
                              
 

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

 

Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

APRÍL – JÚN 2015                                      číslo 2                                                     ročník XV. 

NAJ HORÁR 2015 
 

 
 

29. mája 2015 sa na Donovaloch uskutočnil 11. ročník súťaže 

zručnosti slovenských lesníkov – Naj horár 2015. V súťaži si 

zmeralo sily 28 trojčlenných družstiev v piatich disciplínach. 

Vedomosti a šikovnosť si s kolegami porovnalo i ženské 

družstvo z OZ Levice, ktoré nechalo za sebou aj tie mužské. 

 

Oficiálne umiestnenie súťažných družstiev: 

1. OZ Slovenská Ľupča 

2. OZ Kriváň 

3. OZ Rožňava 

4. Mestské lesy Banská Bystrica 

5. OZ Rimavská Sobota 

 

Ženské družstvo OZ Levice 2 bodovalo na 26. mieste. Okrem 

pracovníkov štátneho podniku Lesy SR zo všetkých 

odštepných závodov na Slovensku sa na súťaži zúčastnili i 

lesníci z Mestských lesov Banská Bystrica, Lesov mesta 

Brezno, Vojenských lesov a majetkov a Štátnych lesov TANAP. 

Najlepší horári z celého Slovenska predviedli zručnosť v 

meraní a odhade objemu dreva, montáži lapača, pri sadení 

sadeníc jamkovou metódou, prepílení polena ručnou pílkou, 

streľbou zo vzduchovky či v hode obojstrannou sekerou na 

cieľ. Strojníci - nakladači zasa súperili v premiestňovaní 

bremena na čas a presnosť.  

 

Pre návštevníkov bolo pripravených aj päť mimo súťažných 

disciplín vrátane streľby z luku či pitia piva na čas. Najmenší 

sa mohli pohrať s lesnými pedagógmi. 

 

Lesnícke súťaže sledoval štátny tajomník Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Jozef Spevár, 

generálny riaditeľ Sekcie lesníctva a spracovania dreva 

Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Ctibor Határ, predseda 

dozornej rady š.p. LESY SR Mgr. Ján Račák. Slávnostného 

otvorenia sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Za Odborový zväz 

drevo, lesy, voda prišli súťažiacich podporiť Zdenek Dlugoš, 

predseda zväzu a Jozef Minárik, predseda lesníckej sekcie 

zväzu.  

                      Vypracoval: Zdenek Dlugoš 

                                                                   predseda OZ DLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
       

      BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM 

V máji 2015 oslávili významné životné jubileum  
      pani GABRIELA LIPTÁKOVÁ, členka Predsedníctva Odborového zväzu drevo, lesy, voda  

      pán Jozef MINÁRIK, podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predseda Lesníckej sekcie Odborového zväzu drevo, lesy, voda. 

Obom oslávencom prajeme veľa zdravia, úspechov v práci  a spokojnosti v rodinnom živote. 
Súčasne im vyslovujeme v mene všetkých členov nášho odborového zväzu veľké poďakovanie za ich vysoko profesionálny, odborný a ľudský 

prístup k plneniu pracovných úloh, vyplývajúcich z ich členstva v riadiacich orgánoch Odborového zväzu drevo, lesy, voda a za osobnú 
iniciatívu pri presadzovaní cieľov a zámerov Odborového zväzu drevo, lesy, voda.  

                                                                                                                                                                                                                       členovia OZ DLV 

Vážené kolegyne! Vážení kolegovia! 

 

Možno si to ani neuvedomujeme, ale máme za sebou 1. polrok 2015. Polrok veľmi náročný, 

s dosiahnutými úspechmi, ale aj neúspechmi, zložitými vzťahmi v celej spoločnosti, ale aj v našom 

odborovom zväze. 

Život nám priniesol rôzne problémy, ale my sme tu preto, aby sme ich spoločne riešili. Znovu tu musím 

pripomenúť, že čím budeme jednotnejší, tým lepšie sa nám bude tieto problémy riešiť. 

V oblasti kolektívneho vyjednávania sme uzatvorili poslednú kolektívnu zmluvu, a to s Asociáciou 

vodárenských spoločností. Zmluvu sme uzatvorili na základe rozhodcu, čo sa s týmto zväzom 

zamestnávateľov stalo už druhýkrát. samozrejme, že táto situácia nás neteší, ale po zmene vyjednávačov 

a vedenia Asociácie vodárenských spoločností je rokovanie a KZVS veľmi komplikované, bez akejkoľvek 

snahy dospieť k dohode. 

 

Kolegyne, kolegovia! 

 

V dňoch 3.-5. júna sa konalo školenie funkcionárov ZO OZ DLV. Vyhodnotenie školenia je v inej časti 

tohto Spravodajcu. Na školení sa zúčastnilo 96 funkcionárov, z toho iba 6,25 % mladých členov do 35 

rokov, čo je veľmi málo. Ak chceme viac myslieť na budúcnosť odborov, musíme sa organizovaniu 

mladých členov venovať podstatne viac. Ak si to porovnáme so školením v roku 2014, účasť bola 95 

funkcionárov, avšak mladých členov bolo 13,6 %, čo bolo uspokojivé. Na tému skolenia sa musím kriticky 

zmieniť o tom, že niektoré ZO nemajú absolútny záujem o tento druh školení, ale sa ani neospravedlnili, 

resp. nedali o sebe žiadnym spôsobom vedieť. 

Celkovo však môžem hodnotiť školenie kladne, a aj ohlas zo strany účastníkov bol pozitívny, s námetmi 

na ďalšie témy. Vzdelávanie funkcionárov je potrebné vnímať ako dôležitú súčasť odborárskeho 

poslania. Všetky prezentované témy sú zverejnené na našej webovej stránke. 

Jednou z hlavných úloh, ktoré odbory realizujú je kolektívne vyjednávanie a dialóg so zamestnávateľmi. 

Náš odborový zväz má podpísané dohody so zväzmi zamestnávateľov o spolupráci a sociálnom dialógu. 

Začali sme preto organizovať spoločné stretnutia, aby sme sa stretli aspoň jedenkrát ročne (mimo 

kolektívneho vyjednávania) a prerokovali otázky sociálneho dialógu, mzdových otázok, otázok BOZP, 

ale aj celkový rozvoj spolupráce s príslušným združením zamestnávateľov.  

Prvé z týchto stretnutí sa uskutočnilo 23. júna 2015 so Zväzom spracovateľov dreva v SR (ZSD). 

Zástupcovia ZSD hodnotili toto stretnutie veľmi pozitívne, na ktorom sme spoločne prerokovali otázky 

sociálneho dialógu, implementáciu Národného programu využitia potenciálu dreva a jeho vplyv na 

zamestnanosť, situáciu v členstve ZSD aj v OZ DLV a impulzy na rozširovanie odborárskych 

a profesijných zamestnávateľských organizácií. 

Takéto stretnutia chceme organizovať aj s ostatnými zamestnávateľskými združeniami. 

 

Kolegyne, kolegovia! 

 

Je pred nami dovolenkové obdobie, počas ktorého si chceme všetci oddýchnuť a načerpať síl do nového 

obdobia. Náš odborový zväz vstúpi do posledného roka funkčného obdobia. Popri ostatných 

povinnostiach značnú časť našej práce budeme venovať aj príprave zjazdu. A to nie je ľahká úloha. Cez 

úpravu stanov, prípravu nových funkcionárov od ZO až po odborový zväz. Od dobrej prípravy všetkých 

materiálov pre činnosť OZ závisí aj práca v budúcom období. 

 

Ja vám želám  všetkým dobrý oddych, príjemné dovolenky so svojimi rodinami a ďakujem za spoluprácu. 

 

Zdenek Dlugoš 

predseda OZ DLV 

 

http://www.drevmag.com/images/stories/aktuality_2015/NajHorar2015_1V.jpg
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-f0san58YCFUy4FAodNeoKjw&url=http://obrazky.4ever.sk/abstraktne/digitalne-kvety-161446&ei=QKerVb__MMzwUrXUq_gI&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNHr2lBfTrAo8cQDT0fWy3P18ulMFw&ust=1437398975198058


                              
 

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

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI ORGÁNOV OZ DLV   
 

6. ROKOVANIE PLÉNA OZ DLV 19. 03. 2015 

 

vzalo na vedomie: 

 Informáciu o plnení uznesení z 5. rokovania Pléna OZ DLV  

 Informáciu o činnosti Predsedníctva OZ DLV od 5. rokovania Pléna OZ DLV  

 Správu o činnosti Revíznej komisie (RK) OZ DLV od 5. rokovania OZ DLV  

 Stanovisko RK OZ DLV k čerpaniu rozpočtu OZ DLV za rok 2014  

 Vyhodnotenie rozsahu poskytovaných odborných konzultačných a poradenských služieb za rok 2014  

 Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2014  

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

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

schválilo: 

 Správu Predsedníctva OZ DLV o činnosti od 5. rokovania Pléna OZ DLV  

 Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2014  

 

18. ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 10. 06. 2015 

 

vzalo na vedomie: 

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 správy z týchto zahraničných pracovných ciest a prijatia zahraničných delegácií 

 Informáciu o záujme členskej základne o vernostné karty SPHERE 

 Prípravu pracovných stretnutí so zástupcami zamestnávateľských združení 

 Informáciu o stave Kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na rok 2015 

 Informáciu z rokovania orgánov KOZ SR a HSR SR 

 Informáciu o zastúpení OZ DLV vo výboroch zamestnanosti 

 Informáciu o kontrole hospodárenia vybraných základných organizácií OZ DLV 

uložilo: 

 predsedovi OZ DLV vytipovať kongresové a hotelové zariadenia v SR spĺňajúce požiadavky na zrealizovanie zjazdu 

OZ DLV v roku 2016, vyžiadať si predbežné cenové ponuky a predložiť ich na prerokovanie predsedníctvu OZ DLV 

na najbližšom rokovaní (pred zostavením a schválením rozpočtu OZ DLV na rok 2016) 

 predsedovi OZ DLV zohľadniť v návrhu rozpočtu OZ DLV na rok 2016 náklady na realizáciu zjazdu OZ DLV, ktorý 

sa uskutoční v septembri 2016 

 predsedovi OZ DLV pripraviť na najbližšie rokovanie Predsedníctva OZ DLV informáciu o cenných papieroch 

v správe spoločnosti 

 predsedovi OZ DLV predložiť na najbližšie rokovanie Predsedníctva OZ DLV variantné návrhy aktualizácie všetkých 

častí Platového poriadku vrátane príloh 

schválilo: 

 dodatočne účasť Zdenkovi Dlugošovi a Monike Kurillovej na medzinárodnej konferencii „Rodová rovnosť“, ktorá 

sa uskutočnila v dňoch 6.-8.5.2015 v Egeri (Maďarsko) 

 dodatočne účasť Zdenkovi Dlugošovi a Robertovi Staškovi na rokovaní k spoločnému medzinárodnému projektu 

"Rozvoj sociálneho dialógu v spoločnostiach verejných služieb a podpora  vlastníckych a organizačných zmien", 

ktoré sa uskutočnilo dňa 27.5.2015 v Budapešti (Maďarsko) 

 aktualizáciu Smernice o hospodárení orgánov OZ DLV 

 spoluprácu so spoločnosťou DALIAN pri sprostredkovaní zvýhodnených produktov a služieb v oblasti úverov, 

poistenia, hlasových operátorov a pod. 

 príspevky z rozpočtu OZ DLV na spoločné akcie. 

 

                                Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                                         tajomníčka OZ DLV 
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ŠKOLENIE FUNKCIONÁROV ZO OZ DLV 

 

V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR uskutočnili  školenia funkcionárov ZO OZ DLV. Cieľom školení 

bolo oboznámiť účastníkov s týmito témami: 

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

predpisov) - JUDr. Vlasta Szabová 

 Vybrané legislatívne zmeny s dopadom na zamestnancov, aktuálny legislatívny proces - JUDr. Vlasta Szabová 

 Hospodárenie základných organizácií OZ DLV - Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – povinnosti a právomoci odborov - Ing. Robert Staško 

 Prečo byť v odboroch - Ing. Alena Groschová 

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

aplikácii zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - JUDr. Vlasta Szabová 

 

Školenia v Bratislave dňa 03. 06. 2015 sa zúčastnilo 24 účastníkov z toho: 

 13 za sekciu vodárenských spoločností                           

 11 za sekciu vodného hospodárstva 

 2  účastníci boli vo veku do 35 rokov.                                                                

 

Školenia vo Zvolene dňa 04. 06. 2015 sa zúčastnilo 35  účastníkov z toho:                

 16  za lesnícku sekciu  

 2  za drevársko-nábytkársku sekciu  

 2  za celulózo-papierenskú sekciu  

 7  za sekciu vodárenských spoločností  

 8  za sekciu vodného hospodárstva                                                                                        

 4  účastníci boli vo veku do 35 rokov. 

 

Školenia v Košiciach dňa 05. 06. 2015 sa zúčastnilo 37 funkcionárov z toho: 

 11 za lesnícku sekciu  

 1  za celulózo-papierenskú sekciu  

 18  za sekciu vodárenských spoločností  

 7 za sekciu vodného hospodárstva. 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                      tajomníčka OZ DLV       

 Vývoj inflácie v roku 2015 (v %) 
 

Mesiac 
v roku 2015 

 
Voči 

predošlém
u mesiacu 

 
Voči 

rovnakém
u mesiacu 

v roku 
2014 

 
Od 

začiatku 

roka voči 

rovnakém
u obdobiu 
roka 2014 

 
Január                     
 

 
+ 0,1 

 
- 0,5 

 
- 0,5 

 
Február 
 

 
- 0,1 

 
- 0,5 

 
- 0,5 

 
Marec 
 

 
- 0,2 

 
- 0,4 

 
- 0,4 

 
Apríl 
 

 
 - 0,2 

 
- 0,3 

 
- 0,3 

 
Máj 
 

 
- 0,3 

 
- 0,3 

 
- 0,3 

 

KOZ SR ZOTRVÁVA NA NÁVRHU MINIMÁLNEJ MZDY  

PRE ROK 2016 VO VÝŠKE 410 EUR 

 

KOZ SR podľa zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde predložila ministrovi práce, 

sociálnych vecí a rodiny návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2016 vo 

výške 410 EUR a z nej odvíjajúcu sa minimálnu hodinovú mzdu 2,356 EUR.  

Na takomto návrhu sa zhodla 15. 07. 2015 Rada predsedov OZ KOZ SR. Pätnásty júl je dňom 

dokedy mali sociálni partneri predložiť rezortu práce svoje návrhy týkajúce sa minimálnej 

mzdy.  

 

"Tento rok ale došlo k veľkému posunu v rokovaní so sociálnymi partnermi, pretože aj 

Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zväčša žiadala zrušiť minimálnu mzdu, alebo nulový 

nárast, prišla s návrhom výšky minimálnej mzdy na úrovni 399 EUR, obdobne aj Asociácia 

zamestnávateľských zväzov a združení SR. Združenie miest a obcí Slovenska navrhovalo výšku 

400 EUR," ocenil posun v komunikácii so sociálnymi partnermi prezident KOZ SR Jozef Kollár.  

 

KOZ SR si je vedomá potreby zlepšenia sociálneho postavenia najmä nízkopríjmových 

pracujúcich a je presvedčená, že vývoj slovenskej ekonomiky umožňuje vyšší nárast 

minimálnej mzdy ako je 400 EUR. "Aj preto sme zotrvali na výške 410 EUR. Táto hranica 

vychádza z našich prepočtov a je to zároveň prerátané aj z hľadiska rizika chudoby. Na to, aby 

sa človek nedostal pod hranicu chudoby, potrebuje zarobiť na Slovensku minimálne 410 

EUR," dodal J. Kollár.                                                                                  (Zdroj: www.kozsr.sk)  

 

 

                            

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozsr.sk/
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
PREDSTAVUJEME ... 

 
Rozhovor s pani DANKOU SABOSLAJOVOU, predsedníčkou ZO OZ DLV pri Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, závod Michalovce 

a zároveň aj predsedníčkou Združenia závodných výborov pri VVS.a.s, Košice. 

 

Kde pracuje vaša ZO OZ DLV? 

Naša základná organizácia má sídlo vo VVS, a.s., 

Závod  Michalovce, ale zastrešuje nás VVS. a. s, Košice., 

kde má sídlo Generálne riaditeľstvo našej akciovej 

spoločnosti. V rámci VVS, a.s. Košice máme 9 závodov.  

 

Koľko zamestnancov má podnik? 

Celá vodárenská spoločnosť má spolu okolo 2070 

zamestnancov a náš závod 193.  

 

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

ZV má 10 členov, z toho 6 žien a dvoch mladých do 35 

rokov.   

 

Ako často zasadá váš ZV? 

Náš ZV zasadá podľa potreby, minimálne asi 6 - 7 krát 

ročne. 

 

Odkedy sa angažujete v odborárskej práci? 
1. júla uplynulo 40 rokov, kedy som nastúpila do 

práce na tomto závode. Samozrejme, že odvtedy 

som aj členkou odborov, teda 40 rokov. Za tých 

dlhých štyridsať rokov som asi dve volebné obdobia 

nebola predsedníčkou odborov. Posledné dlhé obdobie 

je od roku 2000, teda 15 rokov som predsedníčkou 

závodného výboru na závod Michalovce a od roku 2007 

som aj predsedníčkou združenia závodných výborov 

Košice.  

 

S akými problémami sa v odborárskej práci 
najčastejšie stretávate? 

Problémov v našej práci je veľmi veľa. Niekedy sú ťažko 

riešiteľné, ale vo väčšine prípadov sa to dá zvládnuť. 

Musíte si vytvoriť dobrý vzťah s vedením závodu, ako aj 

v akciovej spoločnosti a potom sa to samo rieši. 

Nemáme problém riešiť úlohy ani na úrovni závodu ani 

na úrovni generálneho riaditeľstva. Povedala by som, že 

máme nadštandardné vzťahy, na čo som patrične hrdá. 

 

Čo považujete za svoj doterajší  najväčší úspech 
v odborárskej práci?  

Za najväčší úspech v odborárskej práci považujem už 

spomínané vynikajúce vzťahy, ktoré sa najviac prejavujú 

v kolektívnom vyjednávaní. Nikdy sme neodišli od rokovacieho stola, vždy nám vedenie vyjde v ústrety. Nechcem sa chváliť, ale fakty a čísla hovoria za 

všetko. Kolektívnu zmluvu máme uzavretú na tri roky, a ročne sa vyhotovuje len doplnok ku kolektívnej zmluve, čo sa najviac týka miezd a iných zmien. 

Tohto roku sa nám podarilo nárast priemerného zárobku o 2% so zachovaním dovolenkovej odmeny vo výške 300 Eur pre každého zamestnanca, ktorá sa 

vypláca v májovom zúčtovacom termíne a 13. platu v mesiaci november, ktorý sa vypočíta ako priemerný zárobok. Ďalej máme ďalšie benefity, ako DDP 

vo výške 3%, životné pripoistenie prostredníctvom poisťovne MetLife Amslico na 10 rokov od 42 rokov veku zamestnanca, kde nám firma prispieva 12,50 

Eur (aj zamestnanec 12,50) a po 10 rokoch dostaneme nasporené peniaze a zároveň sme poistení pre prípad smrti bez ohľadu na príčiny. 

 

Aké sú vaše ciele v odborovej práci do budúcnosti? 

Čo sa týka mojich cieľov, chcem a želám si, aby odborová organizácia fungovala aspoň tak ako doteraz. Aby mladí ľudia mali záujem pracovať v odboroch, 

aby sa stretávali, hovorili medzi sebou, pomáhali si. Viem, že žijeme vo svete facebooku, počítačov, ale najdôležitejšia je osobná komunikácia, ktorú si my 

starší ceníme najviac.  
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Prečo podľa vás nemajú zamestnanci záujem stať sa členmi odborov? 

U nás nie je problém so vstupom do odborov. Ak sa pozriete na naše čísla hovoria veľa, ale mám taký postreh, že do odborov nevstupujú noví zamestnanci, 

ktorí prišli do našej spoločnosti pracovať z prostredia, kde odbory neboli a nie sú s tým vôbec oboznámení. 

 

Ako sa vám darí získavať nových členov odborov? 

Nových členov odborov získavame na základe rozhovoru pri prijímaní  a dávame im priestor, aby sa v priebehu skúšobnej doby, t.j. troch mesiacov, rozhodli 

pre členstvo. Vo veľkej väčšine sa nám to podarí.  

 

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

Organizáciou spoločných stretnutí, rekreácií, a pod..  

 

Ako vníma existenciu a činnosť odborov (ZO) váš zamestnávateľ? 

Každý odborár je zároveň zamestnanec. V prvom rade si plní pracovné povinnosti a potom odborárske. Myslím si, že zamestnávateľ nás vníma ako predlženú 

pomocnú ruku v súvislosti s dodržiavaním sociálneho zmieru na pracovisku, ďalej pri rôznych podujatiach, napríklad raz ročne máme medzizávodovú 

vodárenskú súťaž, kde sme v tíme prípravy, raz ročne máme športové hry VVS, a.s.. Tieto súťaže sú každý rok na inom závode a zároveň sa všetci zúčastnení 

zoznámia s prostredím toho ktorého závodu, ktorých je 9, čiže mapujeme celý východoslovenský región. 

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

Tieto úspechy som už uvádzala. Len chcem opätovne zdôrazniť, že nemáme problémy pri kolektívnom vyjednávaní podnikovej kolektívnej zmluvy. 

 
Ako u vás funguje sociálny dialóg? 

Myslím si, že tí, ktorí poznajú našu VVS-ku, poznajú dlhšie nás, ktorí sme členmi výkonnej rady a Pléna Odborového zväzu drevo, lesy, voda, majú vytvorený 

obraz o fungovaní nadštandardných vzťahov v našej spoločnosti medzi vedením a odborármi. 

 

Akú dobrú radu by ste chceli dať ostatným predsedom ZO? 

Pracovať čestne, snažiť sa riešiť problémy reálne a nikdy sa nevzdávať.  

 

 
 

 
Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

   tajomníčka OZ DLV 
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MOBBING A BOSSING NA PRACOVISKU 
                                    

Podľa Združenia amerických psychológov je tyranizovanie často bežnou a neraz dokonca aj akceptovanou súčasťou pracovného procesu. Americkí 

i európski odborníci, spoločnosti, zamestnanci a dokonca aj legislatívne orgány a politickí predstavitelia si však v ostatnom čase  uvedomujú, že táto 

časť kultúry práce si vyžaduje zásadnú zmenu. V hre je totiž zdravie, zamestnanosť, harmonická existencia a blaho ľudí, ako aj produktivita ľudskej 

práce a celej spoločnosti. Výskum tohto fenoménu je stále pomerne novou oblasťou. Najďalej vo svojom prístupe k riešeniu tejto problematiky 

pokročili v Škandinávii, Británii, Kanade a v Austrálii.  

 

Kým v uplynulých desaťročiach stáli v popredí pozornosti politikov, výskumníkov, aktivistov za ľudské práva, odborárov a ďalších zainteresovaných, vrátane širokých vrstiev 

spoločnosti, najmä otázky rovnosti šancí, rovnosti pohlaví,  rasovej, etnickej či vekovej príslušnosti vo vzťahu k prijímaniu do zamestnania, dnes sa pozornosť a záujem obracia 

k otázkam, súvisiacim s tyranizovaním a šikanovaním na pracovisku. Slovenská republika v tomto smere nie je výnimkou. Pozornosť sa tu ešte stále sústreďuje prevažne na otázky 

rovnoprávnosti v prístupe k zamestnaniu, avšak veľká časť problémov v pracovnej oblasti sa dnes kvôli komplikovaným spoločenským vzťahom a klíme, v dôsledku situácie na 

pracovnom trhu i v dôsledku „kopírovania“ trendov v oblasti práce vo „vyspelých štátoch“  posúva do oblasti  negatívnych javov, sprevádzajúcich každodenný výkon povolania.          

 

Odhodlanie účinnejšie brániť psychickú a fyzickú integritu zamestnancov legislatívnymi prostriedkami, ktorých účelom je zákonná ochrana pred psychickým šikanovaním, 

mobbingom, bossingom a tyranizovaním na pracovisku, prejavili zatiaľ v najväčšej miere najmä tri štáty Európskej únie – Francúzsko, Belgicko a Švédsko. Z uvedených  troch 

krajín Európskej únie si vzor pre príslušnú legislatívnu normu vzala aj kanadská provincia Quebec. Zákony na ochranu zamestnancov pred šikanovaním a na vytváranie zdravého 

prostredia na pracoviskách pripravujú aj niektoré štáty USA.    

 

Šikanovanie na pracovisku sa vyznačuje systematickým psychickým zneužívaním alebo ponižovaním osoby jednotlivcom alebo skupinou, s cieľom 

poškodiť jej povesť, česť, ľudskú dôstojnosť a bezúhonnosť a nakoniec v mnohých prípadoch, prinútiť obeť ukončiť pracovný vzťah. Pre toto 

nepriateľské správanie v rôznych krajinách sa používajú rôzne termíny, vo väčšine európskych krajín sa používa výraz mobbing. V anglicky hovoriacich 

krajinách, takéto nepriateľské správanie v práci nazýva "workplace bullying". Ďalšie pojmy sú morálne obťažovania, prenasledovanie a psychický teror. 

 

 

Mobbing (workplace bullying) je definované ako opakované, neodôvodnené a neprípustné praktiky a konanie namierené voči jednému alebo viacerým zamestnancom, ktoré má 

negatívne dôsledky pre obeť, ku ktorému dochádza úmyselne alebo nevedome a ktoré spôsobuje poníženie, úzkosť a uráža dôstojnosť človeka a/alebo, ktoré vytvára negatívne 

pracovné prostredie.  Mobbingom sa rozumie také počínanie a verbálne prejavy, ktoré spôsobujú duševnú ujmu resp. spôsobujú izoláciu človeka. Mobbing na pracovisku sa 

prejavuje opakovaným správaním, ktorého cieľom je zastrašiť, uraziť, degradovať alebo ponižovať konkrétneho človeka alebo skupinu ľudí. Často sa popisuje ako uplatňovanie 

moci pomocou agresivity. Mobbing je aj tendencia jednotlivca alebo skupiny používať agresívne správanie na dosiahnutie svojho cieľa. Mobbing je aj opakované zlé 

zaobchádzanie so zamestnancom v zlomyseľnej kombinácii ponižovania, zastrašovania a sabotovania pracovných výkonov.  

 
Podľa niektorých sociológov existuje až 75 rôznych typov tyranizujúceho správania. Siaha od doberania, verbálnych útokov, obviňovania, osobného 

alebo profesionálneho ponižovania, hrozieb, šikanovania (rasového, sexuálneho a pod.), manipulácie s náplňou práce, odopierania informácií 

nevyhnutných pre riadne plnenie pracovných  úloh, nerealistického pracovného preťažovania, cez agresívne e-maily a odkazy, šírenie osočujúcich 

klebiet, profesionálne a osobné vylúčenie a izoláciu, až po sabotovanie kariéry a finančnej situácie, vydieranie, agresivitu/násilie, až po prípadné 

trestné napadnutie či dokonca vraždu.  

 

Odborníci sa zhodujú, že tyranizovanie na pracovisku môže u obeti buď spôsobiť alebo prispievať k vzniku závažných zdravotných problémov. Najčastejšie ide o vysoký krvný 

tlak,  srdcové stavy, posttraumatickú stresovú poruchu, žalúdočné ťažkosti, poruchy spánku, svalovo-kostrové ťažkosti, migrény, tras, výrazné potenie, alergie, únavu, vypadávanie 

vlasov a horúčkovitú aktivitu. Dlhotrvajúce vystavenie týraniu na pracovisku môže vyvolať  choroby srdca, rakovinu a mozgovú porážku. Vyžaduje si zvýšené užívanie antidepresív,  

vedie k uchyľovaniu sa k fajčeniu a ku konzumácii alkoholu. Podľa výsledkov štúdie fínskych vedcov dlhodobé vystavenie tyranizujúcemu zaobchádzaniu zo strany nadriadeného 

zvyšuje riziko infarktu myokardu až o 30%. Dlhodobé pôsobenie rôznych typov tyranizujúceho správania na zamestnanca môže mať aj psychologické dôsledky - trvalý strach, 

úzkosť, šok, obsesívne myšlienky - napr. ustavičný strach zo straty práce, depresia, plačlivosť, utiahnutie sa „do seba“, samovražedné myšlienky, pocity bezmocnosti, apatia, strata 

istoty, záchvaty panického správania, hypersenzitivita, vyhorenie („burn-out“), konflikty v rodine.    

  

Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich viacerých publikáciách, ktoré sa zaoberajú psychologickým šikanovaním na pracovisku, upozorňuje na skutočnosť, že tyranizovanie 

predovšetkým podkopáva sebadôveru a vedie k vzniku pocitu hanby.  Obete bývajú doslova ochromené intenzitou a komplexnosťou toho, čo sa s nimi deje. U polovice obetí sa 

prejavujú symptómy výrazného stresu.  Zamestnanci postupne strácajú sebadôveru a sebavedomie, čo cieľavedome podporujú práve „tyrani“ vnucovaním názoru, že problém 

sa nachádza len v hlave obete a že objektívne neexistuje.       

    

Tyranizovaniu môže byť vystavený každý zamestnanec. Tento negatívny jav má rôznorodé príčiny, vrátane ocitnutia sa v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Prakticky 

všetky faktory ovplyvňuje aj stav legislatívy, ktorá môže alebo nemusí chrániť obete alebo tyranov, vysoká cena právneho zastupovania, dopad podpory zo strany odborov, 

mediálny záujem, právne konzekvencie pre tyranov a ich zamestnávateľov, skutočnosť, že tyran je presvedčený, že mu jeho počínanie  „prejde“, čo vo všeobecnosti skutočne tak 

neraz býva. Obeťou tyranizovania býva veľmi často tichý, výkonný, kreatívny a schopný zamestnanec, ktorý vyniká svojimi výsledkami avšak nemá dostatočné asertívne schopnosti 

čeliť „tyranovi“ a nedokáže situáciu oznámiť vyšším nadriadeným. Hlučný, neistý a vo všeobecnosti menej schopný tyran s nízkymi riadiacimi schopnosťami nepociťuje žiadnu 

potrebu inšpirovať zamestnancov a verí vo verbálne „poháňanie bičom“, aby boli úlohy splnené. Takíto ľudia robia to, čo uznajú za vhodné pre svoje prežitie. Zrejme tiež skrývajú 

čosi, čo nechcú, aby vyšlo na povrch. Sociopatickí tyrani sa vyžívajú, keď vidia ľudí skláňať chrbát a trpieť a preto radi demonštrujú svoju autoritu a moc. Manažér neraz pridelí 

nezmyselnú či dokonca ponižujúcu úlohu zamestnancovi len preto, aby ukázal, že ho ľudia musia poslúchnuť. Strach z prekonania vlastných pracovných výkonov schopnejším 

zamestnancom,  či podriadeným býva najčastejším dôvodom tyranizovania práve v kancelárskom prostredí.         

 

Na Slovensku je problém psychologického šikanovania a terorizovania na pracovisku zatiaľ zdanlivo latentný. Ani nie tak pre jeho  absenciu v reálnom živote, ale zrejme kvôli 

nižšej úrovni právneho povedomia a čiastočne aj kvôli benevolencii a navyknutému tolerovaniu určitej miery hrubosti a šikanovania ako akéhosi nepríjemného, hoci 

nevyhnutného, sprievodnému fenoménu  výkonu povolania. Subjektívny strach z  poukázania na prípady šikanovania v práci pravdepodobne zatiaľ prevažuje nad odvahou 

dožadovať sa primeraného zaobchádzania zo strany vedúceho pracovníka resp. manažéra alebo nadriadeného.  Pozornosť sa sústreďuje hlavne na šikanovanie medzi deťmi 

a mladými ľuďmi v školskom prostredí, hoci podľa niektorých odhadov sa na Slovensku stretla so šikanovaním v zamestnaní tretina Slovákov.   

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDCtYTM58YCFYQ8FAodVWgFSQ&url=http://www.bossing.sk/&ei=gs2rVfD5AYT5UNXQlcgE&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNF8XE2NSlCG3ToliEnVamvF0WJNUw&ust=1437408958132020
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6b7ZbM58YCFQnJFAodmK8ABA&url=http://www.jenzeny.cz/sex-vztahy/psychologie/mobbing-bossing-sikana-na-pracovisti-1569.html&ei=qM2rVe6nKomSU5jfgiA&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNF8XE2NSlCG3ToliEnVamvF0WJNUw&ust=1437408958132020
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfk3dXM58YCFUFVFAodSfsI4Q&url=http://www.hazalgenc.com/tag/mobbing/&ei=LM6rVYeeIsGqUcn2o4gO&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNHRknjOqfEietqZZFnzA9L-ps9Mkg&ust=1437409176352598


                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 7 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

Slovenskí odborníci a médiá sa v posledných rokoch usilujú zvyšovať vnímavosť spoločnosti k problému psychického šikanovania na pracovisku. Tento fenomén si vzhľadom na 

osobitný význam práce v ľudskom živote, celkový podiel času stráveného na pracovisku, potrebu vytvárať zdravú a kultúrnu úroveň pracovných vzťahov a nutnosť dodržiavať 

ľudské práva občanov  členského štátu Európskej únie a Rady Európy, zaslúži adekvátnu   pozornosť spoločnosti. 

               

 

 

Väčšina európskych štátov má problém mobingu na pracovisku stanovený v pracovnom práve, trestnom práve a v antidiskriminačnej legislatve. 

 

 

 

 

Viac informácii k tejto problematike je možné nájsť na: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Olsovska/2162_mobbing.pdf - Vedecko-výskumná úloha 

zrealizovaná na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

Spracovala: JUDr. Vlasta Szabová 

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR – Parlamentný inštitút 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Olsovska/2162_mobbing.pdf
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfcw7PM58YCFUa8FAod3SIPBw&url=http://www.123rf.com/photo_15301849_sign-bullying-and-mobbing.html&ei=5M2rVefaMsb4Ut3FvDg&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNGlCgl0bN-5b9W4uMHbkm0839xiJg&ust=1437409102729858
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PRÁVNA PORADŇA 

ZAPOČÍTAVANIE ČASU PREKÁŽOK V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNANCA PRI PRUŽNOM PRACOVNOM ČASE  
 

OTÁZKA ZO OZ DLV: 

Na pracovisku máme zavedený pružný pracovný čas. Ak čerpám dovolenku, zamestnávateľ nám uzná celú dĺžku pracovného času 7,5 hodiny denne, hoci 

máme základný pracovný čas od 09.00 do 14.00 hod. a voliteľný pracovný čas od 07.00 do 09.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.. Ak však idem k lekárovi, 

zamestnávateľ mi započíta a zaplatí hoci predložím potvrdenie od lekára na celý deň, len základný pracovný čas a zvyšok mám ospravedlnenie 

neprítomnosti v práci, ale musím chýbajúci čas odpracovať, aby som dodržala predpísaný fond pracovného času.  

 

ODPOVEĎ: 

K Vašej otázke, ktorá sa týkala započítavania času prekážok v práci na strane zamestnanca (vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom 

zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie v zákonom stanovených situáciách)  

zamestnávateľom pri pružnom pracovnom čase Vám predkladám nasledujúce stanovisko:  

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ustanovuje v § 141 Dôležité osobné prekážky v práci. V zmysle ust. § 

141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iného z týchto dôvodov a v tomto rozsahu 

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac 

na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. V zmysle ust. § 141 ods. 2 písm. c) 

Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj za účelom sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho 

zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s 

náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo 

sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 

 

V zmysle ust. § 141 ods. 4 Zákonníka práce sa za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe 

rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať a s odkazom na ust. § 141 ods. 5 Zákonníka práce na účely určenia 

celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň 

považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času 

zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. 

 

V zmysle § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi 

preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. S odkazom na ust. § 144 ods. 3 Zákonníka práce, 

ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia 

vážne prevádzkové dôvody. 

 

Zákonník práce osobitným spôsobom rieši prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase, pričom v súlade s ust. 

§ 143 

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase 

(1) Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou 

mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako 

ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.    

 

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vety celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného 

obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jeho odpadnutí túto neodpracovanú časť 

pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom 

čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas.  
 

V zmysle ust. § 143 ods. 2 Zákonníka práce, ak Zákonník práce alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví 
presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas za jeden 
deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca. 
Týmto odporúčam zaoberať sa touto problematikou v rámci kolektívneho vyjednávania  podnikovej kolektívnej zmluvy.  
 

Na základe týchto skutočností konštatujem, že na Vami popísaný prípad sa vzťahuje ust. § 143 ods. 1 Zákonníka práce na základe ktorého, sa pri prekážkach 

v práci pri pružnom pracovnom čase na strane zamestnanca tieto posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do 

základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, 

nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy. S odkazom na ust. § 143 ods. 4 Zákonníka práce ak zamestnanec neodpracoval pre 

ospravedlnené prekážky v práci uvedené v § 143 ods. 1 Zákonníka práce druhej vety celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože 

mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jeho odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času 

odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa 

nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas.  
 

         Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová  
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Príjemnú dovolenku, veľa pekných zážitkov a načerpanie nových síl do náročnej 

odborárskej práce, všetkým členom Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 

praje  

Zdenek Dlugoš 
predseda OZ DLV 
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