽNOSTI VYUŽITIA SOCIÁLNEHO 
DIALÓGU 

 
Dňa 13. 05. 2014 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia na tému Národný program využitia potenciálu dreva, vplyv na 

zamestnanosť, možnosti využitia sociálneho dialógu. Spoluorganizátormi podujatia boli Odborový zväz drevo, lesy voda a FES 

(Friedrich Ebert Stiftung). Konferencie sa zúčastnili zástupcovia základných organizácií lesníckej sekcie OZ DLV, zamestnávateľov, 

významných lesníckych inštitúcií, ale aj zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zo zahraničia 

bola prítomná delegácia z Poľska. 

 

Na konferencii odzneli príspevky na tieto témy: 

 Národný program využitia potenciálu dreva - Igor Mrva, riaditeľ odboru spracovania dreva, Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

 Akčný plán národného programu využitia potenciálu dreva v SR z pohľadu riešiteľa - Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., 

námestník generálneho riaditeľa, Národné lesnícke centrum Zvolen 

 Lesnícko – drevársky komplex z pohľadu výskumu a medzinárodných iniciatív - Tomáš Bucha, Národné lesnícke 

centrum – lesnícky výskumný ústav 

 Hospodárenie v lesoch SR z pohľadu využitia potenciálu dreva - Ing. Alena Ábelová, Lesy Slovenskej republiky, š.p.  

 Obchod s drevom - Ing. Ján Čavojský, Lesy Slovenskej republiky, š.p.  

 Národný program využitia potenciálu dreva – možnosti a príležitosti z pohľadu ZSD SR - Ing. Igor Patráš, prezident 

Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky 

 Drevo ako prioritný zdroj príjmov neštátneho lesníckeho sektora - Ing. Milan Dolňan, prezident Združenia obecných lesov 

Slovenskej republiky 

 Fungovanie sociálneho dialógu a možnosti jeho posilnenia v lesnícko – drevárskom komplexe v Slovenskej republiky    

Jozef Minárik, podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda SR 
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Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
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PREHĽAD VYBRANÝCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN ZA OBDOBIE JANUÁR – MAREC 2014 
 
 
Za obdobie január – marec 2014 boli v Národnej rade Slovenskej republike schválené viaceré legislatívne predpisy. Niektoré z nich obsahujú 
dôležité zmeny, ktoré významným spôsobom môžu ovplyvniť život členov našich odborov.   
Prehľad a stručný komentár k právnym predpisom schváleným v NR SR: 
 

I. Zákon z 01. 04. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Novela upravuje okrem Občianskeho zákonníka ďalších šesť právnych predpisov a významným spôsobom posilňuje ochranu spotrebiteľa.    
Novela zavádza inštitút civilnoprávnej úžery, ktorá je sankcionovaná neplatnosťou zmluvy (§ 39a)  
„§ 39a 
Úžera 
Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, 
dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť 
plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.“. 

 
Novelou sa stanovuje najvyššia prípustná odplata pre prípad požičiavania finančných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorá bude uvedená vo 
vykonávacom predpise (§ 53 ods. 6). Vydanie tohto predpisu je momentálne v štádiu prípravy.  
 Rozširuje sa rozsah dôvodov neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy (§ 53d) 
„§ 53d 
 Spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo 
dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery, je neplatná.“. 
Novela stanovuje povinnú minimálnu veľkosť písma v zmluvách a všeobecných zmluvných podmienkach, pričom veľkosť písma bude stanovená 
v samostatnom vykonávacom predpise, ktorého vydanie je aktuálne v štádiu prípravy (§ 53c). 
 
V prípade, že sa záložným právom zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy je pri výkone tohto práva možný výlučne predaj na dražbe podľa 
osobitného zákona (§ 53 ods. 9). 

 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  
 

II. Zákon z 25. 03. 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Z titulu novely tohto zákona dochádza k novelizácii aj Občianskeho zákonníka a ďalších 9 právnych predpisov. Hlavným cieľom novely je 
implementovanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z  25. 10. 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES. 
Novela zavádza prioritu použitia Občianskeho zákonníka na právne vzťahy so spotrebiteľom a to aj v prípade, ak by sa mali použiť predpisy 
obchodného práva (§ 52 ods. 2).  
Dochádza k rozšíreniu katalógu neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej  zmluve (§ 53 ods. 4 písm. s) až v)), 
Za neprijateľné podmienky  uvedené v spotrebiteľskej zmluve  sa považujú najmä ustanovenia, ktoré 
... 
s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej ako je výška jeho záväzku vyplývajúca 
zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa, 
t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa, 
u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno 
dosiahnuť v podstatne kratšom čase, 
v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola 
upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie. 
 
Novela ustanovuje zákaz zabezpečenia záväzkov zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zmluvy o prevode vlastníckeho práva už aj pri 
hnuteľných veciach (§ 53 ods. 7).   
 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 13. 06. 2014.  
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III. Novela zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
Novela zavádza povinnosť súdu uvádzať neprijateľnú zmluvnú podmienku vo vzťahu k spotrebiteľskej zmluve vo výroku rozhodnutia a to v znení ako 
bola dojednaná v spotrebiteľskej zmluve  (§ 153 ods. 3 a ods. 4). 
 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  
 

IV. Novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

Legislatívna zmena zavádza povinnosť bánk poskytovať informácie o svojich klientoch exekútorom už aj na základe žiadosti zaslanej elektronickými 
prostriedkami (§ 34 ods. 5). 
Podľa schválenej zmeny, exekútor nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu 
oprávnený uplatňovať viac, pričom toto pravidla platí aj pre trovy exekúcie (§ 61b EP ods. 2). 
Ďalej sa zavádza 3-ročná lehota na uplatnenie príslušenstva (úroky z omeškania, trovy konania) peňažnej pohľadávky z exekučného titulu (súdneho 
rozhodnutia). V prípade, ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako 3 roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, 
nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie 
exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu 3 rokov od nadobudnutia 
vykonateľnosti exekučného titulu (§ 61b ods. 3). 
Novelou sa ďalej zavádza povinnosť poskytovať súčinnosť exekútorom bezodplatne (§ 63 ods. 11 EP). 
Pri pohľadávke, ktorej istina nepresiahne 2000,00 € (drobná exekúcia) nemožno vykonať exekúciu predajom nehnuteľností, ak tam má povinný 
hlásený trvalý pobyt. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na výživnom. Pri viacerých exekúciách voči tomu istému povinnému nad 2000,00 
€, pri trvalom pobyte,  je  možné ju vykonávať len s predošlým súhlasom súdu (§ 63 ods. 2 a 3). 
Spôsob vykonania exekúcie musí byť primeraný a hodnota zabezpečeného majetku v exekúcie musí zodpovedať hodnote vymáhanej povinnosti (§ 
64), v prípade ak tomu tak nie je, exekútor je povinný majetok v prevyšujúcej časti odblokovať (§ 65).  
Bankám novela ustanovuje povinnosť akceptovať podanie návrhu na začatie exekúcie a exekučné príkazy zo strany exekútora zasielané zaručeným 
elektronickým podpisom (§ 96 ods. 2). 
 
Novelou dochádza k obmedzeniu výšky trov exekúcie pri drobných exekúciách  a náhrady trov právneho zastúpenia oprávneného (§ 200 ods. 2 – 4). 
 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  
 

V. Novela zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 
477/2008 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. 

 
Na základe NR SR schválenej novely nie je možné dražiť nehnuteľnosti, ak istina pohľadávky bez príslušenstva nepresiahne 2000,00 € (§ 3 ods. 5). 
Doplnené ustanovenia (§ 12 ods. 5, 6) pri ohodnotení predmetu dražby, podľa ktorých vlastník predmetu dražby je oprávnený do 10 pracovných dní 
od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby a prípadne žiadať vyhotoviť znalecký posudok 
iným znalcom. Pre účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije znalecký posudok, ktorým bola určená vyššia všeobecná hodnota predmetu 
dražby. 
Najnižšie podanie pri prvej dražbe nehnuteľností nemôže byť nižšie ako 90% hodnoty predmetu dražby, ak ide o nehnuteľnosť podľa osobitného 
predpisu, alebo 80% v ostaných prípadoch. Podmienkou je hlásenie trvalého pobytu dlžníka v nehnuteľnosti (§ 16 ods. 6). 
Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, ak mu bolo preukázané že súd vydal predbežné opatrenie, bez nutnosti 
doručovania súdom dražobníkovi (§ 19 ods.1). 
Novelou bola rozšírená možnosť požadovať vyhlásenie dražby za neplatné v prípade, ak dotknutá osoba  spochybní platnosť záložnej zmluvy (§ 21 
ods. 2). 
Zároveň novela zavádza možnosť uloženia zákazu činnosti dražobníkovi najviac na 5 rokov ministerstvom, v prípade ak pri kontrole bolo zistené 
opakované porušenie ustanovení tohto zákona (§ 33j ods. 4). 

 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  

 
VI. Novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov implementuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľa  
 
Novelou došlo ku zúženiu definície „spotrebiteľa“ len na fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Z definície boli 
vypustené právnické osoby (§ 2 písm. a)).  
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Na základe prijatej zmeny, predávajúci – v zmysle zákona je ním aj podnikateľ poskytujúci služby, nesmie vo vzťahu ku spotrebiteľovi používať 
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách (§ 4 ods. 2). 
V súlade so schválenou novelou predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo 
poskytnutý elektronický obsah (§ 12ca), ktorý si spotrebiteľ neobjednal (§ 4 ods. 11). 
Súčasne je v novele uvedené, že predávajúci nesmie požadovať poplatky za použitie platobného prostriedku alebo iného spôsobu platby vo výške 
prevyšujúce skutočné náklady, telefónne číslo nesmie byť číslo služby so zvýšenou tarifou (§ 4a ods. 1,2,3).  
Na inú platbu ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky je spotrebiteľ povinný udeliť výslovný súhlas. Za účelom získania 
súhlasu sa nesmú ponúkať spotrebiteľovi predvolené možnosti. V prípade získania súhlasu v rozpore s vyššie uvedeným nie je povinný túto 
dodatočnú platbu uhradiť (§ 4a ods. 4,5). 
Schválená novela ustanovuje zákaz účtovať spotrebiteľovi viac za prepravu tovaru, dodanie služby ako je uvedené vo verejne prístupných 
poštových, obchodných prepravných podmienkach iných prepravných subjektov (pošty, prepravcov) (§ 4a ods. 6). 
V súlade s prijatou novelou je neprípustné zabezpečenie záväzku dohodu o zrážkach zo mzdy, výnimkou je zabezpečenie vo forme osobitnej listiny 
a predchádza mu poučenie s možnosťou odmietnuť tento spôsob zabezpečenia spotrebiteľom. Predávajúci následne zodpovedá za škodu, ktorú 
takto spôsobil spotrebiteľovi (§ 5a ods. 1,5). 
Ustanovuje sa zákaz ustanoviť splnomocnenca zo strany predávajúceho spotrebiteľovi v súvislosti s uzatvorením, plnením a zabezpečením 
spotrebiteľskej zmluvy (§ 5a ods. 2). 
Zároveň bolo novelou schválené, že ustanovenia o uznaní dlhu pre prípad neplnenia záväzkov sú neplatné (§ 5a ods. 3). 
Orgán, v tomto prípade sa jedná o súd je povinný prihliadať na premlčanie nárokov zo spotrebiteľskej zmluvy z úradnej povinnosti (§ 5b). 
Novela prijala zákaz vymáhania pohľadávok z nekalých obchodných praktík (§ 7 ods. 5). 
Novela veriteľom a ich zástupcom zakázala navštevovať dlžníkov v práci alebo doma a kontaktovať ich vo večerných hodinách, počas víkendov, 
sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní po 18:00 hod.. Výnimku z tohto ustanovenia predstavujú oprávnenia advokátov, 
exekútorov, notárov (§ 9a ods. 3). Orgán dozoru má následne možnosť zakázať poskytovanie služieb na 3 roky, ak sa predávajúci (poskytovateľ) od 
udelenia pokuty opakovane dopustí konania podľa § 9a (§ 20a).  
Novela zaviedla vo vzťahu k informačnej povinnosti, povinnosť predávajúceho oznámiť spotrebiteľovi, ak to nie je zjavné, hlavné vlastnosti výrobku 
(služby) identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho, cenu, platobné podmienky poučenie zodpovednosti, informáciu o záruke dĺžke trvania 
zmluvy funkčnosti a kompatibilite výrobku (§ 10a). Ďalej bol upravený spôsob vybavovania reklamácie priamo na pobočkách. (§ 18 ods.2,6) 
Orgán dozoru môže pri zistení povinností z § 9a (zákaz kontaktovať) dať návrh na predbežné opatrenie. Pokutu za takéto porušenie možno uložiť do 
3 rokov, alebo do 10 rokov od okamihu porušenia (§ 24 ods. 7). 
 
Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  

 
VII. Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
Novelou zaviedla zákaz poskytovania úveru v hotovostnej forme (§ 1 ods. 2). 
Úroky, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie musia byť uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a nie v jej prílohách (§ 9 ods. 9). Ustanovenie § 9 
ods. 9 sa uplatní na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavierané po 30. 09. 2014. 
Novelou sa zavádza povinnosť veriteľa písomne alebo formou SMS informovať spotrebiteľa o nezaplatení splátky do 15 dní odo dňa splatnosti (§ 9 
ods. 11). 
Prijatou novelou bola zavedená sankcia zrušenia spoločnosti z registra veriteľov, t.j. poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ak mu bola 
v predchádzajúcich 2 rokoch uložená sankcia zo strany ŠOI a nedošlo k náprave (§ 20 ods. 3). Nápravu podľa § 20 ods. 3 musí veriteľ zapísaný 
v registri veriteľov splniť najneskôr do 15. 10. 2014 alebo do 60 dní od právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý konštatoval porušenie práv 
spotrebiteľa   
Zavedenie nových povinností týkajúcich sa vzdelania a praxe vo vzťahu k veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou pri zápise do registra veriteľov 
poskytujúcich spotrebiteľské úvery (§ 20 ods. 2, ods. 10 písm. f)).  
Novelou bude zavedená povinnosť Orgánu kontroly (ŠOI) rozhodnúť o výmaze z registra veriteľov vždy (§ 23 ods. 2), ak  

a) sa veriteľ dopustí konania, za ktoré mu orgán kontroly už predtým uložil pokutu za opakovaný alebo závažný nedostatok, 
b) veriteľ opakovane porušil povinnosti preveriť schopnosť splácania úveru spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy, 
c) veriteľ sústavne alebo opakovane porušuje práva spotrebiteľov alebo 
d) veriteľ opakovane obchádza tento zákon alebo predpisy na ochranu spotrebiteľa,  alebo opakovane uplatňuje na súdoch alebo iných 
štátnych orgánov voči spotrebiteľom nároky, ktoré mu podľa tohto zákona alebo predpisov na ochranu spotrebiteľa nepatria.   
 

Novela má pozitívny vplyv na občanov a posilňuje ochranu spotrebiteľa. Nadobúda účinnosť 01. 06. 2014.  
 

Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
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HOSPODÁRSKE A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 
TREND VÝVOJA ZAMESTNANOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
Obdobie                           Priemerný počet pracujúcich 
                                                  (údaje v tis.) 
 
4. štvrťrok 2013                           2.329,3  
1. štvrťrok 2014                           2.331,3  
 
Komentár:  
 metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu; vrátane osôb na riadnej materskej dovolenke, profesionálnych príslušníkov ozbrojených zložiek a pracujúcich v zahraničí do 1 
roka; údaje v roku 2012 sú prepočítané na obyvateľstvo k 1. 1. 2012 podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011; zverejnené indexy v roku 2012 sú počítané z porovnateľných údajov.  
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.  
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NAŠI JUBILANTI  

Štefan BLAŽEK,  
člen Výkonnej rady sekcie vodárenských spoločností, oslávil 55. narodeniny,  
 

Marián DETVAN,  
člen Výkonnej rady sekcie vodárenských spoločností, oslávil 45. narodeniny, 

 

Vedenie Odborového zväzu drevo, lesy, voda obom oslávencom ďakuje za ich  prácu pre náš 

odborový zväz a do ďalších rokov im praje všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa pracovných 

úspechov a pohodu v kruhu rodiny. 

Vedenie 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 

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 

   

 

                    PERSONÁLNA ZMENA NA PRACOVNEJ POZÍCII TAJOMNÍKA OZ DLV 

Dňom 02. 06. 2014 prevzala funkciu tajomníčky OZ DLV Ing. Alena Groschová.  

Telefonické dotazy smerujte telefonický kontakt: 02/554 23 660. Písomná a elektronická komunikácia bude 

zabezpečovaná prostredníctvom e-mail adresy: groschova@ozdlv.sk. 

Vedenie Odborového zväzu drevo, lesy, voda želá novej tajomníčke veľa úspechov v jej novej funkcii pri plnení 

požiadaviek členov nášho odborového zväzu.  

Vedenie Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
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