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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

JÚL – SEPTEMBER 2014                            číslo 5 – 6                                              ročník XIV. 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA a Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.,  zastúpenie v Slovenskej republike 

organizujú konferenciu pod názvom  Priority a problémy vodného hospodárstva, ktorá sa uskutoční 06. 11. 

2014 so začiatkom o 9.00 hod. v hoteli DIXON v Banskej Bystrici. Konferencie sa zúčastnia zástupcovia 

odborov, Asociácie vodárenských spoločností, Združenia vodného hospodárstva a zástupcovia ústredných 

orgánov štátnej správy.   

Hlavné témy konferencie budú súčasný stav, možnosti rozvoja a problémy vo vodnom hospodárstve v SR, 

predpoklad vývoja vo využívaní vody a v zásobovaní vodou, sociálny dialóg a zamestnanosť vo vodnom 

hospodárstve, regulácia ceny vody a vodný zákon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia! 

 

Je po dovolenkovom období a my sme znovu nabehli na pracovný cyklus, ktorý 

samozrejme súvisí aj s našou prácou v odboroch. Čo sa udialo v 3. štvrťroku 2014 v našom 

zväze? Aj napriek letnému dovolenkovému obdobiu odborársky život nemal prestávku. 

Ako sme vás informovali v Spravodajcovi č. 3 – 4, prvýkrát v histórii nášho odborového 

zväzu sme využili obidva inštitúty kolektívneho vyjednávania, a to pred sprostredkovateľom 

a po jeho neúspešnom konaní, aj pred rozhodcom. Výsledkom konania pred rozhodcom, 

v ktorom rozhodol v prospech OZ DLV, s platnosťou od 01. 08. 2014 došlo v článku 29 

KZVS k navýšeniu stupnice mzdových taríf. Bol to pre nás odborárov dobrý výsledok 

s poučením, že v budúcnosti je potrebné tieto inštitúty využívať, aj keď sa nemusia skončiť 

vždy v náš prospech. Pred nami je 4. štvrťrok 2014. Čakajú nás predovšetkým rokovania 

riadiacich orgánov OZ DLV, schvaľovanie rozpočtov, ako aj vyhodnotenie I. polroka 2014 

činnosti zväzu. Apelujem na všetkých funkcionárov, aby triezvo zvažovali a rešpektovali 

finančné možnosti OZ DLV. 

 

Kolegyne, kolegovia! 

V oblasti vzťahov medzi OZ DLV a zamestnávateľmi máme podpísané dohody o spolupráci, 

čo nám dáva základ na dobrý sociálny dialóg, samozrejme v prospech oboch strán. Na 

prehodnotenie sme zaslali dohodu s Asociáciou vodárenských spoločností. Dôvodom boli 

personálne zmeny v asociácii a fakt, že dohoda bola platná od roku 2005.  

V oblasti medzinárodných vzťahov máme pripravenú na podpis ďalšiu zmluvu o spolupráci 

s odborovým zväzom vodárenských spoločností Maďarska, ktorá bola prerokovaná 

v mesiaci september 2014 na stretnutí EPSU, štátov strednej Európy a západného Balkánu 

v Budapešti. K podpisu zmluvy však nedošlo. Dôvodom bola skutočnosť, že zástupcovia 

odborov z Maďarska, museli niektoré časti zmluvy prerokovať s funkcionármi a vedením 

OZ. Predpokladáme, že k podpisu dôjde na stretnutí v Segedi v októbri 2014.  

V mesiaci september 2014 členovia Lesníckej sekcie OZ DLV prijali zástupcov lesníkov 

z Chorvátska. Jednalo sa o recipročnú návštevu za jún 2012. 

 

Kolegyne, kolegovia! 

Okrem jednej KZVS v poslednom štvrťroku začíname aj s kolektívnymi vyjednávaniami. Je 

to naša najdôležitejšia, ale aj najťažšia úloha. Všetci sme svedkami tlaku na znižovanie 

benefitov pre zamestnancov a niekedy až katastrofických scenárov čo sa stane, ak príslušný 

benefit neznížime alebo neodstránime z kolektívnej zmluvy. Môžem konštatovať, že nič sa 

nestalo, ani nestane, akurát zamestnávateľ bude mať vyšší zisk. Naši funkcionári sú natoľko 

skúsení, že dobre vedia, čo môže firme uškodiť, a čo nie. Aby sa mohli zodpovedne 

a adekvátne rozhodnúť, musíme mať dostatok informácií a tie si musíme niekedy veľmi 

zložito zaobstarať. 

Želám si preto v kolektívnom vyjednávaní vzájomný úspech, lebo tu je vždy úspech 

kolektívu, nie jednotlivca!  

Zdenek Dlugoš                                                                                                                                                                                                                                                     

predseda OZ DLV  

 

INFORMÁCIA Z 12. ROKOVANIA 

PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 

 

25. 09. 2014 sa konalo v Bratislave 12. 

rokovanie Predsedníctva OZ DLV.  

Predsedníctvo OZ DLV vzalo na vedomie 

kontrolu plnenia uznesenia z 11. rokovania 

Predsedníctva OZ DLV, informáciu o stave 

finančných prostriedkov a dodržiavaní 

platobnej disciplíny, informáciu o prijatých 

a vyslaných zahraničných  delegáciách, 

doručení evidenčných listov ZO OZ DLV, 

novom vizuále prihlášky za člena  OZ DLV, 

informáciu o KZVS, príprave konferencie 

o vode a informáciu o rokovaní orgánov KOZ 

SR.  

Predsedníctvo OZ DLV schválilo vyslané 

delegácie na mesiac október 2014 a 

zakúpenie prenosného PC pre potreby               
tajomníčky OZ DLV. 
                                 Vypracoval: Zdenek Dlugoš 

                                             predseda OZ DLV 

VÝVOJ INFLÁCIE V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 
 

 
Priemerná ročná miera inflácie dosiahla 

v septembri 2014 hodnotu 0,1 %. 

V medzimesačnom porovnaní podľa 

harmonizovaného indexu Európskej únie ceny 

stúpli, keď boli v septembri oproti augustu 

vyššie o 0,1 %. 

                                                          Zdroj: Štatistický úrad SR 
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MINIMÁLNA MZDA 2015 

 
Vláda Slovenskej republiky 15. 10. 2014 schválila vládny materiál UV-35626/2014 a nariadením vlády 

Slovenskej republiky na rok 2015 zvýši minimálnu mzdu na 380,00 EUR mesačne a na 2,184 EUR 

za odpracovanú hodinu. Cieľom je zabezpečiť, aby suma minimálnej mzdy zamestnancovi 

garantovala vyšší čistý príjem, než predstavuje hranica rizika chudoby. Hranica chudoby v roku 

2013 podľa výsledkov štatistického zisťovania v prípade jednočlennej domácnosti predstavovala 

337,00 EUR mesačne. 

 

Navrhnutá suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2014 a 2015 v hrubom 

vyjadrení o 28,00 EUR mesačne, v čistom vyjadrení (bez započítania vplyvu odvodovej odpočítateľnej 

položky) nová suma minimálnej mzdy na rok 2015 bude predstavovať 326,78 EUR mesačne, čo je 

nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2014 vo výške 304,84 eura o 21,94 EUR mesačne, rozdiel 

sumy čistej minimálnej mzdy oproti sume životného minima 198,09 EUR mesačne, platnej                  

k 01. 01. 2015 pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude predstavovať 128,69 EUR. 

 

 

 
Zdroj: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1565/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/minimalna-

mzda-2015.xhtml 

Poznámky: Údaje v grafe sú uvádzané v eurách. Minimálna mesačná mzda v rokoch 2005 až 2008 bola prepočítaná na eurá 

konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR. V rokoch 2005 až 2007 bola braná do úvahy výška minimálnej mzdy platná                        

k 01. 01. príslušného roka (menila sa k 01. 10. príslušného roka) a v roku 2015 navrhovaná výška minimálnej mzdy. 

http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1565/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/minimalna-mzda-2015.xhtml
http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1565/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/minimalna-mzda-2015.xhtml
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NOVÁ  LEGISLATÍVA  BOZP 

 
Od 01. augusta 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 204/2014 Z. z., ktorý mení a 

dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto 

zmena upravuje povinnosti zamestnávateľa, týkajúce sa ochrany zdravia pri 

práci súvisiacich so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými 

podmienkami a nad zdravím zamestnancov.  

Novelou sa implementovali požiadavky medzinárodného európskeho práva. 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých 

zamestnancov je upravená diferencovane podľa miery zdravotného rizika 

vyplývajúceho z pracovných podmienok.  

Určuje sa náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá v rámci zdravotného 

dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí najmä zdravotné riziká, ktoré 

ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Podrobne sú rozpracované 

podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.  

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo 

vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Ďalej sa dopĺňa 

povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo 

vzťahu k práci pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie 

na tom istom pracovisku a u zamestnancov, ak nevykonávali prácu dlhšie ako 

šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 

3 alebo 4.  

Okrem lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je 

zamestnávateľ povinný zabezpečiť, lekár pracovnej zdravotnej služby môže 

navrhnúť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej 

prehliadky vo vzťahu k práci, ak je to potrebné na včasné zachytenie zmien 

zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou alebo sa zamestnávateľ 

dohodne so zástupcami zamestnancov na vykonaní lekárskej preventívnej 

prehliadky vo vzťahu k práci aj u ďalších zamestnancov vykonávajúcich prácu 

zaradenú do kategórie 1 alebo 2. Na zabezpečenie jednotného postupu lekárov 

sú v prílohe návrhu zákona doplnené vzory lekárskych posudkov o zdravotnej 

spôsobilosti na prácu.  

Novelou zákona sa dopĺňa aj právna úprava prešetrovania pracovných 

podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z 

povolania, ako aj uznávania choroby z povolania a ohrozenia chorobou z 

povolania.  

Pri prvých dvoch kategóriách (nerizikové práce) postačí vytvorenie pracovnej 

zdravotnej služby z vlastných zamestnancov zamestnávateľa alebo uzavretie 

zmluvy s externým tímom. Táto povinnosť bude zamestnávateľom splnená 

rovnako aj vtedy, ak bude dohľad vykonávaný bezpečnostným technikom, 

verejným zdravotníkom, všeobecným lekárom, pracovným lekárom, prípadne 

zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou hygiena pracovných podmienok.  

V prípade, že zamestnávateľ má rizikové práce (tretia a štvrtá kategória prác), 

pracovnú zdravotnú službu bude musieť vykonávať tím pracovnej zdravotnej 

služby, pozostávajúci minimálne z lekára a verejného zdravotníka. Dohľad nad 

pracovnými podmienkami budú môcť, tak ako doposiaľ, vykonávať len 

zdravotnícki pracovníci.  

Zdroj: internet 

                                                                  Spracoval: Ing. Róbert Staško 

 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY OZ DLV 

 

-  02. 07. 2014 prijatie rakúskej delegácie 

z Viedenských vodární a zástupcov 

poisťovne Kooperatíva za účelom 

možností spolupráce a ponuky poistenia 

pre členov odborov, 

 

- 08. - 10. 09. 2014 stretnutie členov EPSU 

zástupcov strednej Európy a západného 

Balkánu v Budapešti. OZ DLV zastupoval 

predseda OZ DLV a republikový zväzový 

inšpektor BOZP 

 
 

- 12. – 16. 09. 2014 Stretnutie odborárov 

s delegáciou zástupcov OZ z Chorvátska 

 
 

- 16. 09. - 20. 09. 2014 spoločné 

stretnutie zo zástupcami OZ DLV Českej 

republiky. Stretnutia sa zúčastnili 

členovia Pléna vodohospodárskej sekcie,  

 

- 31. 08. - 04. 10. 2014 na pozvanie OZ 

Srbska a Čiernej Hory sa zástupcovia OZ 

DLV zúčastnili na športovo- pracovnom 

stretnutí zamestnancov Vodární 

a komunálnych služieb Srbska, Čiernej 

Hory, Maďarska, Slovenska, Bosny 

a Hercegoviny a Macedónska. 

 

Vypracoval: Zdenek Dlugoš 

predseda OZ DLV 
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KOZ SR STOJÍ PRI VZNIKU NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ NA SLOVENSKU 

 
Tento projekt má občanom SR pomôcť pri riešení ich každodenných problémov, s ktorými sa stretávajú na trhu práce.  

 

KOZ SR sa aktívne zapojila do projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len „NSK“), ktorý môže pomôcť 

tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás i v zahraničí. Vytvorením sústavy kvalifikácií 

a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu im totiž uľahčíme uznávanie kvalifikácií v celej Európe. NSK 

súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, 

ktorú nadobudli praxou. Zároveň pomôže zamestnávateľom pri hľadaní nových kvalifikovaných zamestnancov. 

Slovenská NSK prinesie komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej republiky. Opíše čiastočné aj úplné kvalifikácie 

a vzťahy medzi nimi a na ich základe stanoví kritériá hodnotenia, ktoré sú potrebné na to, aby človeku mohla byť uznaná 

kvalifikácia. Cieľom je, aby ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu potrebujú mať uznanú kvalifikáciu, pretože to napríklad 

vyžaduje ich zamestnávateľ ako potvrdenie, že ovládajú to, čo deklarujú, nemuseli absolvovať celý vzdelávací cyklus 

v tradičnom školskom systéme, ak preukázateľne v danej oblasti stanovené obdobie pracovali. Nadobudnutie kvalifikácie 

sa tak pre občanov SR stáva rýchlejšie a hlavne pružnejšie. Do určitej úrovne možno takýmto spôsobom postupne naberať 

jednotky úplnej kvalifikácie a šplhať sa v rebríčku Národného kvalifikačného rámca práve systémom uznávania kvalifikácie. 

Okrem toho možno s vytvorenou NSK pracovať a na jej základe porovnávať vzdelávacie výstupy, ktoré sa dosahujú rôznymi 

formami vzdelávania.  

Predstavte si, že váš syn sa vyučil za čašníka, avšak po škole sa uplatnil ako murár. Po desiatich rokoch chcel pracovať v inej 

spoločnosti, tá ho však odmietla pre „nevyhovujúce vzdelanie“. V súčasnosti totiž môže len ťažko dosiahnuť uznanie svojej 

kvalifikácie, keďže nemá v ruke „papier“, ktorý by dokazoval, že určité činnosti ovláda. Na to mu môže pomôcť NSK, ktorá 

postaví do popredia skutočné vedomosti, schopnosti a zručnosti nezávisle od toho, či ich získal v škole, na seminároch, 

kurzoch, či v praxi. V rámci jej implementácie bude zavedená možnosť preskúšania odborných vedomostí a zručností pred 

komisiou, teda absolvovanie skúšky a získanie osvedčenia o plnohodnotnej kvalifikácii platnej v krajinách EÚ.  

 

„Veľa Slovákov je bez práce. Konfederácia odborových zväzov podporuje projekty, ktoré napomáhajú zlepšeniu 
zamestnanosti ľudí a ich uplatniteľnosti na trhu práce. A práve projekt Tvorba NSK dáva zamestnancom väčšie 

možnosti uplatniť sa ako kvalifikovaná pracovná sila nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii,“ uvádza Jozef 

Kollár, prezident KOZ SR.  

Do práce na projekte Tvorba NSK je zapojených cca 1100 odborníkov a expertov priamo zo zamestnávateľských zväzov, 

združení, komôr, profesijných zamestnávateľských organizácií a odborových zväzov. K ďalším zainteresovaným 

stranám patria odborníci v oblasti trhu práce, odborného školstva a systému celoživotného vzdelávania, ktorí sa pravidelne 

stretávajú a spolupracujú v 24-och Sektorových radách (ďalej len „SR“) rozdelených podľa jednotlivých odvetví 

národného hospodárstva. KOZ SR sa podieľa prostredníctvom svojich členov na práci väčšiny SR a zároveň prevzala gesciu 

nad tromi SR - SR Textil odevy, obuv a spracovanie kože, SR Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport a SR Verejné 

služby a správa. 

V rámci NSK bude do októbra budúceho roka na Slovensku definovaných 1 000 kvalifikácií. Projekt nemôže vyriešiť 

celé spektrum problémov, ktoré sú na trhu práce prítomné, ale má ambíciu zásadným spôsobom napomôcť udržaniu 

konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Naša vzdelávacia sústava nezodpovedá slovenskému trhu práce, pretože 

produkuje absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť. Aby sa to zmenilo, musí dôjsť k jej zosúladeniu s potrebami 

zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu v štruktúre a množstve, ako to bude trh práce vyžadovať. Zmeny by sa 

postupne mali premietať do definícií profilov absolventov, prípadne úprav legislatívy.  

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Projekt realizuje spoločnosť 

Asseco Central Europe v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.  

OZ DLV nominoval do Pracovných skupín SR týchto zástupcov:  

SR pre vodu, odpad a životné prostredie – Zdenek DLUGOŠ 
SR pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel – Jozef CHOVANEC 

SR pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel – Jozef MINÁRIK.  
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KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok, podmienok 

zamestnávania a vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). 

Právna úprava týkajúca sa procesu kolektívneho vyjednávania je upravená v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o KV“). Kolektívne vyjednávanie by malo byť jednou z foriem 

skvalitňovania a zlepšovania pracovných, mzdových a sociálnych podmienok zamestnancov zamestnávateľa.  

Právo kolektívne vyjednávať zákon priznáva s odkazom na § 230 ods. 6 Zákonníka práce výlučne odborovej 

organizácii. Zamestnávateľ a odborová organizácia v zmysle platnej národnej a medzinárodnej legislatívy majú povinnosť 

kolektívne vyjednávať v prípade záujmu jednej zo strán. Kolektívna zmluva sa po podpise stáva vo svojej normatívnej 

časti prameňom práva.   

Kompetencie odborovej organizácie pri zastupovaní zamestnancov na pracovisku sú uvedené v § 229 ods. 4 a 6 Zákonníka 

práce, pričom v zmysle uvedených ustanovení sa zamestnanci zúčastňujú prostredníctvom odborového orgánu na 

vytváraní spravodlivých a uspokojivých podmienok spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie, 

kontrolnou činnosťou a kolektívnym vyjednávaním.  

V súvislosti s prípravou na kolektívne vyjednávanie je dôležitý inštitút práva na informácie. Zákonník práce formu 

poskytovania informácií neupravuje, ale pod týmto rozumieme ústnu informáciu alebo písomné odovzdanie podkladov 

orgánu odborovej organizácie, pričom je prípustná elektronická forma správy zaslaná s využitím elektronickej – e-mail 

pošty. V § 229 ods. 2 Zákonníka práce je uvedené, že zamestnanci majú právo na poskytnutie informácií o hospodárskej 

a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Vzhľadom k požiadavke zrozumiteľnosti 

informácie by sa malo jednať o informácie faktografického charakteru. Na prípravu návrh kolektívnej zmluvy by mala 

odborová organizácia vyžadovať detailnejšie informácie napr. o výške priemerných miezd zamestnancov podľa kategórií, 

o počte nadčasových hodín, o počte odpracovaných hodín podľa kategórií, chorobnosti, hospodárení sociálneho fondu, 

doplnené o výsledky hospodárenia zamestnávateľa za rozhodujúce obdobie v rozsahu uvedených ekonomických 

ukazovateľov.  

Ust. § 8 Zákona o KV neurčuje termíny a lehoty na predloženie prvého návrhu kolektívnej zmluvy, ani nepredpisuje, ktorá 

zo zmluvných strán má návrh kolektívnej zmluvy predložiť ako prvá. Za predpokladu, ak u zamestnávateľ už bola 

v minulosti uzavretá kolektívna zmluva, zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretie novej kolektívnej zmluvy 

najmenej 60 dní pred skončením platnosti predchádzajúcej. Odmietnutie jednej zo zmluvných strán kolektívne 

vyjednávať môže byť vnímané ako spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, pri ktorej je možné hociktorou zo strán 

využiť inštitút sprostredkovateľa a požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny o jeho určenie.  

Ďalšou fázou kolektívneho vyjednávania, ktorá nasleduje po doručení odpovede druhej zmluvnej strane, je osobné 

stretnutie sociálnych partnerov, členov vyjednávacieho tímu. Obvykle sú vyjednávacie tímy vytvorené z členov výboru danej 

odborovej organizácie, príp. zo zamestnancov odborových a zamestnávateľských zväzov alebo zamestnávateľa. Jeden 

z členov vyjednávacieho tímu musí byť určený za hlavného vyjednávača a v procese kolektívneho vyjednávania 

formuluje finálne a zaväzujúce stanovisko k príslušnej časti návrhu kolektívnej zmluvy. Malo by sa jednať o právne 

zdatného zástupcu, so základnou znalosťou ekonomických inštitútov, týkajúcich sa činnosti podniku, schopného 

argumentovať a zdôvodňovať návrhy odborovej organizácie alebo zamestnávateľa.  

Ostatní členovia vyjednávacieho tímu taktiež vstupujú do procesu kolektívneho vyjednávania, avšak až potom, keď im 

hlavný vyjednávač udelí slovo. Vo všeobecnosti sa odporúča najviac 5 vyjednávačom za každú zmluvnú stranu. Každá 

zo zmluvných strán si môže prizvať ku špecifickým otázkam poradcu. V priebehu vyjednávania je vhodné vyhradiť si 

priestor na poradu členov vyjednávacieho tímu.  

Dobrým pravidlom je z každého kola kolektívneho vyjednávania vypracovať písomný zápis, ktorý je súčasne 

dokladom o tom, na ktorej časti znenia kolektívnej zmluvy sa dospelo k dohode a čo zostalo nedohodnuté, resp. 

sporné. Tieto zápisy sú následne relevantným podkladom pre sprostredkovateľa alebo rozhodcu, ak nedôjde 

k dohode. Každý zápis by mali podpísať overovatelia, ktorými sú hlaví vyjednávači za zmluvné strany a každý zápis má 

právo druhá zmluvná strana pred podpisom pripomienkovať.  

Nie je prípustné opätovne otvárať tie časti kolektívnej zmluvy, ku ktorým sa dospelo k dohode s výnimkou prípadu, 

ak to vyplynie z dohodnutej zmeny v inej časti kolektívnej zmluvy, ktorá má vplyv na už dohodnutú časť.  

Všeobecne sa odporúča, aby dĺžka kolektívneho vyjednávania v jednom dni nepresiahla 3 hodiny a frekvencia 

rokovaní bola dohodnutá 1-krát za týždeň/dva týždne, ak to umožňujú pracovné povinnosti vyjednávačov.  
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Účasť na kolektívnom vyjednávaní v prípade zástupcov zamestnancov odborovej organizácie sa posudzuje podľa § 240 

ods. 1 Zákonníka práce. Výstupom z kolektívneho vyjednávania je kolektíva zmluva. S odkazom na § 231 ods. 1 

Zákonníka práce má kolektívna zmluva upravovať pracovné podmienky, vrátane mzdových podmienok (ich 

súčasťou sú najmä formy odmeňovania, suma základne zložky mzdy, ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu 

a podmienky ich poskytovania), podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, 

zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov 

výhodnejšie, ako ich upravuje zákon alebo iný pracovnoprávny predpis. 

Zmena podmienok, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) alebo 

iný pracovnoprávny predpis, je možná ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, 

alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. (§ 231 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).  

V súvislosti s kolektívnymi zmluvami je dôležitá ich platnosť/neplatnosť a účinnosť. Tieto inštitúty sú vymedzené v § 4 

Zákona o KV. Legislatíva považuje za platné kolektívne zmluvy, ktoré sú vyhotovené v písomnej podobe a ich obsah je 

verifikovaný podpisom oprávnených zástupcov na tej istej listine. V prípade, ak sa jedná o kolektívnu zmluvu vyššieho 

stupňa, pre je platnosť sa vyžaduje doloženie zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzavretá (musí obsahovať obchodné 

meno, sídlo, IČO a kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností – SK NACE). Z pohľadu platnej legislatívy sa za 

výslovne neplatnú považuje taká kolektívna zmluva, ktorá je v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi alebo 

kolektívnou zmluvou, ktorá upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu ako kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa. Účinnosť kolektívnej zmluvy je prevažne viazaná na jej podpísanie a začína plynúť prvým dňom obdobia, na 

ktoré sa zmluva uzavrela a končí uplynutím dohodnutého obdobia, ale len v prípade, ak v prípade účinnosti niektorých 

záväzkov z kolektívnej zmluvy, nebola dojednaná odlišne, napr. na dlhšie obdobie. Doba platnosti kolektívnej zmluvy 

určuje okrem iného dĺžku trvania zmluvných dojednaní. Vo všeobecnosti sa kolektívna zmluva uzatvára na dobu, ktorá je 

v nej výslovne určená. V praxi sú zaznamenané prípady výkladu, že kolektívna zmluva, ktorej doba platnosti nebola 

dohodou zmluvných strán časovo ohraničená, platí až do uzavretia novej kolektívnej zmluvy. Vymedzenie platnosti 

kolektívnej zmluvy udalosťou, ktorá objektívne nemusí nastať, je dojednaním na dobu neurčitú, pričom sa uplatní fikcia 

o platnosti kolektívnej zmluvy na jeden rok (§ 6 ods. 1 Zákona o KV). Objektívne totiž platí, že podľa § 3 ods. 1 Zákona o KV 

je možné uzavrieť kolektívnu zmluvu len na dobu určitú.  

Obsah podnikovej kolektívnej zmluvy by mal reflektovať podmienky konkrétneho zamestnávateľa. Z obsahového hľadiska 

by mala obsahovať najmä: rozsah a podmienky uplatňovania kompetencií v oblasti spolurozhodovania, prerokovania, 

kontroly, práva na informácie, práv a povinností odborovej organizácie na pracovisku a vo vzťahu k zamestnávateľovi, resp. 

aj opačne, podmienky výkonu odborárskej práce na pracovisku – materiálne vybavenie, dojednania, týkajúce sa 

pracovného času, dovolenky, prekážok v práci na strane zamestnanca/zamestnávateľa, 

rekvalifikáciu/zvyšovanie/prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, podmienky poskytovania odstupného, odchodného pri 

skončení pracovného pomeru nad rámec ustanovený v Zákonníku práce, odmeňovanie zamestnancov (komplexná úprava 

všetkých zložiek mzdy, vrátane nadtarifných), mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, nočnú prácu, sťažený výkon práce, za 

prácu vo sviatok, v niektorých prípadoch aj mzdové zvýhodnenie za prácu v odpoludňajších zmenách, za prácu v sobotu 

a v nedeľu, a podobne, ďalej finančné plnenia zo strany zamestnávateľa, ktoré nevychádzajú zo zákonných nárokov 

zamestnancov, upravených priaznivejšie, ale sú naviazané na hospodárske výsledky zamestnávateľa alebo sa jedná 

o špecifické druhy plnení, napr. dochádzkový bonus, dohoda o mzdovom raste na príslušný kalendárny rok, dojednania 

o sociálnych benefitoch pre zamestnancov, vrátane podmienok pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu, ďalej podmienky 

a rozsah spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, štandardne sa dojednávajú aj podmienky a spôsob 

riešenia sťažností zamestnancov a prípadných sporov, týkajúcich sa plnení z kolektívnej zmluvy a samozrejme dobu 

platnosti kolektívnej zmluvy.  

V prípade, ak je kolektívna zmluva uzavretá na viac ako jeden rok, súčasťou dohody v podnikovej kolektívnej zmluve je 

dojednanie o tom, že mzdový nárast budú zmluvné strany vyjednávať každoročne s tým, že výsledok dohody bude 

súčasťou dodatku k platnej kolektívnej zmluve, pričom pre samotné vyjednávanie sú zmluvné strany povinné dodržiavať 

platné ustanovenia Zákona o KV, ktoré pojednávajú o procese kolektívneho vyjednávania.  

Pre účely kolektívneho vyjednávania o podmienkach odmeňovania, platí odporúčanie, že odborová organizácia by si mala 

vyžiadať a rozanalyzovať podklady, ktoré sa týkajú ekonomickej situácie a výsledkov hospodárenia zamestnávateľa za 

predchádzajúci účtovný rok a sledovať, či bol dosiahnutý zisk/strata, likvidita, podiel osobných a mzdových nákladov na 

celkových nákladoch zamestnávateľa, vývoj tržieb, produktivita práce z pridanej hodnoty a pod.. 

                                                                                                                                           Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
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Tab. 1: Príjmy zamestnanca v SR (ročne) - priemer 

 2011 2012 2013 

Celkové príjmy 12 188,40 12 544,05 13 140,14 

Hrubé príjmy 9 658,00 9 810,00 10 015,37 

Dane 912,86 921,64 938,10 

Odvody 1 294,17 1 314,54 1 342,06 

Čistý príjem 7 450,97 7 573,82 7 735,21 

 

Tab. 2: Štruktúra použitia Sociálneho fondu v % 
 

 

Členenie podľa podielu na celkovom objeme  

 

2010 2011 2012 

 

2013 

Stravovanie 34,9 38,3 42,7 44,7 

Ostatné 21,8 19,1 17,4 16,6 

Služby na regeneráciu pracovnej sily 17,1 14,3 12,1 13,8 

Doprava do zamestnania 7,1 7,1 6,7 6,1 

Rekreácie 4,5 5,5 5,4 5,4 

Odmeny pri pracovných a životných jubileách 4,2 4,4 5,0 4,3 

Sociálne výpomoci 3,9 3,6 3,4 3,6 

Doplnkové dôchodkové sporenie 2,3 3,6 2,9 1,7 

Pôžičky 3,2 3,1 2,9 3,0 

Podpora vzdelávania 1,0 0,9 1,5 0,5 

Podpora kolektívneho vyjednávania 0,1 0,2 0,1 0,2 
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