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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

OKTÓBER - DECEMBER 2014                                číslo 10 - 12                             ročník XIV. 

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

zorganizovali konferenciu pod názvom  Priority a problémy vodného hospodárstva, ktorá sa uskutočnila 06. 

11. 2014 v Banskej Bystrici. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia odborov, Asociácie vodárenských 

spoločností, Združenia vodného hospodárstva a zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy.   

 

Hlavné témy konferencie boli 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, 

vážení kolegovia! 

 

Máme za sebou rok 2014 a do roku 2015 si určite všetci kladieme 

otázky, aký bude – bude lepší, horší? Čo nás čaká, ako sa nám 

bude dariť v zamestnaní, v rodine? Odpoveď hneď ťažko nájsť, 

ale prídu ďalšie dni a s nimi aj odpovede v podobe problémov 

a radosti všedných dní. 

 

Na začiatku každého roka si dávame aj predsavzatia, čo by sme 

chceli urobiť lepšie ako v predchádzajúcom roku a na čo sa 

zameriame.  

 

Ak by sme hodnotili činnosť nášho odborového zväzu, tak 

môžeme konštatovať, že drvivá väčšina funkcionárov vynaložila 

nemálo úsilia na to aby sa situácia našich členov zlepšila a aby sa 

zachovali benefity, ktoré sa rokmi ťažko vybojovali, no bohužiaľ, 

musím konštatovať, že máme aj funkcionárov, ktorí ako by mali 

radosť, keď sa nám niečo nepodarí a riadia sa heslom „úspech má 

tisíc otcov, neúspech je sirota“. 

 

O vzájomnom nerešpektovaní nemá význam ani písať. Ja verím, že 

do nového roku a počas celého roku budeme za svoje požiadavky 

bojovať spoločne, pretože naša sila je predovšetkým v jednote 

a iba tak môžeme dosiahnuť viac pre našich členov 

a zamestnancov. 

 

Ja želám všetkým funkcionárom a členom pevné zdravie, elán 

a veľa úspechov v našej náročnej práci. 

Zdenek Dlugoš                                                                                                                                                                                                                                                     

predseda OZ DLV  

 

KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO 

STUPŇA 2015  

V decembri 2014 podpísal OZ DLV Kolektívnu 

zmluvu vyššieho stupňa pre odvetvie lesného 

hospodárstva Slovenskej republiky na rok 

2015 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre 

odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej 

republiky na rok 2015. 

 

Pre odvetvie celulózo-papierenského 

priemyslu a pre odvetvie verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií sa 

uskutočnili kolektívne vyjednávania avšak 

zatiaľ bez želanej zhody, preto v nich budeme 

ďalej pokračovať. 

 

Zložitá situácia je v odvetví 

drevospracujúceho priemyslu, kde prebiehajú 

rokovania vo vnútri Združenia spracovateľov 

dreva a po ich uzavretí budeme v kolektívnom 

vyjednávaní pokračovať. 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

PLÁN ROKOVANÍ ORGÁNOV OZ DLV 

NA I. POLROK 2015 

 

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV 

 

19. 02. 2015 (štvrtok)     Bratislava 

18. 03. 2015 (streda)       Ružomberok 

21. 05. 2015 (štvrtok)     Bratislava 

 

PLÉNUM OZ DLV 

 

19. 03. 2015 (štvrtok)     Ružomberok
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NOVÍ FUNKCIONÁRI V ORGÁNOCH OZ DLV 
 

Na rokovaniach Plén výkonných rád sekcií OZ DLV, ktoré sa uskutočnili v jeseni 2014 boli zvolení 

nasledujúci noví funkcionári: 

 

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV 

Monika Kurillová, členka 

Iveta Tobáková, členka 

 

VÝKONNÁ RADA SEKCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ 

Marian Káčerík, predseda VR (nahradil p. Štefana Kovačiča) 

Monika Kurillová, podpredsedníčka VR 

Július Szabó, člen VR  

 

VÝKONNÁ RADA SEKCIE VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

Iveta Tobáková, podpredsedníčka VR 

Eva Šimová, členka VR 

Viera Cocherová, členka VR 

Miroslav Čulen, člen VR 

 

Novozvoleným funkcionárom a členom orgánov Odborového zväzu drevo, lesy, voda prajem 
veľa pracovných úspechov pri napĺňaní ich poslania a v rámci výkonu náročnej práce v prospech 

členov nášho odborového zväzu a pevne verím, že naša spolupráca bude fungovať k obojstrannej 
spokojnosti. 

 

  Zdenek Dlugoš 
predseda OZ DLV   

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY OZ DLV 

 

V dňoch 10. - 11. 10. 2014 bola v Szegede slávnostne podpísaná zmluvy o spolupráci s Odborovým zväzom 

pracovníkov vodárenských spoločností z Maďarska. Za Odborový zväz drevo, lesy, voda sa podpisu zúčastnili 

p. Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV, p. Iveta Vrábelová, predsedníčka sekcie vodného hospodárstva, p. Viera 

Cocherová, členka výkonnej rady sekcie vodného hospodárstva a p. Robert Staško, republikový zväzový inšpektor 

BOZP. 
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VZDELÁVANIE ČLENOV OZ DLV 
 

OZ DLV v roku 2014 zabezpečil pre svojich členov tieto školenia: 

 

Téma gestor počet  dĺžka termín 

Vzťahy s verejnosťou a práca s médiami KOZ SR 1 8 hodín 2/2014 

Tripartitný sociálny dialóg KOZ SR 3 24 hodín 2/2014 

Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle 

ekonomickej krízy (konferencia) 
KOZ SR 1  2/2014 

Čas na evaluáciu – Ako to vyzerá na 

spoločnom trhu práce? (konferencia) 
ÓGB 1  2/2014 

Školenie k zákonu 122/2013 o ochrane 

osobných údajov 
KOZ SR 2  2/2014 

Mediačné zručnosti účastníka sociálneho 

dialógu 
KOZ SR 1 8 hodín 2/2014 

Kolektívne vyjednávanie KOZ SR 3 24 hodín 3/2014 

Kolektívne vyjednávanie KOZ SR 13 24 hodín 4/2014 

Mediačné zručnosti účastníka sociálneho 

dialógu 
KOZ SR 2 8 hodín 4/2014 

Kolektívne vyjednávanie KOZ SR 1 24 hodín 6/2014 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Taktika 

a metodika kolektívneho vyjednávania  

Zmeny v novelizácie Zákonníka práce, 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  

Zákon o BOZP č. 124/2006, Zákon č. 

355/2007 o podpore a rozvoji verejného 

zdravia  

Hospodárenie ZO OZ DLV  

OZ DLV 95 6 hodín 6/2014 

 

 

 

 

V roku 2015 plánujeme zrealizovať na žiadosť členskej základne tieto školenia: 

 

téma gestor počet  dĺžka termín 

Školenie hospodárov ZO OZ DLV OZ DLV 130 6 hodín 4/2015 

Školenie mladých členov (funkcionárov) OZ 

DLV 
OZ DLV 130 6 hodín 4/2015 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
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DOVOLENKA 

Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených zákonom č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) nárok na dovolenku za kalendárny rok, resp. jej pomernú časť, 

dovolenku za odpracované dní a dodatkovú dovolenku. Za čas dovolenky zamestnancovi patrí náhrada 

mzdy vo výške priemerného zárobku. V prípade, že má zamestnanec dohodnutých viacero pracovných 

pomerov, nárok na dovolenku sa posudzuje v každom pracovnom pomere osobitne.  

Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného 

kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej 5 týždňov. Dovolenka riaditeľa školy, 

riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovno-vzdelávacieho 

zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa 

je najmenej 8 týždňov v kalendárnom roku. V súlade s ust. § 231 ods. 1 Zákonníka práce v kolektívnej 

zmluve je možné dohodnúť dlhšiu výmeru dovolenky. V prípade, ak u zamestnávateľa nie je odborová 

organizácia, dĺžka dovolenky môže byť dohodnutá v pracovnej zmluve.  

Zamestnávateľ je povinný pri určovaní dovolenky prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Z uvedeného 

dôvodu je povinný určiť čerpanie dovolenky po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek, 

ktorý bol prijatý po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov tak, aby zamestnanec mohol 

vyčerpať dovolenku vcelku, do konca kalendárneho roka.  

Zamestnávateľ s odkazom na § 111 ods. 2 Zákonníka práce môže určiť hromadné čerpanie dovolenky, 

ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov zamestnávateľa len po dohode so zástupcami 

zamestnancov, pričom nemôže byť určené na viac ako 2 týždne. V prípade, že sa jedná o vážne 

prevádzkové dôvody (prestavba prevádzky, modernizácia výrobného zariadenia, plánovaná odstávka 

prevádzky z dôvodu údržby, a pod.), ktoré sa zamestnancom musia oznámiť 6 mesiacov vopred, môže byť 

hromadné čerpanie dovolenky stanovené na 3 týždne.  

V prípade, že je dovolenka poskytovaná zamestnancovi v niekoľkých častiach, aspoň jedna časť musí 

byť v trvaní 2 týždňov, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú inak. Čerpanie dovolenky 

je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi minimálne 14 dní vopred, pričom ku skráteniu tejto 

doby môže dôjsť len vo výnimočných prípadoch, a to so súhlasom zamestnanca.  

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, pričom v súlade s platnou právnou úpravou v prípade, ak 

zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, 

najneskôr do 30. 06. tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať do konca tohto kalendárneho roka, 

právo na určenie dovolenky prechádza na zamestnanca. Čerpanie dovolenky je zamestnanec v tomto prípade 

povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi písomnou formou najmenej 30 dní vopred. V zmysle platnej právnej 

úpravy platí, že táto lehota môže byť vo výnimočných prípadoch skrátená so súhlasom zamestnávateľa.  

1. Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová  

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.alza.sk/samsung-370r-bily-d389389.htm&ei=SZjPVP3YEoGzUs3FgfgM&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGX1TMY85qHg-V_qkE-K67my3t57g&ust=1422977416905166
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INFORMÁCIA Z ROKOVANIA ORGÁNOV OZ DLV  

13. rokovanie Predsedníctva OZ DLV 29. 10. 2014  
Predsedníctvo vzalo na vedomie 

 informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny 

 Informáciu o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných 

vkladoch  

 Informáciu o vyslaných zahraničných delegáciách 

 predloženú Informáciu o príprave KV na rok 2015 

 Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR 

 ponuku zdravotného a úrazového poistenia poisťovne Kooperatíva 

Predsedníctvo súhlasilo 

 s Návrhom rozpočtu OZ DLV na rok 2015 

 s textom Podporného stanoviska OZ DLV zamestnancom spoločnosti VITAL, 

a.s. so sídlom Dolné Rudiny1, Žilina 

 s navrhovaným opatrením ponechať podielové listy v podielovom fonde VÚB 

Asset Management 

 s konaním Predsedníctva OZ DLV, Výkonných rád sekcií OZ DLV a Pléna OZ 

DLV v dňoch 27. - 28. 11. 2014 v Ružomberku 

Predsedníctvo uložilo 

 predsedovi OZ DLV predložiť návrh Rozpočtu OZ DLV na rok 2015 so 

stanoviskom RK na rokovanie Pléna OZ DLV  

14. rokovanie Predsedníctva OZ DLV 27. 11. 2014  
Predsedníctvo OZ DLV vzalo na vedomie  

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení z 13. rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny k 31. 10. 2014 

 Informáciu o stave finančných prostriedkov OZ DLZ na účtoch a termínovaných 

vkladoch 

 Aktuálnu informáciu o príprave kolektívneho vyjednávania na rok 2015 

 Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR 

 Informáciu o stave členskej základne OZ DLV k 30.9.2014 

 Verejný prísľub CK Svetobežník pre členov OZ DLV 

 Žiadosť o pridelenie registračného čísla pre novovznikajúcu ZO Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín (TVK) 

 Informáciu o pracovnom stretnutí KOZ SR k rodovej rovnosti 

 Informáciu o konaní valného zhromaždenia Zväzu spracovateľov dreva 

Predsedníctvo OZ DLV súhlasilo s navrhovaným opatrením ponechať podielové 

listy v podielovom fonde VÚB Asset Management 

Predsedníctvo OZ DLV schválilo 

 Organizačné a obsahové zabezpečenie 5. rokovania Pléna OZ DLV  

 Plán rokovaní Predsedníctva OZ DLV a Pléna OZ DLV v 1. polroku 2015 

 Plán odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2015 

 vyslané delegácie na podujatia združenia EPSU v januári 2015 - Odmietnutie 

liberalizácie verejných služieb v TTIP a Kolektívne vyjednávanie a sociálny 

dialóg 

 Návrh na úpravu Smernice pre hospodárenie orgánov OZ DLV  

 za člena Snemu KOZ SR Mariána Káčeríka 

5. rokovanie Pléna OZ DLV 28. 11. 2014 
Plénum OZ DLV vzalo na vedomie 

 Informáciu o plnení uznesení z 4. rokovania Pléna OZ DLV  

 Informáciu o činnosti Predsedníctva OZ DLV od 4. rokovania Pléna OZ DLV  

 Stanovisko RK OZ DLV k čerpaniu rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2014  

 Stanovisko RK OZ DLV k Návrhu rozpočtu OZ DLV na rok 2015  

 Informáciu o stave členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2014  

Plénum OZ DLV schválilo 

 Správu Predsedníctva OZ DLV o činnosti od 4. rokovania Pléna OZ DLV  

 Správu o činnosti Revíznej komisie OZ DLV od 4. rokovania OZ DLV  

 Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2014  

 Návrh rozpočtu OZ DLV na rok 2015  
Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

 

ODBOROVÁ KONTROLA NAD 

STAVOM BOZP ZA ROK 2014 

 

V roku 2014 bolo realizovaných spolu 

26 výkonov (z toho 22 kontrol a 4 

školenia). Pri týchto kontrolách bolo 

zaregistrovaných 18 nedostatkov BOZP 

a počas kontroly bolo odstránených na 

mieste ďalších 24 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 a odstránených 

nedostatkov bol nasledujúci:: 

Lesné hospodárstvo - 8 kontrol, počet 

zistených nedostatkov – 7, ďalších 7 bolo 

odstránených na mieste,   

SVP, š.p. Správy povodí - 4 kontroly, 

počet zistených nedostatkov - 5, ďalších 

6 bolo odstránených na mieste, 

Vodárenské spoločnosti - 10 kontrol, 

počet zistených nedostatkov – 6, ďalších      

11 bolo odstránených na mieste,  

Celulózo–papierenský priemysel - 0 

kontrol,              

Drevospracujúci a nábytkársky 

priemysel - 0 kontrol. 

Prehľad najčastejších nedostatkov: 

-chýbajúce zabezpečenie krídiel brán 

v otvorenej polohe    

-chýbajúce bezpečnostné zabezpečenie 

/kryty/     

-chýbajúca nosnosť zdvíhacieho 

zariadenia     

-chýbajúce vyznačenie nosnosti regálov 

- nevyhovujúci stav rebríkov  

- chýbajúce zábradlie   

- neaktuálny zoznam zástupcov 

zamestnancov pre BOZP  

- neaktuálne zloženie komisie BOZP  

- chýbajúci písomný súhlas 

s vymenovaním zástupcu zamestnancov 

pre BOZP   

- chýbajúce vzdelávanie pre zástupcov 

zamestnancov pre BOZP.    

Vypracoval: Ing. Robert Staško 
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ROKOVANIE HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR 
 

HSR SR prerokovala návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, ktorý 

reaguje na potrebu previazanosti na Európsku stratégiu zamestnanosti - Európa 2020 zo strednodobého 

hľadiska a zosúladenie konsolidačných cieľov s cieľmi rastu, zamestnanosti a kvality života, ktoré sú najväčšou 

výzvou hospodárskej politiky Slovenska. KOZ SR odporučila predložený na ďalšie legislatívne konanie za 

účelom zapojenia sociálnych parterov o ostatných relevantných subjektov do jej realizácie prostredníctvom 

nadrezortnej pracovnej skupiny.  

Veľmi dôležitým bodom rokovania boli návrhy Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového 

poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktoré znamenajú veľký prínos pre zabezpečenie spravodlivej a 

účinnej ochrany práv občanov SR. Nová právna úprava má prispieť ku zrýchleniu a skvalitneniu práce súdov. 

Dôležitá zmena spočíva v určitej špecializácii sudcov na zložité a náročné rozhodovanie pracovnoprávnych 

sporov, ale aj k zjednocovaniu judikatúry v týchto sporoch. Podľa predloženého návrhu v obvode každého 

krajského súdu v Slovenskej republike bude zákonom určený okresný súd na konanie v individuálnych 

pracovnoprávnych sporoch, v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky. Špecializácia 

súdov na pracovnoprávne spory bude znamenať skvalitnenie aj zrýchlenie rozhodovania v pracovnoprávnych 

sporoch a tým sa zlepší aj vymožiteľnosť práva pre zamestnancov. Novým spôsobom a všeobecnejšie je 

upravená kompetencia odborov zastupovať zamestnancov v pracovnoprávnych a antidiskriminačných sporoch. 

Návrh obsahuje aj povinnosť súdu vo veci poučenia „slabšej“ strany sporu a možnosti súdu vykonať dôkazy, 

ktoré zamestnanec v spore nenavrhol, alebo rozhodnúť nad rozsah žaloby, ak je to v prospech zamestnanca. 

Viacerými novými a modernými formami sa posilňuje ochrana práv zamestnancov v sporoch, občanov v 

spotrebiteľských a antidiskriminačných sporoch.  

KOZ SR uplatnila k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku v súvislosti s účasťou zamestnanca na 

štrajku, ktorú si uplatnila aj na rokovaní HSR SR, pričom stanovisko ministerstva k zásadnej pripomienke zatiaľ 

nie je známe.  

Minister školstva SR predložil návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Systém duálneho vzdelávania s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania v 

stredných odborných školách navrhuje riešenie problematiky nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, resp. 

prípravy žiakov podľa predpokladaných potrieb trhu práce, zapojením zamestnávateľov do praktickej výučby. 

Systém bude realizovaný od 01. 09. 2015, pričom predpokladá zapojenie približne  1500 žiakov. KOZ SR 

požadovala predloženie hodnotiacich správ implementácie zákona v ročných intervaloch (po skončení 

školského roka) od spustenia systému. 

HSR SR sa na svojich rokovaniach zaoberala aj návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 

Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. 

z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje transpozíciu konkrétnych 

ustanovení smernice 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. 

 

Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová  

  
 

 

 
 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.enviro.sk/33/organizacne-a-funkcne-zabezpecenie-pre-eia-sea-na-slovensku-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqSrW68_zQPX4Y_u3lmlDlpg/&ei=s57PVKK1FcvqUsz6gIgO&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNFfltPZt5Tvg5AACBE0tB0HjPL_QA&ust=1422979059595779


                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 8 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHĽAD DÔLEŽITÝCH ZMIEN V ROKU 2015 

1. ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE 

V termíne do 30. 09. 2014 mohol poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu podaním prihlášky do novej 

poisťovne. Najneskôr do 08. 01. 2015 bolo potrebné oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu 

zamestnávateľovi z dôvodu odvodu poistného do novej poisťovne. V prípade nesplnenia tejto povinnosti 

môže byť poistencovi, ktorý túto povinnosť nesplnil uložená pokuta vo výške do 331,00 EUR. Túto povinnosť, 

ktorej nesplnenie však nie je sankcionované pokutou, je poistenec povinný splniť aj vo vzťahu k svojmu 

lekárovi. Pôvodnej poisťovni je poistenec povinný vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz 

zdravotného poistenia, pričom nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované pokutou vo výške do 165,00 

EUR.  

 

2. VYHLÁSENIE NA ZDANENIE PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ROK 2015 

V termíne do 31. 01. 2015 je zamestnanec povinný na mzdovej učtárni svojho zamestnávateľa podpísať nové 

tlačivo „Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2015“, na základe ktorého bude/nebude 

zamestnanec uplatňovať daňovú úľavu a nárok na daňový bonus na dieťa.  

 

3. NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA MANŽELA/MANŽELKU 

Zamestnanec si môže v termíne do 31. 01. 2015 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na 

manžela/manželku na základe „Vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2015“. Podmienkou 

jej uplatnenia je aby osoba, na ktorú si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane s ním žila 

v spoločnej domácnosti a súčasne spĺňala ďalšiu z podmienok a to, že sa starala sa o maloleté dieťa, 

v zdaňovacom období dostávala príspevok na opatrovanie, bola uchádzačkou o zamestnanie alebo je 

zdravotne postihnutá a základ dane zamestnanca bol rovnajúci sa sume alebo bol nižší ako 35.022,31 EUR. 

Nezdaniteľná časť predstavuje výšku 3.803,33 EUR. Ak zákonom vyžadované podmienky boli splnené len 

počas časti roka, základ dane sa znižuje o alikvotnú výšku.  

 

4. DAŇOVÝ BONUS NA VYŽIVOVANÉ DIEŤA 

V termíne do 31. 01. 2015 si zamestnanec môže vo „Vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 

2015“ uplatniť na vyživované dieťa daňový bonus v celkovej výške 256,92 EUR ročne (mesačne 21,41 EUR), 

pričom celková výška sa upravuje v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých bolo dieťa v opatere. 

Podmienkou je, že zamestnanec mal v roku 2014 príjem zo závislej činnosti vo výške minimálne 2.112,00 EUR 

ročne (176,00 EUR mesačne) , alebo mal v takejto výške príjmy z podnikania a vykázal základ dane.   

 

5. ODPOČITATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

V termíne do 25. 01. 2015 zamestnanci, ktorí majú k 01. 01. 2015 hrubú mzdu nižšiu ako 570,00 EUR (ročný 

príjem nižší ako 6.840,00 EUR) a v zmysle novej právnej úpravy neplatia zo svojho príjmu zdravotné poistenie, 

môžu požiadať zamestnávateľa na predpísanom tlačive (link http://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-

2015) o odpis odpočítateľnej položky zo svojho zdravotného poistenia.  

V prípade, že sa jedná o nových zamestnancov, ktorým vznikne pracovný pomer o 01. 01. 2015, si môžu  

odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatniť do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Odpočítateľná 

položka na zdravotné poistenie sa môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. V prípade, že má zamestnanec 

viacerých zamestnávateľov, môže si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatniť až v ročnom 

zúčtovaní. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa týka zamestnancov v pracovnom pomere, 

v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere a v štátnej službe, pričom ich vymeriavací základ musí 

byť od 380,00 EUR do 570,00 EUR (ročne od 4.560,00 EUR do 6.840,00 EUR). 

http://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-2015
http://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-2015
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6. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ZDAŇOVACIE 

OBDOBIE ROKU 2014 

V termíne do 05. 02. 2015 môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zdaniteľných 

príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014. 

V termíne do 15. 02. 2015 (táto lehota je podľa zákona, avšak vzhľadom k tomu, že tento termín priadne 

na nedeľu, termín je 16. 02. 2015) môže zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2014. 

V termíne do 10. 03. 2015 je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi, ktorý nepožiadal o vykonanie 

ročného zúčtovania, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014. 

 

7. DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2014 

V prípade, že zamestnanec, ktorý v roku 2014 poberal príjmy zo závislej činnosti a nepožiadal zamestnávateľa 

o ročné zúčtovanie, pričom jeho celkový zdaniteľný príjem za rok 2014 bol vyšší ako 1.901,67 EUR, musí 

v termíne do 31. 03. 2015 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, tlačivo typu A. Pre účely 

podania daňového priznania je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi vyplnené tlačivo – potvrdenie 

o príjmoch a to v termíne do 10. 03. 2015.  

 

8. POUŽÍVANIE SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA SÚKROMNÉ A SLUŽOBNÉ ÚČELY 

V prípade, že zamestnanec používa služobné motorové vozidlo na súkromne a služobné účely, zamestnávateľ 

je povinný k 01. 01. 2015 prepočítať výšku nepeňažného príjmu v súvislosti s jeho používaním a znížiť 

nepeňažný príjem o 12,5% zo vstupnej ceny služobného motorového vozidla za ďalší rok jeho používania.  

 

9. ZMENA VÝPOČTU NEMOCENSKÝCH DÁVOK 

Od 01. 01. 2015 došlo ku zmene spôsobu stanovenia tzv. „rozhodujúceho obdobia“ zamestnanca pri výpočte 

sumy nemocenských dávok (jedná sa o nemocenské, ošetrovné, materské a náhradu príjmu pri 

práceneschopnosti zamestnanca). Iným spôsobom sa bude určovať vymeriavací základ, z ktorého sa určí výška 

nemocenských dávok zamestnanca. 

Podľa doterajšej právnej úpravy ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo počas predchádzajúceho roka, 

rozhodujúce obdobie sa určilo ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho 

roka. 

Na základe legislatívnej zmeny od 01. 01. 2015 v prípade, že sa nemocenské poistenie začalo v 

predchádzajúcom roku a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na 

nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej 

dávky, rozhodujúce obdobie určí ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca.  

 

10. ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY 

V roku 2015 dochádza ku zvýšeniu minimálnej mzdy o 28,00 EUR mesačne oproti roku 2014 na sumu 380,00 

EUR mesačne a na 2,184 EUR za odpracovanú hodinu. Zvýšenie minimálnej mzdy sa premietne aj do rastu 

minimálneho mzdového nároku v jednotlivých stupňoch náročnosti práce. Zvýšenie minimálnej mzdy ovplyvní 

aj výšku náhrady za pracovnú pohotovosť a mzdových zvýhodnení za nočnú prácu.   

 

Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
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Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda vyslovujú poďakovanie 

p. ZDENKOVI DLUGOŠOVI, 
predsedovi Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 
za dlhoročnú náročnú prácu v prospech odborového zväzu a v záujme všetkých jeho členov 

a pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 60. rokov sa pripájajú svojimi prianiami, 
aby ďalšie roky jeho života sprevádzalo zdravie, šťastie, pracovné úspechy a spokojnosť 

a rodinná pohoda v kruhu jeho najbližších. Nech úsilie, ktoré vynakladá v náročnej odborárskej 
práci, pri dôslednej obhajobe práv a záujmov všetkých členov                                             

Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

je odmenené zaslúženým úspechom a vďakou členov nášho zväzu. 
 

Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 
Významné životné jubileum – 60. rokov oslávil   

 
p . ŠTEFAN BARDÚN,  

člen Predsedníctva Odborového zväzu drevo, lesy, voda  

 
Oslávencovi pri tejto príležitosti želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci a spokojnosti 

v rodinnom živote. Súčasne mu vyslovujeme poďakovanie za všetko vynaložené úsilie pri 

plnení náročných úloh Odborového zväzu drevo, lesy, voda, za iniciatívu a osobnú 

angažovanosť pri presadzovaní záujmov členov nášho odborového zväzu. 
 

Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.porada.sk/t151877-p8-mila-betka-betka631-vsetko-najlepsie-k-meninam.html&ei=-9bPVLOABcLjao_OgMgP&bvm=bv.85076809,d.d2s&psig=AFQjCNF1C4sooIhmU07T19lnUT4om1hgdw&ust=1422993491935385
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VÝVOJ INFLÁCIE V PRIEBEHU ROKA 2014 (údaje v %) 

Mesiac v roku 

2014 

Voči predošlému     

mesiacu 

Voči 

rovnakému 

mesiacu 

v roku 2013 

Od začiatku roka         

voči rovnakému 

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 

JÚN 

 
+ 0,1 - 0,1 - 0,1 

JÚL 

 
- 0,1 - 0,1 - 0,1 

AUGUST 

 
- 0,2 - 0,1 - 0,1 

SEPTEMBER 

 
- 0,2 - 0,1 - 0,1 

OKTÓBER 

 
+ 0,1  0,0  0,0 

NOVEMBER 

 
- 0,1  0,0  0,0 

DECEMBER 

 
- 0,3 - 0,1 - 0,1 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

 

 

ODPORÚČANÉ PUBLIKÁCIE PRE ČLENOV OZ DLV 
 

                                                                         

 

Dostupné na: http://www.ozdlv.sk/aktuality/Najcastejsie_priestupky_Prirucka_e-verzia.pdf 

                      http://www.kozsr.sk/page_sk/csd/socialny_nos_02-2014.pdf 

http://www.ozdlv.sk/aktuality/Najcastejsie_priestupky_Prirucka_e-verzia.pdf
http://www.kozsr.sk/page_sk/csd/socialny_nos_02-2014.pdf
http://www.kozsr.sk/page_sk/csd/socialny_nos_02-2014.pdf
http://www.nip.sk/?id_af=396&ins=nip
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VÝŠKA MESAČNEJ ODDPOČÍTATEĽNEJ POLOŽKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

Mesačný príjem zamestnanca Výška mesačnej odpočítateľnej položky 

a) nižší ako 380 eur rovná výške mesačného príjmu zamestnanca 

b) 380 eur 380 eur 

c) vyšší ako 380 eur ale nižší ako 570 eur 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur) 

d) 570 eur a viac Nula 

 

Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je v závislosti od hrubej mzdy zamestnanca najviac 380,00 EUR 

mesačne. Ak je hrubá mzda zamestnanca nižšia alebo rovná sume 380,00 EUR, výška odpočítateľnej položky na zdravotné 

poistenie bude rovná výške hrubej mzdy zamestnanca a z príjmu takéhoto zamestnanca nebude samotný zamestnanec ani 

zamestnávateľ platiť žiadne zdravotné odvody. S rastúcim príjmom zamestnanca nad 380,00 EUR sa bude výška 

odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie postupne znižovať a keď mesačný príjem zamestnanca dosiahne 570,00 EUR,  

bude výška odpočítateľnej položky 0 EUR. Ak bude výška príjmu zamestnanca presahovať sumu 380,00 EUR, bude sa 

mesačná výška odpočítateľnej položky znižovať o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorý prevyšuje sumu 380,00 EUR. 

Znamená to, že u zamestnancov s príjmom vyšším ako 380,00 EUR ale zároveň nižším ako 570,00 EUR, sa bude výška 

odpočítateľnej položky vypočítavať podľa nasledujúceho vzorca: 380,00 EUR – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380,00 

EUR). 

 

VÝŠKA ROČNEJ ODPOČÍTATEĽEJ POLOŽKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

Ročný príjem zamestnanca Výška ročnej odpočítateľnej položky 

a) nižší ako 4 560 eur rovná výške ročného príjmu zamestnanca 

b) 4 560 eur 4 560 eur 

c) vyšší ako 4 560 eur ale nižší ako 6 840 eur 4 560 eur – 2 x (ročný príjem zamestnanca – 4 560 eur) 

d) 6 840 eur a viac Nula 

 

Podobne, ako pri mesačnom uplatňovaní odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, aj pri jej ročnom uplatňovaní sa 

bude výška odpočítateľnej položky znižovať, ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky počas 

celého roka. Odpočítateľná položka sa bude alikvotne znižovať v závislosti od počtu kalendárnych dní kedy zamestnanec 

nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky. 

Zdroj: 

http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1828/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/minimalna-mzda-1-1-2015.xhtml 

 

 

http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1828/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/minimalna-mzda-1-1-2015.xhtml
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SADZBY MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV OD ROKU 2015 

Stupeň náročnosti 

práce 

Koeficient minimálnej 

mzdy 

Minimálna mesačná mzda 

(v EUR) 

Minimálna hodinová mzda v závislosti od ustanoveného týždenného 

pracovného času  

(v EUR) 

40 hodín 38,75 hodiny 37,5 hodiny 

1 1,0 380 2,1840 2,2545 2,3296 

2 1,2 456 2,6208 2,7053 2,7955 

3 1,4 532 3,0576 3,1562 3,2614 

4 1,6 608 3,4944 3,6071 3,7274 

5 1,8 684 3,9312 4,0580 4,1933 

6 2,0 760 4,3680 4,5089 4,6592 

Zdroj: 

http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1828/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/minimalna-mzda-1-1-2015.xhtml 

 

 
Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová 

 

 

VÝZVA PRE FUNKCIONÁROV A ČLENOV OZ DLV 
 

Od budúceho čísla SPRAVODAJCU OZ DLV by sme chceli začať predstavovať 
najaktívnejšie základné organizácie OZ DLV a jednotlivcov, ktorí sú svojou prácou 
v našom zväze príkladom a inšpiráciou.  

 

AK MÁTE TIPY, DAJTE NÁM O NICH VEDIEŤ! 
Ing. Alena Groschová, tajomníčka OZ DLV 

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. Alena Groschová, tajomník OZ DLV, vnútrozväzové predpisy 

02/554 23 660 

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

Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508 

   

http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1828/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/minimalna-mzda-1-1-2015.xhtml
mailto:sekretariat@ozdlv.sk?subject=Email%20z%20WWW%20stranky

