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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

JANUÁR – MAREC 2015                            číslo 1                                                     ročník XV. 

VÝVOJ INFLÁCIE V PRIEBEHU ROKA 2015 (v percentách-%) 

Mesiac 

v roku 2015 

Voči  

predošlému 

mesiacu 

Voči  

rovnakému mesiacu  

v roku 2014 

Od začiatku roka  

voči rovnakému obdobiu  

roka 2014 

Január 

Február    

       +0,1 

       - 0,1 

       - 0,5 

       - 0,5 

      -  0,5 

       - 0,5 

Spracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

                   ekonómka OZ DLV 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

Máme za sebou prvý štvrťrok 2015. Nedávno sme schvaľovali rozpočet na rok 

2015 a ani sme sa nenazdali, už sme uzatvorili rok 2014 schválením „Správy 

o čerpaní rozpočtu“ na Pléne OZ DLV. Aj keď finančná situácia bola veľmi zložitá, 

rozpočet sme v nákladových položkách plnili na 86%. Úlohou stále zostáva 

znižovať náklady a pri všetkých akciách postupovať spoločne. Plnenie rozpočtu 

za rok 2014 jasne ukazuje, že sa to oplatí. Samozrejme je potrebné využívať iné 

formy financovania akcií (napr. projekty a sponzorstvo), kde je možnosť šetriť  

finančné prostriedky a nesiahať na rezervné financie. 

Zasadnutie našich orgánov v 1. štvrťroku 2015 hodnotíme v inej časti 

Spravodajcu OZ DLV.  

 

Kolegyne, kolegovia, 

v poslednom čase rezonuje v spoločnosti teória otvorenia II. piliera. Sporitelia sú 

atakovaní informáciami zo všetkých strán. Poradiť všeobecne je veľmi ťažké, 

každý sporiteľ si musí svoju situáciu prehodnotiť sám a potom sa rozhodnúť. 

V súčasnej dobe do tohto procesu vstupuje ešte rokovanie a prípadné schválenie 

zákona o „minimálnom dôchodku“, ktorý tiež bude mať vplyv na rozhodovanie 

sporiteľov. V tomto čísle Spravodajcu OZ DLV nájdete pre informáciu aj leták 

Sociálnej poisťovne a prezentácie k II. pilieru. Do pozornosti dávam aj článok 

v Hospodárskych novinách 17. 03. 2015 kde je informácia o tom, komu sa oplatí 

ostať v II. pilieri. Hodnotné informácie k tejto téme boli zverejnené v Pravde        

27. 03. 2015 v časti Užitočná Pravda „Občiansky a právny servis“. Nájdete tu 

metodiku výpočtu, príklady sporiteľov a prípadné výšky dôchodkov. 

 

Kolegyne, kolegovia, 

v Spravodajcovi OZ DLV poskytujeme ešte  informáciu o kolektívnom 

vyjednávaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Chcem požiadať všetkých 

predsedov, ktorí uzatvárajú podnikové kolektívne zmluvy, prípadne predsedov 

Združení, aby nám poskytli informácie o stave kolektívneho vyjednávania, ktoré 

sú pre nás potrebné na prípravu kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa a pre konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom. 

 

Všetkým vám ďakujem za spoluprácu! 

 

 Zdenek Dlugoš,  

predseda OZ DLV 

 

INFORMÁCIA O KOLEKTÍVNOM 

VYJEDNÁVANÍ KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV 

VYŠŠIEHO STUPŇA 

 

Najdôležitejšou úlohou, ktorú sme v závere roka 

2014 a začiatkom roka 2015 plnili bolo už tradične 

kolektívne vyjednávanie. Prvé kolektívne zmluvy 

vyššieho stupňa sme podpísali už v prvej polovici 

decembra 2014 a to medzi zamestnávateľmi 

v lesnom hospodárstve a Lesníckou sekciou, kde 

priemerný nárast tarifných miezd sa podarilo 

dojednať vo výške 4,89%.  

 

So Zväzom zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve sme dohodli nárast tarifných miezd 

vo výške 5,25%. Okrem toho sme sa dohodli na 

výšení náhrady počas prvých 10 dní 

práceneschopnosti. 

 

Zložitejšia situácia bola v Celulózo-papierenskej 

sekcii, kde aj napriek odmietavému stanovisku zväzu 

zamestnávateľov sa nám nakoniec podarilo 

dohodnúť navýšenie tarifných miezd v priemere 

o 3,87 %. Uzatvorenú máme aj kolektívnu zmluvu 

vyššieho stupňa so Zväzom spracovateľov dreva, 

kde nárast tarifných miezd bol o 3,26%.  

 

V drevársko-nábytkárskej sekcii sa nám začal 

prejavovať problém reprezentatívnosti, preto 

stále rokujeme so Zväzom spracovateľom dreva 

a podnikáme spoločné kroky na rozšírenie 

členskej základne vo zväze.  

 

Osobitný problém pri kolektívnom vyjednávaní 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je už druhý 

rok s Asociáciou vodárenských spoločností.  

 

Ich sústavným argumentom pre nenavýšenie 

mzdových taríf je odvolávanie sa na reguláciu ÚRSO, 

ktoré z dôvodu nízkej (alebo žiadnej) inflácie 

nezvýšilo osobné náklady.  

 

Po neúspešných rokovaniach bolo 25. 03. 2015 

rokovanie pred sprostredkovateľom a je predpoklad, 

že spor bude pokračovať pred rozhodcom. 

 

 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                     tajomníčka OZ DLV 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.investujeme.sk/pocitova-inflacia-napriek-deflacii-si-slovenske-domacnosti-stazuju-na-narast-cien/&ei=6ss7VarfAseqUZr4gfAH&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNG5YHmdd8VeZc7asXK_41SgbUoN0A&ust=1430068539385356
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

PRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH V PÔSOBNOSTI OZ DLV V ROKU 2014 
 
V organizáciách v pôsobnosti OZ DLV bolo v roku 2014 zaregistrovaných 164 registrovaných pracovných úrazov, čo je pri 
porovnaní s rokom 2013 o  24 registrovaných pracovných úrazov menej. V dôsledku výskytu pracovných úrazov bolo 
vymeškaných    9 522 kalendárnych dní, čo je pri porovnaní s rokom 2013 o 1 038 kalendárnych dní menej. 
Počet 164 registrovaných pracovných úrazov v relatívnom vyjadrení predstavoval priemernú početnosť výskytu 0,75 
pracovných úrazov na 100 zamestnancov. Priemerný počet vymeškaných kalendárnych dní  na jeden pracovný úraz 
predstavoval 58,06 dní, čo je pri porovnaní s rokom 2013 o 1,89 dní viac.  
 
VÝVOJ PRACOVNEJ ÚRAZOVOSTI PODĽA ROKOV 
Odvetvie    2010  2011  2012             2013          2014 
Lesné hospodárstvo     53  53  61           57  49 
Vodné hospodárstvo – povodia      14  30  29                   22  21 
Vodárenské spoločnosti  / VaK/      30   37  33                   39  35 
Celulózopapierenský priemysel      32  40    35                  46  26 
Drevársky a nábytkársky priemysel   62  64    26                   24  33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu     192  224  184                188  164 
 
PRIEMERNÝ ČAS TRVANIA PRÁCENESCHOPNOSTI PRE PRACOVNÝ ÚRAZ 
Odvetvie   2010  2011  2012  2013  2014 
Lesné hospodárstvo  47,6  68,07  73,05  66,07  64,57 
Vodné hospodárstvo     29,5  29,96  30,58  52,00  67,09 
Vodárenské spol. VaK    59,3  42,73  49,51  66,66  65,00 
Cel. pap. priemysel    34,3  58,40  62,88  41,50  48,26 
Drev. a náb. priemysel  55,7     21,14  53,46  47,54  43,00 
 

Spolu:    48,8  43,65  57,43  56,17  58,06 
 
 
PREHĽAD ZDROJOV PRACOVNÝCH ÚRAZOV 

Kód  
príčiny 

PÚ 

 
Klasifikačná schéma príčin 

pracovných úrazov 

Les. 
hosp. 

Vod. 
hosp. 

povodia 

Vod. 
hosp. 
VaK 

Cel. 
pap. 

priem. 

Náb. 
priem. 

 
2013 
spolu 

 
2014 
spolu 

I. Dopravné prostriedky - 4 1 2 2 9 9 

II. Zdvíhadlá a dopravníky 1 - - 1 2 4 4 

III. Stroje 4 1 2 12 10 14 29 

IV. 
Pracovné, prípadne dopravné 
priestory ako zdroje pádov osôb 

14 9 17 4 3 64 47 

V. Materiál, bremená, predmety 18 7 8 3 6 59 42 

VI. Náradie, nástroje, prístroje 1 - 3 - 4 10 8 

VII. 
Priemyselné škodliviny, horúce 
látky, oheň 

- - - 2 1 7 3 

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

- - - - - 2 0 

IX. Elektrina - - - - - 0 0 

X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly 4 - - - - 4 4 

XI. Iné zdroje 7 - 4 2 5 14 18 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

PREHĽAD PRÍČIN PRACOVNÝCH ÚRAZOV 

Kód 
príčiny 

PÚ 

 
Klasifikačná schéma príčin 

pracovných úrazov 

Les. 
hosp. 

Vod. 
hosp. 

povodia 

Vod. 
hosp. 
VaK 

Cel. 
pap. 

priem. 

Náb. 
priem. 

 
2013 
spolu 

 
2014 
spolu 

1. 
Chybný alebo nepriaznivý stav 
zdroja úrazu 

2 - - - - 13 2 

2. 
Chýbajúce alebo nedostatočné 
ochranné zariadenie 

- - 1 1 - 2 2 

3. 
Chýbajúce alebo nedostatočné 
OOPP 

- - 2 - - 2 2 

4. 
Nepriaznivý stav alebo chybné 
usporiadanie pracoviska 

1 - - 2 - 8 3 

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

- - - 2 - 0 2 

6. Nesprávna organizácia práce 1 - - 3 - 0 4 

7. 
Nedostatok potrebnej 
kvalifikácie, neoboznámenosť 
s BOZP 

- - - - - 0 0 

8. Nebezpečný postup práce - - 1 1 8 10 10 

9. 
Nepoužívanie bezpečnostného 
zariadenia 

- - - - - 0 0 

10. Nepoužívanie OOPP - - - - - 0 0 

11. Ohrozenie inými osobami 1 - - - 1 2 2 

12. 
Nedostatky osobných 
predpokladov, bežné riziko 
práce 

41 20 27 17 24 141 129 

13. 
Ohrozenie zvieratami 
a prírodnými živlami 

2 - - - - 4 2 

14. Nezistené príčiny 1 1 4 - - 5 6 

 
SMRTEĽNÉ PRACOVNÉ ÚRAZY 
Zo strany predsedov ZV ZO OZ DLV bol v roku 2014 na OZ DLV nahlásený jeden smrteľný pracovný úraz, ktorý však 
vyšetrovala iba Polícia SR. V roku 2013 neboli zaregistrované  smrteľné pracovné úrazy. 
 
PREHĽAD O POČTE ZÁVAŽNÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV V ROKU 2013 SPOLU 
Z predložených tabuliek o výskyte registrovaných pracovných úrazov z organizácií v pôsobnosti OZ DLV bol zistený 
nasledovný počet závažných pracovných úrazov, spolu  6 (oproti roku 2013 je to pokles o 6).  
 
Vypracoval: Ing. Robert Staško,  
odborový inšpektor BOZP 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

 

 
 

ŠKOLENIE PRE ČLENOV ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA 

 
TÉMA 

AKTUÁLNE PROBLÉMY ODBORÁRSKEJ PRAXE, SOCIÁLNY DIALÓG A PRÍPRAVA MLADÝCH ODBOROVÝCH 

FUNKCIONÁROV  

 

V roku 2015 plánuje OZ DLV zrealizovať v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR školenia na témy: 

 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Zákon č. 307/2014 Z.z. v znení 
neskorších predpisov) 

 Hospodárenie základných organizácii OZ DLV 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – povinnosti a právomoci odborov 

 Prečo byť v odboroch 

 Zákonník práce po novele 01. 03. 2015- pracovnoprávne vzťahy a ochrana zamestnancov – aktuálne problémy  

 

TERMÍNY A MIESTA ŠKOLENÍ                                                     

03. 06. 2015 - Bratislava 

04. 06. 2015 - Zvolen 

05. 06. 2015 – Košice 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA – ÚČASTNÍCI 

 PREDSEDOVIA ZO OZ DLV 

 HOSPODÁRI ZO OZ DLV 

 MLADÍ ČLENOVIA ZO OZ DLV 

 

Podrobné informácie o školení budú zaslané predsedom ZO OZ DLV e-mailom v priebehu mesiaca máj 2015. 

 

Vypracoval: Zdenek Dlugoš 

                   predseda OZ DLV 

 
 

 



                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 5 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI PREDSEDNÍCTVA OZ DLV OD 5. ROKOVANIA PLÉNA OZ DLV  

 

15. rokovanie Predsedníctva OZ DLV, 29. januára 2015 

 

Predsedníctvo vzalo na vedomie: 

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení zo 14. rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny  

 Informáciu o stave finančných prostriedkov OZ DLZ na účtoch a termínovaných vkladoch 

 Zhodnotenie 5. rokovania Pléna OZ DLV 

 Informáciu o príprave KZ VS na rok 2015 

 že účastníci zahraničných pracovných ciest musia byť poistení  

 ponuku letnej a zimnej rekreácie pre maďarských odborárov 

 Informáciu z mimoriadneho zasadnutia HSR SR 05. 01. 2015 

 pozvánku na 23. poľský lesnícky šachový šampionát  

 pozvánku na EPSU - Stretnutie volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu a k návrhu sa vráti po spresnení programu stretnutia 

 správy z uskutočnených pracovných ciest do zahraničia  

 informáciu o karte výhod pre členov KOZ SR 

 stanovisko k požiadavke na predkladanie Výkazu o činnosti k právnym službám 

 

Predsedníctvo súhlasilo: 

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

 

Predsedníctvo uložilo: 

 doplniť čl. 27 Ostatné výdavky na činnosť OZ DLV, bod 6 takto: Zadávanie prác externým dodávateľom (vrátane dodatkov) – Zadávateľom 

takýchto prác je po ich prerokovaní v predsedníctve OZ DLV predseda OZ DLV 

 

Predsedníctvo schválilo: 

 aby Revízna komisia vykonala v roku 2015 finančnú kontrolu vo vybraných ZO OZ  DLV a s výsledkami kontroly oboznámila P - OZ DLV 

 Rozbor činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2014 v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV  

 Návrh na úpravu Smernice pre hospodárenie orgánov OZ DLV v zmysle predloženého návrhu  

 s účinnosťou od 01. 02. 2015 prijatie ZO Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. do OZ DLV 

 s účinnosťou od 01. 02. 2015 Pravidlá pri zahraničných pracovných cestách  

 prijatie delegácie odborového zväzu lesníkov z Chorvátska 

 finančný príspevok na spoločnú akciu Venerovského memoriál takto: 300 EUR z rozpočtu lesníckej sekcie a 200 EUR z rozpočtu OZ DLV  

 

 

16. rokovanie Predsedníctva OZ DLV, 5. marca 2015 

 

Predsedníctvo vzalo na vedomie: 

 Zápisnicu a kontrola plnenia uznesení z 15. rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o stave finančných prostriedkov na účtoch a termínovaných vkladoch  

 Informáciu o stave rokovaní ku KZ VS na rok 2015 

 Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR a HSR SR 

 Správu zo ZPC Predsedníctva OZ DLV v Hajdúszoboszló v dňoch 29. – 30.1.2015 

 informácie: 

 List OZ DLV prezidentovi KOZ SR (vernostný program pre členov odborov) 

 Ponuka zájazdov pre kolektívy od CK Transtip 

 Formulár – Potvrdenie o členstve v OZ DLV 

 Správa o stave zamestnaneckého prostredia 

 List neziskovej organizácie Sen o zdraví 

 Pozvánka na seminár na tému rodičovská dovolenka (Veszprém, 18. - 20. 3. 2015) 

 stav členskej základne KOZ SR ku dňu 30. 09. 2014 

 vytvorenie databázy mladých členov OZ DLV (do 35 rokov) 

 Informáciu o rozšírení obsahu Spravodajcu OZ DLV – predstavenie úspešných ZO alebo jednotlivcov 

 Informáciu o príprave vzdelávania funkcionárov OZ DLV (predsedovia, hospodári, mladí do 35 rokov) v termíne 13. – 15. 05. 2015 (Bratislava, 

Zvolen, Košice). 

 

Predsedníctvo schválilo: 

 Správu o vykonanej inventarizácii majetku OZ DLV k 31. 12. 2014  

 účasť Z. Dlugoša a I. Vrábelovej na VI. zjazde OZ DLV ČR v dňoch 21.-23. 05. 2015 v Hradci Králové 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 účasť Z. Dlugoša na Stretnutí volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu v dňoch 30. 03. - 01. 04. 2015 v Blede 

 Spoločné stretnutie zástupcov maďarských a slovenských odborárov papierenského priemyslu v dňoch 20. - 22. 03. 2015 v Štúrove 

 

Predsedníctvo súhlasilo  

 s ponechaním podielových listov v podielovom fonde VÚB Management 

 so Správou o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2014 

 

Predsedníctvo uložilo:  

 predsedovi OZ DLV predložiť upravenú Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2014 so stanoviskom RK OZ DLV na schválenie Plénu OZ DLV 

dňa 19. 03. 2015 

 predsedovi OZ DLV zabezpečiť vykonanie inventarizácie majetku OZ DLV v roku 2015 

 predsedovi OZ DLV predložiť návrh na vyradenie nepotrebného majetku OZ DLV v termíne do 30. 06. 2015 

 

 

17. rokovanie Predsedníctva OZ DLV, 18. marca 2015 

 

Predsedníctvo vzalo na vedomie: 

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení zo 16. rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Správu o vývoji pracovnej úrazovosti v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2014 

 Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborných a konzultačných a poradenských služieb za rok 2014 

 Informáciu o stave kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na rok 2015 

 Informácie z rokovania orgánov KOZ SR a HSR SR 

 

Predsedníctvo schválilo: 

 Obsahové a organizačné zabezpečenie 6. rokovania Pléna OZ DLV dňa 19. marca 2015 

 

      Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                               tajomníčka OZ DLV 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY OZ DLV 

 

V dňoch 13. - 14. 01. 2015 sa naše kolegyne, členky POZ DLV, pani Monika Kurillová a pani Gabriela Liptáková zúčastnili v Bruseli 

konferencie EPSU, ktorej nosnými témami boli „Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie 2015“ a „Hospodárska správa a kolektívne 

vyjednávanie vo verejných službách“. Rôzne zasadnutia konferencie zahŕňali tieto oblasti: 

 

a) Hospodárska správa a tlak na štrukturálne reformy - Ekonomický poradca ETUC Ronald Janssen sa preskúmal výzvy v oblasti 

kolektívneho vyjednávania a národných mzdových systémov, ako aj poskytovanie dát a argumentov, prečo tieto druhy 

štrukturálnych reforiem neprispievajú k udržateľnému hospodárskemu oživeniu. 

b) Trendy v kolektívnom vyjednávaní ohľadne miezd vo verejných službách na dlhší časový horizont - Na predchádzajúcich 

konferenciách prebehli diskusie o poslednom vývoji  KV vo verejných službách, ale tie sú často iba momentky, z ktorých je ťažké 

vyvodzovať jednoznačné závery. Lionel Fulton z Oddelenia výskumu práce uviedol veci v perspektíve poskytovania dát viac ako 

10-tich rokov a porovnal ich s  trendmi v súkromnom sektore. 

c) Porovnanie miezd  verejného a súkromného sektora - Útoky na zamestnancov vo verejnom sektore často prichádzajú s 

argumentom, že sú platovo nadhodnotení  vo vzťahu k súkromnému sektoru alebo že platové nárasty sú oveľa vyššie ako vo 

verejnom sektore. Torsten Müller u Európskeho odborového inštitútu a Thorsten Schulten z Odborovej výskumnej organizácie 

WSI skúmali, prečo nároky a porovnania sú často nesprávne a neopodstatnené. 

d) Modernizácia verejnej správy – kľúčová téma z Európskeho semestra - Za posledné tri roky „Ročný prieskum rastu“, ktorý 

stanovuje priority pre každý Európsky semester, predložil potrebu "modernizácie verejnej správy", ako je jednu z piatich hlavných 

tém. Toto zasadnutie sa zaoberalo dôsledkami pre sociálny dialóg a predloží návrhy na výskumný projekt za účelom 

podrobnejšieho skúmania tejto  otázky. 

e) Pracovný čas - Európska komisia nedávno otvorila novú konzultáciu Smernice o pracovnom čase. Wiebke Warnecke, poradca v 

EOK, predstavil túto diskusiu nazerajúcu na kľúčové otázky v smernici a čo možno predložiť ako pozitívne zmeny za účelom 

posilnenia ochrany zamestnancov. Sophie Jänicke, poradca pre kolektívne vyjednávanie a sociálna politiku vo federácii  

industriAll, sa zaoberal pracovným časom vo vzťahu k agende kolektívneho vyjednávania.  

f) Platy a podmienky v oblasti sociálnych služieb - Počas uplynulého roka, EPSU bola zapojená do prieskumu WICARE o mzdách a 

podmienkach v sociálnych službách, Kea Tijdens a Maarten van Klaveren z  Výskumného ústavu práce AIAS na Amsterdamskej 

univerzite poskytli prehľad zistení. 

g) Nízke mzdy, minimálna mzda a životné minimum - EOK malo niekoľko diskusií o vypracovaní politiky ohľadne nízkych miezd a 

minimálnej mzdy. Thorsten Schulten a Torsten Müller diskutovali o pojme „žijúcich miezd“.  

h) Finálne zasadnutie - Záverečná časť konferencie sa zamerala na priority pre našu prácu v kolektívnom vyjednávaní v roku 2015 

a priority vyplývajúce z uznesenia kolektívneho vyjednávania, ktoré bolo dohodnuté na kongrese EPSU v júni 2014. 

 

V dňoch 15. - 16. 01. 2015 sa predseda OZ DLV, pán Zdenek Dlugoš, zúčastnil vo Viedni dvojdňového semináru „Odmietnutie 

liberalizácie verejných služieb v TTIP“, ktorého hlavnou témou bola pripravovaná dohoda medzi USA a EÚ, tzv. Transatlantické 

obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Od júla 2013 vyjednáva EÚ a USA o zmluve o voľnom obchode. Ďalej sa vyjednáva aj obchodná 

a investičná zmluva medzi Kanadou a EÚ s názvom Komplexná hospodárska a obchodná zmluva (CETA k jej ratifikácii by malo prísť už 

v prvej polovici 2015). Obe tieto vyjednávania prebiehajú bez zapojenia verejnosti a národných parlamentov.  

 

Cieľom veľkých nadnárodných podnikov je odstránenie „obchodných prekážok“. Za účelom skrytia neregulovaného obchodu sa používajú 

tzv. pozitívne dopady týchto zmlúv, ktorými by mali byť rast hospodárstva a zvyšovanie zamestnanosti, čo však nie je dokázateľné, 

predpokladá sa zvyšovanie flexibility zamestnancov a v určitej miere dokonca k zvýšeniu nezamestnanosti (postoj odborov). 

 

Zamlčuje sa však, že národné štandardy ochrany zamestnancov a samotná štátom poskytovaná sociálna ochrana bude oslabená. Očakáva 

sa, že budú oslabené sociálne a kolektívne vyjednané minimálne štandardy a celkovo dôjde k zníženiu sociálnych práv občanov.   

 

 

Kľúčové normy sveta práce sú udávané MOP a tieto definujú základné princípy práv zamestnancov. Členské štáty EÚ prebrali všetky 

dohovory  (celkovo 8), Kanada ratifikovala len 6 a USA dokonca len 2. 

  

Dohovor o slobode združovania sa a práve na kolektívne vyjednávanie dokonca neratifikovala ani Kanada a ani USA. A keďže práve aj 

tieto pre nás základné práva zamestnancov môžu byť podľa TTIP a CETA označené za „obchodné prekážky“ je potrebné sa obávať, že 

tieto základné práva budú v Európe ohrozené. 
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Dôležité je tiež uviesť, že tieto zmluvy sa vyjednávajú na úrovni štát – štát, avšak pokiaľ by v prípade kapitoly o ochrane investícií došlo 

k rozporu, tak spor bude vedený medzi investorom a štátom (investor – štát riešenie sporov ISDS).  

 

V dňoch 19. – 22. 3. 2015 sa v Košiciach uskutočnilo Spoločné stretnutie chorvátskych a slovenských odborárov lesného 

hospodárstva. Zahraničnú delegáciu viedli Željko Kalauz, predseda a Josip Stojanović. Slovenskú stranu zastupovali Zdenek Dlugoš, 

predseda OZ DLV a Jozef Minárik, predseda Lesníckej sekcie OZ DLV. Predmetom stretnutia bola príprava a obsah Zmluvy o spolupráci, 

ktorej podpis je plánovaný na jún 2015 v Chorvátsku. 

 

20. – 22. 03. 2015 sa v Štúrove stretli maďarskí a slovenskí zástupcovia odborárov papierenského priemyslu, páni Milan Kelčík a 

Lajos Kovács, aby prediskutovali priebeh zahraničnej pracovnej cesty zástupcov celulózo-papierenskej sekcie OZ DLV do Maďarska 

naplánovanej v lete 2015. 

 

V dňoch 30. 03. – 01. 04. 2015 sa v slovinskom Blede uskutočnilo pravidelné výročné rokovanie Stretnutie členov strednej Európy 

a západného Balkánu EPSU, ktorého sa zúčastnil pán Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV. Na programe boli tieto témy: Aktivity a posledný 

vývoj v regióne strednej Európy a západného Balkánu, otázky žien a rodovej rovnosti, priority EPSU a pracovný plán 2015, Nominácia 

volebného obvodu do Orgánov EPSU a skúsenosti našich účastníkov z práce v EPSU, Financie – nové členské organizácie – členské 

poplatky, Aktivity PSI/EPSU v strednej Európe a na západnom Balkáne v r. 2015 a potom. 

 

      Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                               tajomníčka OZ DLV 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-162_sk.htm&ei=cOY7VdfHJMKtUaz_gLgE&psig=AFQjCNFbmtD2KAVeCn7JurjaGfTNDS7GQg&ust=1430075335525551
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://europskaunia.sulik.sk/europska-unia-s-mensou-mocou/&ei=VOc7Ve6iE4KuU8HbgZAF&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGt9w2Xs4zAPdyKSwAs2Gq_vf3ZEw&ust=1430075563615316
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PREDSTAVUJEME ... 

 

Rozhovor s p. MÁRIOU HALÁSZOVOU, predsedníčkou ZO OZ DLV pri  

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Komárno 

 

Kde pracuje vaša základná organizácia?  

Naša základná organizácia pracuje pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod 

Komárno. 

 

Koľko zamestnancov má podnik?  

Odštepný závod Komárno má 51 zamestnancov. 

 

Koľko členov má závodný výbor a aké je v ňom zastúpenie?  

Závodný výbor má 4 členov a 2 členov revíznej komisie; z toho 3 ženy. Bohužiaľ medzi nami nie je žiaden 

mladý odborár. 

 

Ako často zasadá váš ZV?  

Závodný výbor zasadá 5 – 6 krát za rok, vždy podľa potreby. 

 

Od kedy sa angažujete v odborovej práci?  

Členkou odborov som od nástupu do zamestnania v ZsVS, a.s. v roku 2006 a za predsedníčku základnej organizácie ma členovia zvolili v 

roku 2012. 

 

S akými problémami sa v odborárskej práci najčastejšie stretávate?  

Problémy? Ja by som to nazvala skôr výzvami! Náš závodný výbor je dobre zohratý tím. Hovoríme s ľuďmi, pýtame sa na ich problémy a 

snažíme sa ich riešiť, či už sú v našej kompetencii, alebo mediáciou so zamestnávateľom. 

 

Čo považujete za svoj doterajší  najväčší úspech v odborovej práci?  

Zvýšenie členskej základne skoro o jednu tretinu. Okrem odborárskej práce organizujeme už tretí rok futbalové stretnutia o letný a aj o 

zimný putovný pohár medzi našou odborovou organizáciou a Odborovou organizáciou Nové Zámky. Chlapci berú tieto športové hry 

veľmi zodpovedne. Musím nás pochváliť, za minulý rok sme vyhrali obidva putovné poháre. Stretnutia si spestríme aj varením 

odborárskeho gulášu, ku ktorému patrí aj príjemná odborárska atmosféra.  

 

Aké sú vaše ciele v odborovej práci do budúcnosti?  

Pri kolektívnom vyjednávaní dosiahnuť čo najvýhodnejšie podmienky pre našich členov, získavanie nových členov do našej odborovej 

organizácie a vedenie zamestnancov k lojalite voči zamestnávateľovi. 

 

Prečo, podľa vás, nemajú zamestnanci záujem stať sa členmi odborov?  

Podľa mňa to bude v nedostatočnej informovanosti, nevedomosti aké majú právomoci, aké výhody sú spojené s členstvom v odboroch,  

napr. možnosť rekreácií, preplatenie vstupeniek na športové, kultúrne podujatia, na kúpalisko, príplatok k detskému táboru, príspevok 

na cestovné náklady, príspevok na dovolenku, samozrejme záleží od tej ktorej základnej organizácie.  

 

Ako sa vám darí získavať nových členov odborov?  

Naša ZO má takmer stopercentné členstvo z počtu aktívnych zamestnancov. U nás je zaužívané, že v deň nástupu nového zamestnanca 

ho oboznámime s pôsobením našej odborovej organizácie, možnosti byť naším členom, o povinnostiach a výhodách ktoré mu členstvo 

prináša. Náš nový kolega rád vstúpi medzi nás.  

 

Máte nejaké návrhy, ktoré by mohli zvýšiť záujem zamestnancov o členstvo v odboroch?  

Žijeme svet, keď náš život prebieha na internete. Propagujme prácu odborových organizácií na internetových stránkach, facebooku, aby  

sa verejnosť mala možnosť dozvedieť viac o našej práci, našich aktivitách a výhodách členstva v odboroch.  

 

Ako vníma pôsobenie a činnosť odborov (vašej základnej organizácie) váš zamestnávateľ?  

S pánom riaditeľom odštepného závodu má naša odborová organizácia veľmi dobré vzťahy, je nám nápomocný, vychádza nám v 

ústrety.   
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Ako sa vám darilo pri kolektívnom vyjednávaní PKZ na rok 2015?  

Na rok 2015 sa nám podarilo vyjednať nárast objemu osobných nákladov o 0,6 % voči objemu skutočne čerpaných osobných nákladov 

v roku 2014. 

 

Ako u vás funguje sociálny dialóg?  

Zamestnávateľ je otvorený pre dosiahnutie sociálneho zmieru, čoho výsledkom sú aj benefity vysokého štandardu, ako napr.  

stravné lístky aj počas dovolenky, pružná pracovná doba, doplnkové dôchodkové sporenie, poskytnutie mechanizmov, či vyplácanie 

odmeny za dosiahnutý hospodársky výsledok pri dosiahnutí určitej výšky čistého zisku. 

 

Akú dobrú radu by ste chceli dať ostatným predsedom ZO?  

Pýtajte sa svojich členov na ich pracovné problémy, vnútorné potreby, aktívne počúvajte ich postrehy a nápady. Myslite strategicky, veď 

„mať cieľ a nemať stratégiu, predstavuje skôr stavanie si vzdušných zámkov“. V tejto našej tímovej práci buďte koordinátorom,  

vyzývateľom, podporovateľom, ale aj doťahovačom.  

 

                                              

 
 

Za rozhovor ďakujeme p. Márii Halászovej, predsedníčke ZO OZ DLV pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

odštepný závod Komárno. 

 

 

      Spracovala: Ing. Alena Groschová 

                                              tajomníčka OZ DLV 
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Zdroj: denník Pravda 15. 01. 2015                                                                                                                                                       Zdroj: KOZ SR – konferencia Bratislava, 19. 03. 2015 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DEFINOVANIE POSTOJOV K DÔCHODKOVÉMU 

SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A K JEHO PRÍPADNÝM ZMENÁM 

VÍZIA KOZ SR: 

Dôchodkový systém Slovenskej republiky musí byť systémom, ktorý na základe jasne definovanej miery solidarity a zásluhovosti zabezpečí 
účastníkom systému taký finančný príjem, ktorý im v prípade ich odchodu z ekonomickej aktivity z titulu vysokého veku, respektíve z dôvodu 
dlhodobého zlého zdravotného stavu, umožní dôstojný život. V prípade straty životného partnera alebo živiteľa musí zabezpečiť príjem pre 
pozostalých. Dôchodkový systém musí byť trvalo finančne udržateľný s transparentnými finančnými tokmi. Zmeny realizované v dôchodkovom 
systéme musia byť realizované komplexne. Dôchodkový systém musí byť posudzovaný ako celok, nielen jeho jednotlivé piliere. 

 

K priblíženiu sa k vyššie uvedenému cieľu bude Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovať od Vlády Slovenskej republiky prijímanie 

takých legislatívnych opatrení a návrhov, ktoré budú smerovať k posilneniu nasledovných princípov: 

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY: 

1. PRINCÍP ROVNOPRÁVNEHO POSTAVENIA V DÔCHODKOVOM SYSTÉME 

Účastníci dôchodkového systému musia mať rovnaké a jasne definované povinnosti a práva v systéme povinného dôchodkového poistenia na strane 

príspevkov aj dávok, bez ohľadu na ich účasť v jednopilierovej alebo dvojpilierovej schéme. 

Všetci pracujúci občania Slovenskej republiky musia mať možnosť vstúpiť do dobrovoľnej dôchodkovej schémy. 

 

2. PRINCÍP TRANSPARETNÉHO FINANCOVANIA 

Systém percentuálnych sadzieb poistného na jednotlivé časti sociálneho poistenia, plateného do jednotlivých fondov spravovaných Sociálnou poisťovňou, 

musí byť nastavený tak, aby účastníkom systému bolo jasné koľko a na ktorú časť systému sociálneho poistenia prispieva.  

Na základe vyhodnotenia prebytkov a deficitov jednotlivých fondov systému sociálneho poistenia je potrebné zvýšiť percentuálnu sadzbu poisteného na 

dôchodkové poistenie tak, aby bol zabezpečený dostatok prostriedkov na výplatu dávok dôchodkového poistenia. 

Prehodnotiť výšku príspevku v povinnej kapitalizácii tak, aby zodpovedala ekonomickým možnostiam a pritom by taký príspevok umožnil požadovanú 

mieru zásluhovosti. Výsledkom zmien môže byť aj minimalizácia významu starobného dôchodkového sporenia, prípadne jeho zánik. 

 

3. PRINCÍP PRIMERANEJ MIERY SOLIDARITY A ZÁSLUHOVOSTI 

Každému účastníkovi povinného dôchodkového systému musí byť stanovená dávka na základe jeho jasne stanoveného podielu na solidarite dôchodkového 

systému a na základe množstva peňazí, ktoré do dôchodkového systému zaplatil. 

Dôchodková dávka vychádza zo solidárnej a zásluhovej zložky. Pomer medzi solidárnou a zásluhovou dávkou je nutné riešiť v kontexte zavedenia 

minimálneho starobného dôchodku a najmä jeho výšky. 
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Zo systému je potrebné odstrániť všetky deformácie pri výpočte dávky, ako je aktuálna dôchodková hodnota a priemerný mzdový bod. Do systému je 

potrebné zaviesť priamu väzbu výpočtu zásluhovej časti dôchodkovej dávky na množstvo zaplatených peňazí. 

Ponechať slobodnú voľbu účastníka dôchodkového systému pri výbere čisto štátnej dôchodkovej schémy alebo štátno-privátnej dôchodkovej schémy. 

Prvý výber musí absolvovať účastník pri vstupe na trh práce. Následne, len v definovaných prípadoch, by bolo možné pripustiť návrat do výlučne štátneho 

systému. Táto možnosť je podmienená obdobnou konštrukciou zásluhovej časti dôchodkovej dávky v štátno-privátnej dávke a výlučne štátnej schéme. 

 

4. PRINCÍP STANOVOVANIA ADEKVÁTNEHO DÔCHODKOVÉHO VEKU 

Doba poistenia a dôchodkový vek potrebný pre získanie nároku na plnú výšku dôchodkovej dávky musí vychádzať z demografických údajov a finančnej 

udržateľnosti systému, musí ale tiež zohľadňovať náročnosť pracovných podmienok. 

Po odpracovaní definovaného počtu rokov je potrebné umožniť poberanie dôchodkovej dávky bez väzby na fyzický vek. Pre zamestnancov, ktorí vykonávali 

práce v zdraviu škodlivom prostredí, bonifikovať počet opracovaných rokov. 

Pri zvýšení minimálnej doby poistenia potrebnej pre získanie plného nároku na starobný dôchodok, dopracovať možnosť poberania čiastočného 

starobného dôchodku. 

Do budúcnosti, v rámci dobrovoľných dôchodkových schém je nutné umožniť predčasný odchod z pracovnej aktivity, a to najmä pre zamestnancov, ktorí 

v minulosti vykonávali práce v zdraviu škodlivom prostredí a pre ženy. 

Je nevyhnutné zvýšiť vymožiteľnosť práva v prípade povinných príspevkov zamestnávateľov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v zdraviu škodlivom 

prostredí. 

 

5. PRINCÍP POSILNENIA ÚLOHY DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH SCHÉM 

Príjmy z dobrovoľných dôchodkových schém musia v porovnaní so súčasnosťou tvoriť podstatnejšiu časť dôchodkových príjmov. Pre naplnenie tohto cieľa 

podporiť realizáciu osvetových a informačných kampaní. 

Dobrovoľné dôchodkové schémy musia byť prísne účelovo viazané. Príspevky zamestnávateľa a podpora zo strany štátu nesmie byť zneužívaná na iné 

účely. 

Výška povinných príspevkov zamestnávateľa za jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v zdraviu škodlivom prostredí, musí byť adekvátna dobe 

maximálnej expozície. Vypočítaná kompenzačná dávka musí umožniť takému zamestnancovi po uplynutí maximálnej doby expozície minimálne čiastočne 

odísť z pracovnej činnosti. 

Výška podpory zo strany štátu musí byť dostatočne motivujúca pre zamestnancov, aj zamestnávateľov a adekvátna sledovanému cieľu. Štát 

prostredníctvom dobrovoľných dôchodkových schém vytvára priestor na zvyšovanie životnej úrovne svojich občanov v starobe. Táto skutočnosť dnes nie 

je dostatočne uplatňovaná, najmä čo sa týka výšky daňových úľav, ktoré by mali byť v čo najkratšom čase výrazne zvýšené. 

 

6. PRINCÍP TRIPARTITNÉHO RIADENIA A KONTROLY 

Prostriedky vo všetkých častiach dôchodkovej schémy musia byť kontrolované, okrem štátu aj ich platiteľmi. 

Sociálna poisťovňa musí byť spravovaná zástupcami všetkých dotknutých reprezentatívnych organizácií zamestnancov a zamestnávateľov. Tento záujem 

predpokladá výrazné zvýšenie kompetencií tripartitných orgánov Sociálnej poisťovne a jasné definovanie strategických rozhodnutí, ktoré vyžadujú 

predchádzajúci súhlas sociálnych partnerov. 

Privátni správcovia dôchodkových fondov, povinných aj dobrovoľných, musia strpieť kontrolu zo strany sociálnych partnerov. Kontrolné mechanizmy pre 

sociálnych partnerov musia umožniť komplexný pohľad na fungovanie dôchodkových fondov, ich investičné portfólio, rizikový profil a výnosy. 

 

STRATEGICKÉ ZÁMERY NAD RÁMEC ROZSAHU SÚČASNÉHO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU 

A) realizovať opatrenia smerujúce k podpore natality v podmienkach Slovenskej republiky, najmä prvého až tretieho dieťaťa tak, aby bol minimálne 

spomalený proces starnutia populácie, 

B) vytvoriť štátom regulovanú schému, ktorá umožní transformáciu dlhodobých aktív občanov Slovenska na pravidelné dôchodkové dávky, 

C) po zastabilizovaní dôchodkového systému a po realizácii potrebných opatrení vytvoriť legislatívne predpoklady pre stabilné a dlhodobé fungovanie 

dôchodkového systému bez možnosti účelových politických zásahov. 

 

   
             Zdroj: KOZ SR – konferencia Bratislava, 19. 03. 2015 
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ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Miera nezamestnanosti (%) 11 9,6 12,1 14,4 13,6 14 14,2 13,2 

Zamestnanosť (tis. osôb) 2 357,3 2 433,8 2 365,8 2 317,5 2 315,3 2 329,0 2 329,3 2 363 

Produktivita práce (Δ%) 9,26 5,04 -3,71 7,52 4,50 2,27 1,94 0,74 

HDP s.c.10 (Δ %) 10,67 5,54 -5,29 4,82 2,71 1,61 1,43 2,40 

Podiel miezd na HDP b.c. (%) 30,07 29,57 31,19 30,45 30,40 30,46 30,37 31,46 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), vlastné prepočty 

Miera nezamestnanosti: Z tabuľky vidíme, že miera nezamestnanosti s nástupom krízy koncom roka 2008 v nasledujúcich dvoch rokoch 

explodovala. Spomalenie ekonomiky v roku 2009 malo za následok nárast nezamestnanosti takmer o 5 percentuálnych bodov (p. b.). 

Tento trend pokračoval aj v nasledujúcich rokoch a pretrváva dodnes. Miera nezamestnanosti v roku 2013 bola 14,2%. Najnovšie údaje 

za rok 2014 hovoria o miernom optimizme a miera nezamestnanosti začína pozvoľne klesať. 

Zamestnanosť: Údaj o zamestnanosti, uvedený v tabuľke predstavuje celkovú zamestnanosť na Slovensku vrátane samostatne 

zárobkovo činných osôb (tých je okolo 400 tisíc). V súčasnosti vidíme opäť mierne zlepšovanie situácie, avšak na predkrízovú úroveň sa 

zamestnanosť zatiaľ nedostala a v hospodárstve chýba takmer 100 tis. pracovných miest. 

Produktivita práce: Produktivita práce je jedným z kľúčových ukazovateľov výkonnosti zamestnaneckého prostredia. Produktivita práce 

na Slovensku je dlhodobo vysoká a každým rokom rastie. Jediným rokom, kedy zaznamenala pokles, bol rok 2009, kedy sa hodnota HDP 

prepadla, ale zamestnanosť zostávala relatívne vysoká. Výrazný pokles zamestnanosti nastal až v roku 2010. Z tabuľky vidíme, že 

produktivita práce rastie každoročne a tento trend predpokladáme aj v ďalších rokoch. Z najnovších údajov vidíme, že produktivita práce 

naďalej každoročne mierne narastá. 

Podiel miezd na HDP: Ďalším veľmi dôležitým ukazovateľom je podiel miezd na HDP. Ide o pomer všetkých vyplatených hrubých miezd 

domácnostiam na HDP v bežných cenách. Tento podiel na Slovensku stagnuje a pohybuje sa len okolo 30%. Ide o jeden z najnižších 

podielov v rámci krajín Európskej únie a najnižší podiel z krajín V4. Aj keď z tabuľky vidíme, že podiel v roku 2014 je o niečo vyšší (+1 p. 

b.), predpokladáme skôr jeho ďalšiu stagnáciu okolo 30%, než výraznejší nárast. 

Podiel jednotlivých zložiek na HDP (%) 

 

Zdroj: Eurostat 

Poznámka: Investície = Spotreba hrubého fixného kapitálu; Mzdy = hrubé odmeny zamestnancov; Zisky = Hrubý prevádzkový prebytok a hrubý zmiešaný 

dôchodok 

Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová 

 

Mzdy

Zisky

Investície

Rozdelenie bohatstva SR
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Vývoj minimálnej a priemernej mzdy a ich podielu 

 

Zdroj: ŠÚ SR, nariadenia o MM 

Základné ukazovatele o mzdách v SR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimálna mzda (MM) 225,96 268,17 295,5 307,7 317 327 337,7 352 

MM hodinová 1,298 1,541 1,698 1,768 1,822 1,880 1,941 2,023 

Priemerná mzda (PM) 668,72 723,03 744,5 769 786 805 824 858 

Index reálnej mzdy (Δ%) 4,3 3,3 1,4 2,2 -1,6 -1,2 1 4,2 

Podiel MM na PM (%) 33,79 37,09 39,69 40,01 40,33 40,62 40,98 41,03 

Zdroj: ŠÚ SR, nariadenia o MM, IFP 

Poznámka: V rokoch 2007 a 2008 sa minimálna mzda stanovovala polročne, preto boli použité údaje z konca roka. 

 
Minimálne mzdové nároky podľa Zákonníka práce 

Stupeň 
Koeficient minimálnej 

mzdy 

Minimálny mzdový nárok 

v roku 2014  

Minimálny mzdový nárok 

v roku 2015 

1 1,0 352 € 380 € 

2 1,2 422,40 € 456 € 

3 1,4 492,80 € 532 € 

4 1,6 563,20 € 608 € 

5 1,8 633,60 € 684 € 

6 2,0 704 € 760 € 

33,79
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20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

[%
]

[€
]

Minimálna mzda (MM) Priemerná mzda (PM) Podiel MM na PM (%) Odporúčanie EVSP



                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 17 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

 



                              
 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

 

 

Významné životné jubileum vo februári 2015 oslávila   
 

p. IVETA VRÁBELOVÁ,  
členka Predsedníctva Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predsedníčka VR Sekcie vodného 

hospodárstva. 

 

 
Oslávenkyni pri tejto príležitosti prajeme veľa zdravia, úspechov v práci a radosti v rodinnom 

živote. Taktiež jej ďakujeme za úsilie pri plnení úloh Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
a iniciatívu pri presadzovaní cieľov a zámerov Odborového zväzu drevo, lesy, voda. 

   
Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
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