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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

JÚL – OKTÓBER 2015                                       číslo 3                                               ročník XV. 

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE 

EURÓPSKEJ ÚNIE 

V období od 01.01.2016 do 30.06. 2017 

vytvorí Slovensko spolu s Holandskom 

a Maltou tzv. predsednícke Trio a preberie 

zodpovednosť za manažovanie práce jednej 

z hlavných inštitúcií Európskej únie, Rady EÚ, 

ktorá v súčasnosti reprezentuje 28 členských 

štátov.  

V rámci Tria bude Slovenská republika 

predsedať Rade EÚ v druhom polroku 2016, 

pričom pôjde o naše historicky prvé 

predsedníctvo. Jeho príprava, ktorá sa začala 

v roku 2012, patrí medzi priority vlády SR. 

Odštartovalo ju uznesenie vlády SR číslo 

392/2012, ktoré určilo základné východiská 

predsedníctva a aktuálne priority.  

Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť 

rokovania o novej európskej legislatíve či 

aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou 

úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať 

kompromisy medzi členskými štátmi v 

európskych politikách. Navonok ich bude 

Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším 

európskym inštitúciám ako Európska komisia 

či Európsky parlament. 

OZ, ktoré sú členmi KOZ SR boli požiadané 

o predloženie návrhu aktivít odborov 

počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, 

ktoré budú organizované pod gesciou KOZ 

SR. Zároveň jednotlivé OZ pripravujú 

samostatný harmonogram aktivít na 

uvedené obdobie, aby využili príležitosť 

a prezentovali výsledky svojej práce 

a vytvorili podmienky pre zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce odborov 

v príslušných sektoroch.   

OZ DLV chce taktiež využiť toto obdobie 

a priestor pre posilnenie medzinárodnej 

spolupráce s partnerskými OZ z členských 

krajín EÚ. 

                   Zdenek Dlugoš,  

predseda OZ DLV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
          
        BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM 

 V júli 2015 oslávil životné jubileum pán Ľubomír OKRUCKÝ,  

člen Výkonnej rady sekcie vodného hospodárstva. 

 V auguste 2015 oslávila okrúhle narodeniny pani Anna KÁČEROVÁ,  

členka Výkonnej rady celulózo-papierenskej sekcie.  

        Oslávencom prajeme veľa zdravia, úspechov v práci a radosti v rodinnom živote.  
        Súčasne im vyslovujeme poďakovanie za ich úsilie pri plnení náročných úloh OZ DLV 
        a iniciatívu pri presadzovaní cieľov a zámerov OZ DLV. 

                                                                                                                              členovia OZ DLV                                                                                                                                                                                                                        

Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

 

Dovoľte mi, aby som vás v úvode všetkých srdečne pozdravil. 

 

Skončilo sa dovolenkové obdobie a niektorí z nás možno už aj zabudli, že na nejakej 

dovolenke boli. Začal sa už čas pracovného nasadenia, nielen v profesijnom živote, ale aj 

vo vašich odborárskych funkciách.  

 

Doba je stále zložitá, aj keď počúvame o pozitívach, ktoré sa občanom ponúkajú, mnohí 

naši zamestnanci to zlepšenie nepociťujú. Sme opäť pred kolektívnym vyjednávaním, ktoré 

očakávame podľa informácií opäť zložité a komplikované. 

 

Ja osobne si želám pri vyjednávaní čo najväčšiu súdržnosť a jednotu, aby sme sa nenechali 

znechutiť a postaviť proti sebe. Túto situáciu vedia zamestnávatelia veľmi dobre využiť. 

 

Od 1. septembra vstupujeme do posledného roku volebného obdobia. začneme sa 

venovať príprave zjazdu. Musíme ho pripraviť tak, aby sme odstránili všetky nedostatky, 

ktoré nám bránia riadne si plniť svoje odborárske funkcie. Na všetkých zmenách musíme 

pracovať spoločne, aby sa dosiahol konsenzus a aby fungovanie odborového zväzu bolo 

čo najefektívnejšie. 

 

V predchádzajúcich dvoch číslach Spravodajcu sme predstavili 2 základné organizácie 

nášho zväzu, ktoré tak mohli prezentovať svoju prácu. Bohužiaľ, z troch ďalších oslovených 

sa nám nikto neozval. Myslím si, že za svoju prácu by sa nikto nemal hanbiť a zvlášť vtedy, 

ak ju robí na úkor svojho voľna. 

 

Kolegyne, kolegovia! 

 

V mesiaci august a september prebehli rokovania výkonných rád a plén sekcií. Aj keď sme 

u niektorých zaznamenali nízku účasť, zhodli sme sa v mnohých otázkach, ktoré musíme 

v budúcnosti vyriešiť. Máme bohužiaľ aj funkcionárov, ktorí si želajú, aby po ich odchode 

tu pre OZ DLV nezostal žiadny priestor. S týmito funkcionármi je ťažko pracovať v 

budúcnosti a nevidím nijaké zmeny na zlepšenie. Ale ja verím, a stále som pri svojej funkcii 

presvedčený, že veľká časť funkcionárov berie svoje poslanie zodpovedne v prospech 

zlepšenia postavenia svojich zamestnancov. A tým všetkým ďakujem a teším sa na ďalšiu 

spoluprácu. 

 

Zdenek Dlugoš 

predseda OZ DLV                                                                                         
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INFORMÁCIA O ČINNOSTI ORGÁNOV OZ DLV   
 

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV  

 

Predsedníctvo OZ DLV na svojom rokovaní 17.09.2015 v Bratislave 

 

vzalo na vedomie 

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny 

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

s navrhovaným opatrením 

 Prípravu Výkonných rád a Plén sekcií OZ DLV 

 Informáciu o zrealizovaných prijatých a vyslaných delegáciách 

 Informáciu o postupe spolupráce s Dalian s.r.o. finančné služby 

 Informáciu o stanovisku KOZ SR k iniciatívnemu návrhu OZ DLV vo veci vernostného programu pre členov 

odborových zväzov 

 Informáciu o plánovaných konferenciách ETUI a ETUC 

 Informáciu o Sčítaní členskej základne k 30.09.2015 – zaslaní Evidenčných listov 

 Informáciu o zastúpení OZ DLV vo výboroch zamestnanosti 

 

schválilo 

 Navrhované plánované a prijaté delegácie 

 

súhlasilo 

 so Správou o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2015 a uložilo predsedovi OZ DLV predložiť správu so 

stanoviskom RK OZ DLV na schválenie Plénu OZ DLV  

 s Návrhom rozpočtu ústredia OZ DLV na rok 2016 a uložilo predsedovi OZ DLV predložiť návrh rozpočtu 

so stanoviskom RK OZ DLV na rokovanie Pléna OZ DLV. 

 
 
ROKOVANIA VÝKONNÝCH RÁD SEKCIÍ A PLÉN SEKCIÍ OZ DLV 

 

V priebehu septembra 2015 sa uskutočnili rokovania Výkonných rád a Plén jednotlivých sekcií OZ DLV. 

 Drevársko-nábytkárska sekcia rokovala dňa 09.09.2015 v Turčianskych Tepliciach. 

 Sekcia vodného hospodárstva sa stretla 23.-25.09.2015 v Ružinej. 

 Lesnícka sekcia rokovala 28.-29.09.2015 v Ružomberku. 

 Celulózo-papierenská sekcia mala zasadnutie 24.09.2015 v Novom Bore. 

 Sekcia vodárenských spoločnosti zrealizovala zasadnutia v auguste 2015. 

 

Hlavnou náplňou rokovaní Výkonných rád a Plén sekcií bolo: 

 vyhodnotenie čerpania rozpočtu sekcie za 1. polrok 2015 

 návrh rozpočtu sekcie na rok 2016 s prihliadnutím na pripravovaný zjazd v septembri 2016 

 plán aktivít sekcie na rok 2016 

 príprava kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na rok 2016. 
                                         Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                                                                   tajomníčka OZ DLV 
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STRETNUTIE S ODBORÁRMI Z ROVENSKEJ OBLASTI UKRAJINY 

 

 
Dňa 17.09.2015 privítalo predsedníctvo OZ DLV v Bratislave 

delegáciu ukrajinských odborárov z Rovenskej oblasti. 18-člennú 

zahraničnú delegáciu viedol prezident odborových zväzov 

Rovenskej oblasti, pán Nikolaj Šeršun. Stretnutie sa uskutočnilo na 

podnet ukrajinských kolegov, ktorí sa živo zaujímali o vnútornú 

organizáciu zväzu, priebeh kolektívneho vyjednávania, rozsah 

benefitov a ich príjemcov a podobne. 

Delegácii sa prihovoril aj pán Slavomír Manga, viceprezident KOZ 

SR, ktorý hostí informoval o organizácii a činnosti  KOZ SR, 

sociálnom dialógu na úrovni tripartity a aktuálnom stave rokovaní 

o minimálnej mzde na rok 2016.   

Pán Nikolaj Šeršun uviedol, že odbory na Ukrajine pracujú na 

základe regionálnej štruktúry a že spôsob kolektívneho 

vyjednávania ako aj sociálny dialóg je obdobný ako u nás. 

Poďakoval sa za prijatie a vyjadril presvedčenie, že toto stretnutie 

položilo základný kameň dlhodobej vzájomnej spolupráce. Zároveň 

zástupcov OZ DLV pozval na recipročnú návštevu Ukrajiny. 

                 

 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                                                                                                 tajomníčka OZ DLV 
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 Vývoj inflácie v roku 2015 (v %) 
 

Mesiac 
v roku 2015 

 

Voči 

predošlému 
mesiacu 

 

Voči 

rovnakému 
mesiacu 

v roku 2014 

 

Od začiatku 

roka voči 

rovnakému 
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 

 
Jún 

 
+ 0,1 

 
- 0,1 

 
- 0,1 

 
Júl 

 
- 0,2 

 
- 0,2 

 
- 0,2 

 
August 

 
+ 0,3 

 
- 0,2 

 
- 0,2 

 

                                        Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

                                                             ekonóm OZ DRL 

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2016 VO VÝŠKE 405 EUR 
 

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom vydaní Spravodajcu OZ DLV, 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.  

 

Vláda SR na svojom rokovaní 07.10.2015 schválila, výšku minimálnej mzdy na 

Slovensku v roku 2016 vo výške 405 EUR. Vláda SR tak zvýšila sumu minimálnej 

mzdy navrhovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá 

predstavovala 400 EUR. 

Zamestnanci zarábajúci minimálnu mzdu teda dostanú v roku 2016 

medziročne o 25 eur v hrubom viac. 

 

KOZ SR víta rozhodnutie vlády SR o navýšení minimálnej mzdy na rok 2016 na 405 

EUR, nakoľko každé jej navýšenie umožňuje ľuďom dôstojnejší život. Na základe 

údajov Eurostatu sa potvrdzuje, že minimálna mzda pôsobí stabilizujúco, motivuje 

ľudí pracovať, znižuje fluktuáciu a má pozitívny dopad na ekonomický vývoj. 

 

                                                                                                                  (Zdroj: www.kozsr.sk)  

 

NOVELA ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SCHVÁLENÁ NR SR 

22.09.2015 V III. ČÍTANÍ 

OSLOBODENIE PRÍJMU POSKYTNUTÉHO ZAMESTNANCOVI AKO „SOCIÁLNA VÝPOMOC“ 

10.V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom m), ktoré znie: 

„m) sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, odstraňovania alebo 

zmiernenia následkov živelných udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretržité 

trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu13) vyplatená v 

úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna 

výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna 

výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná 

neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho 

obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.“. 

 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú: 

„24a) Napríklad § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.  
24b) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozsr.sk/
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PREDSTAVUJEME ... 
Rozhovor s pani IVETOU VRÁBELOVOU, predsedníčkou ZO OZ 

DLV pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p. Odštepný 

závod Piešťany,  predsedníčkou Sekcie vodného 

hospodárstva, podpredsedníčkou OZDLV a členkou Komisie 

rovnosti príležitostí žien a mužov pri Konfederácii odborových 

zväzov Slovenskej republiky. 

 

Kde pracuje vaša ZO OZ DLV? 

Naša základná organizácia pracuje priamo v sídle Odštepného 

závodu v Piešťanoch.    
  

Koľko zamestnancov má podnik? 

K 30.09.2015 má Odštepný závod 128 zamestnancov.  

 

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

ZV má 4 členov a 2 členov revíznej komisie, všetko sú to ženy.  
 

Ako často zasadá váš ZV? 

ZV zasadá podľa potreby, ak je nutné riešiť žiadosti alebo 

pripomienky členov odborov, resp. požiadavky zamestnávateľa. 

 

Odkedy sa angažujete v odborárskej práci? 

V odboroch som od nástupu do zamestnania, teda od roku 1998 

a predsedníčkou ZV som od roku 2004. 

 

S akými problémami sa v odborárskej práci najčastejšie 
stretávate? 

Problémy sú rôzneho charakteru, najčastejšie sú to otázky 

pracovnoprávnych vzťahov, ale riešili sme aj otázky 

medziľudských vzťahov na pracovisku. Pri riešení problémov je 

najdôležitejšia komunikácia s ľuďmi, samozrejme ZV, ktorý ťahá 

za jeden povraz a korektné vzťahy so zamestnávateľom. 

 
Čo považujete za svoj doterajší  najväčší úspech v odborárskej 
práci?  

Za najväčší úspech považujem to, že som sa dokázala presadiť vo 

vyšších odborových orgánoch, čo by však nešlo bez podpory 

všetkých členov.  

 

Aké sú vaše ciele v odborovej práci do budúcnosti? 

Mojim najväčším cieľom je prebudiť v mladých ľuďoch záujem 

o činnosť odborov. Samozrejme ďalším z cieľov je pri vyjednávaní 

kolektívnej zmluvy so zamestnávateľom vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky pre zamestnancov podniku 

 

 
Prečo podľa vás nemajú zamestnanci záujem stať sa členmi odborov? 

Zamestnanci nevidia výrazné rozdiely vo výhodách pre členov a nečlenov odborov, keďže podniková kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov 

rovnako.  
 

 
Ako sa vám darí získavať nových členov odborov? 

S problémom získavania nových členov bojujeme neustále. Noví zamestnanci vôbec nemajú záujem o členstvo v odboroch. 

 

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

Takmer na každom zasadnutí Predsedníctva OZ DLV diskutujeme o tomto probléme a hľadáme riešenie. No pokiaľ sa nezmení vnímanie odborov ako 

orgánu, ktorý podporuje a zastupuje zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi, myslím si, že je veľmi ťažké zvýšiť členskú základňu. 
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Ako vníma existenciu a činnosť odborov (ZO) váš zamestnávateľ? 

To je skôr otázka pre zamestnávateľa. Náš ZV má s vedením podniku korektné vzťahy a je vždy prístupný rozhovoru s nami. 

 

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

Podnikovú kolektívnu zmluvu na rok 2015 sa nám podarilo uzatvoriť do konca platnosti starej kolektívnej zmluvy. Nepodarilo sa nám vyjednať všetky 

navrhované benefity pre zamestnancov, avšak za úspech považujeme to, že sa nám podarilo aspoň pre zamestnancov v nižších tarifných triedach navýšiť 

mzdu. Úspechom je aj to, a to si niektorí zamestnanci možno ani neuvedomili, že doposiaľ vybojované benefity zostali zachované. 

 
Ako u vás funguje sociálny dialóg? 

Keďže kolektívna zmluva sa vyjednáva pre celý podnik SVP, š.p., sociálny dialóg prebieha medzi zamestnávateľom a ZZV, kde som radovým členom, myslím 

si však, že zamestnávateľ je prístupný diskusii a obe strany sa pri vyjednávaní snažia o kompromis. 

 
Akú dobrú radu by ste chceli dať ostatným predsedom ZO? 

Každý predseda ZO by sa mal zaujímať jak o fungovanie podniku, tak o svojich zamestnancov, ich pracovné podmienky, problémy, nie len v práci, ale aj 

medziľudské vzťahy na pracovisku a hlavne sa musí vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti pri všetkých dôležitých jednaniach. 

 
 
 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

   tajomníčka OZ DLV 
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PROGNÓZY A KOMENTÁRE V KONTEXTE KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA  

KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV VYŠŠIEHO STUPŇA 

 

1. Makroekonomické prognózy (september 2015) - IFP1 

 

Podľa najnovšej prognózy Inštitútu finančnej politiky (ďalej len „IFP“) zo septembra 2015, môžeme v tomto a nasledujúcich 

rokoch očakávať oživenie ekonomiky a jej značne optimistický rast (Tab. 1.). Na rok 2015 sa očakáva rast hrubého domáceho 

produktu (ďalej len „HDP“) na úrovni 3,2% a v nasledujúcich rokoch rast až cez 3%. Prognózy sa v priebehu roka menia 

v dôsledku vplyvov udalostí vo svete a Európe. 

 

Tab. 1: Prognózy základných makroekonomických ukazovateľov 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Hrubý domáci produkt      

HDP 2,4 3,2 3,1 3,6 3,6 

Súkromná spotreba 2,2 2,1 2,7 2,7 2,8 

Vládna spotreba 4,4 3,4 -0,7 1,5 1,5 

Trh práce      

Zamestnanosť (štatistické výkazníctvo) 1,3 1,9 1,0 0,7 0,8 

     Verejný sektor (VS) 2,2 1,0 -0,4 -0,3 0,1 

     Súkromný sektor  1,2 2,1 1,3 0,9 0,9 

Miera nezamestnanosti (VZPS) 13,2 11,5 10,6 9,8 9,0 

Miera nezamestnanosti (disp. evidovaná) 12,8 10,6 9,6 8,8 8,0 

Priemerná nominálna mesačná mzda (€) 858 879 906 948 993 

Mzdy, nominálne 4,1 2,4 3,1 4,6 4,7 

    Súkromný sektor 4,0 2,2 2,7 4,7 4,8 

    Verejný sektor (VS) 4,6 3,0 4,6 4,2 4,8 

Mzdy, reálne 4,2 2,5 2,2 2,7 2,7 

Jednotkové náklady práce 2,3 0,8 0,4 1,5 1,8 

Podiel miezd (% HDP) 30,2 30,6 30,4 30,3 30,2 

Produktivita práce 1,0 1,4 2,6 3,1 2,9 

Inflácia      

CPI -0,1 -0,2 0,9 1,8 2,0 

     Potraviny -0,7 0,0 1,9 2,3 2,4 

Zdroj: ŠÚ SR, IFP 

Poznámka: údaje za rok 2014, ktoré boli k dispozícií predstavujú skutočnosť; roky 2014 – 2018 predstavujú prognózu IFP 

 

 

 

Tab. 2: Celková cena práce v národnom hospodárstve (NH) a v štátnej a verejnej správe (VS), ročne, mil. € 

v mil. € 2011 2012 2013 2014 1Q2015 2Q2015 

Cena práce v NH 27 233,13 28 093,79 28 760,35 30 307,82 7 399,48 7 896,99 

Cena práce vo VS 5 770,56 5 869,20 6 234,25 6 571,06 1 485,96 - 

Zdroj: ŠÚ SR 

                                                           
1 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10325 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10325


                              
 

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

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

Štátny rozpočet je potrebné napĺňať aj rastom na príjmovej stránke v zmysle zlepšenia efektivity výberu daní a zvýšenia 

výberu posilnením ekonomiky, najmä podporením domácej spotreby, ktorá bola v krízovom období nízka. Jedným zo 

spôsobov zvýšenia spotreby je zvýšiť príjmy domácnosti, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia viac na daniach, či už priamych 

alebo nepriamych a vytvoria zvýšený dopyt po tovaroch a službách. To sa pozitívne odrazí aj na produkcii podnikov. 

 

V roku 2014 sme zaznamenali miernu defláciu -0,1%. Na tento rok sa predpokladá opäť pokles, na úrovni -0,2%. Podľa 

prognózy sa predpokladá nezmenená úroveň cien potravín.  

Na rok 2016 sa už predpokladá vyššia miera na úrovni 0,9%, čo samozrejme znamená aj zvýšenie inflácie na potravinách na 

úroveň 1,9%. V ďalších rokoch sa predpokladá jej ďalšie zvyšovanie. 

 

Posledné údaje o inflácií z augusta 2015, zverejnené na portály ŠÚ SR2, hovoria stále o miernej deflácii, pokles o -0,2%. V 2. 

štvrťroku 2015 došlo k miernej zmene, kedy v ceny oproti 1. štvrťroku 2015 mierne vzrástli o 0,5%. V priemere za 1. polrok 

2015 spotrebiteľské ceny medziročne klesli o -0,3%.  

 

Pre informáciu uvádzame zmeny cien niektorých položiek v porovnaní oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka 

(august 2014):  

Potraviny: Ceny potravín a nealkoholických nápojov ostali nezmenené oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka. 

Bývanie: Ceny bývania oproti predchádzajúcemu roku poklesli o 0,7%. 

Zdravotníctvo: Ceny v zdravotníctve medziročne narástli o 0,9%. 

Doprava: Ceny v doprave medziročne poklesli o 6,4%. Tento pokles je dlhodobý a oproti predchádzajúcemu 

mesiacu došlo k poklesu cien o 0,8%. 

Vzdelávanie: Vzdelávanie tak ako po ostatné obdobia medziročne rástlo o 1,9%. 

 

V auguste 2015 si vývoj cien udržiava zhruba rovnaký vývoj ako tomu bolo po ostatné mesiace roku 2015. Väčšina cien 

mierne rastie, alebo zostáva nezmenená voči rovnakému obdobiu roku 2014. Pokles cien zostáva v položke bývanie, voda, 

elektrina, plyn a iné palivá a v položke doprava. 

 

Pokles cien zapríčiňuje aj neustály pokles cien ropy, ktorý dosiahol nové pokrízové dno. Oslabenie eura ani program QE 

(kvantitatívne uvoľňovanie) sa doposiaľ do zrýchlenia rastu cenovej hladiny nepremietli.  

 

Všeobecne možno konštatovať, že napriek miernej deflácií, je táto ovplyvnená najmä tovarmi a službami, ktoré nie sú 

predmetom každodennej spotreby. Niektoré z položiek spotrebného koša, ako potraviny, bývanie, zdravotníctvo, doprava, 

vzdelávanie, vykazovali infláciu. Najviac tieto ceny znižuje doprava, načo môžu mať najväčší vplyv ceny ropy (zvyčajne ceny 

ťahajú dole letecké služby). 

 

Nízka inflácia na druhej strane spôsobí rast reálnych miezd zamestnancov, čo spôsobí ich zvýšený dopyt po tovaroch 

a službách, zvýši ich spotrebu a bude to mať vplyv aj na príjmy verejného sektora. V súčasnosti sa práve ukazuje, že po 

dlhodobých poklesoch v spotrebe domácnosti, táto opäť rastie a je ťahúňom ekonomického vývoja. Spotreba však stále 

rastie miernejším tempom a domácnosti si časť príjmov odkladajú.  

 

Reálne mzdy by však nemali byť ťahané len nízkou infláciou, pretože reálna inflácia každej domácnosti je iná. Vidno to aj na 

štruktúre inflácie, ktorá ukazuje, že napriek nízkej miere, ceny potravín sa v tomto roku nezmenia a v budúcom roku porastú. 

Podľa prognóz sa nepredpokladá pokles cien základných komodít, a tak znížená inflácia nemusí výrazne ovplyvniť spotrebu 

domácnosti.  

                                                                                                                                                                                                                             (Zdroj: KOZ SR) 

                                                           
2 Zdroj: ŠÚ SR; www.statistics.sk 
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ZNIŽENÁ SADZBA 10% DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY NA VYBRANÉ DRUHY POTRAVÍN 

 

V súlade s novelou zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o dani z pridanej hodnoty sa od 01. 01.  2016  

začne uplatňovať znížená 10% sadzba dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) na vybrané druhy potravín.  

 

Na Slovensku sa znížená sadzba DPH už uplatňuje na niekoľko presne vymedzených tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 

7 zákona o DPH, medzi ktoré patria napríklad lieky alebo knihy. Novelou zákona o DPH sa príloha č. 7 k tomuto zákonu 

dopĺňa o vybrané druhy potravín, na ktoré sa od roku 2016 bude vzťahovať 10% sadzba DPH.  

 

Kompletný zoznam týchto potravín so zníženou sadzbou DPH: 

 

 

Číselný kód 

Spoločného 

colného sadzobníka 

Opis tovaru 

0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 

ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené 

ex 0204 
Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo 

chladené okrem mäsa z divých Oviec a kôz 

ex 0207 
Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby 

z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené 

ex 0208 
Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z 

domácich králikov, čerstvé alebo chladené 

ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 

ex 0302 
Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len 

sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 

ex 0304 

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné 

rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo 

chladené 

ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko 

0405 10 Maslo 

ex1905 9030 

Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5% hmotnosti 

cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, 

cukrárskych výrobkoch a cestovinách. 

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2318/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/novela-zakona-o-dph-2016.xhtml#sthash.6oY2S9ce.dpuf 

 

                                                                               

https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2318/category/dan-z-pridanej-hodnoty/article/novela-zakona-o-dph-2016.xhtml#sthash.6oY2S9ce.dpuf
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOWpbz_zsgCFYi1Ggod2VoGhw&url=http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/312069-daniari-budu-konecne-trestat-aj-velke-ryby/&bvm=bv.105454873,d.d2s&psig=AFQjCNEoPMLQhbMBSu-OWfGAy0keNsR6EA&ust=1445359770159721
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7mstWAz8gCFQG6GgodRGwBlg&url=http://cz.depositphotos.com/stock-photos/2016-dice.html&bvm=bv.105454873,d.d2s&psig=AFQjCNHut-rVyTGwXEBW3KSFvL6FXyM0Qw&ust=1445360203371352
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PRÁVNA PORADŇA 

Otázka OZ DLV:  
Zamestnávateľ nám určil prestávky v práci na jedenie v trvaní 30 minút. Nakoľko 

pracujem v nepretržitej prevádzke a fakticky svoje pracovisko nemôžem opustiť a nemá 

ma kto zastúpiť, takáto prestávka sa na mňa nevzťahuje. Postupuje môj zamestnávateľ 
správne? Nemajú zamestnanci v nepretržitých prevádzkach nárok na prestávku v práci na 

jedenie? 

 

Odpoveď:  

S odkazom na ust. § 91 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je 

povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena trvá dlhšie ako šesť hodín, 

prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. V prípade, ak sa jedná o mladistvého zamestnanca, je 

zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút v prípade, ak 

je jeho zmena dlhšia ako štyri a ½ hodiny. V súlade s predmetným ustanovením Zákonníka práce je zamestnávateľ 

povinný v prípade, ak sa jedná o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie 

aj bez prerušenia prevádzky alebo práce.  

S odkazom na ust. § 91 ods. 2 Zákonníka práce podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie (vrátane 
podmienok na jej predĺženie) je zamestnávateľ povinný DOHODNÚŤ so zástupcami zamestnancov.  Táto povinnosť 

platí aj v prípade, že sa jedná o prevádzky alebo práce, ktoré nemôžu byť prerušené, pričom vymedzenie charakteru 

vykonávanej práce, v nadväznosti na uplatnenie práva zamestnanca na prestávku v práci na odpočinok a jedenie 

v prípade nepretržitých prevádzok. Podmienky, dohodnuté medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov 

v prípade, že sa jedná o nepretržitú prevádzku, týkajúce sa určenia konkrétneho času prestávky v práci na odpočinok 

a jedenie, je zamestnanec povinný rešpektovať a zamestnávateľ akceptovať fakt, že zamestnanec v dohodnutom 

čase nepracuje.  

Platná právna úprava neumožňuje zamestnancovi poskytnúť prestávky na odpočinok a jedenie na začiatku a na 

konci zmeny. S odkazom na ust. § 91 ods. 5 Zákonníka práce sa prestávky na odpočinok a jedenie nezapočítavajú do 

pracovného času. Jediná výnimka existuje len v prípade, ak sa jedná o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej 

sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a na jedenie bez prerušenie práce zamestnancom (čl. 2 bod 1 Smernice 
Rady č. 93/104/EHS o určitých aspektoch úpravy pracovného času). Prestávka v práci, ktorá je poskytovaná 

zamestnancovi z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa započítava do pracovného času.  

Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky zabezpečiť primeraný 

čas na odpočinok a jedenie v rámci pracovného času. Za nepretržitú prevádzku nie je možné automaticky považovať 

všetky práce vykonávané v nepretržitom režime. Za predpokladu, ak zamestnávateľ stanoví prestávku na odpočinok 

a jedenie z dôvodu, že prerušenie práce jednotlivcom je možné, čas prestávky sa nezapočítava do pracovného času. 

Ak zamestnávateľ stanoví, že zamestnanec je povinný pracovať v zmysle platne uzavretej pracovnej zmluvy po celú 

pracovnú dobu napriek tomu, že má možnosť popri práci sa najesť, jedná sa o poskytnutie primeranej doby na 

odpočinok a jedenie popri výkone práce, ktorá sa započítava do pracovného času.  

Ak teda zamestnanec pracuje v nepretržitej prevádzke a vykonáva práce, ktoré nemožno prerušiť, nemá prestávku 

na odpočinok a jedenie, ale je mu poskytovaný len primeraný čas na odpočinok a jedenie. Zamestnanec má možnosť 

si na pracovisku chvíľu oddýchnuť a najesť sa, pretože nie je možné, aby v stanovenej dobe mal prestávku v práci a 

odovzdal pracovisko inej osobe. Je potrebné skúmať, či ho môže alebo nemôže zastúpiť iný zamestnanec 

(zamestnanec je na pracovisku sám alebo nikto z prítomných zamestnancov nemá potrebnú kvalifikáciu pre výkon 
danej práce). V individuálnom prípade je potrebné skúmať konkrétnu situáciu. 

 

    Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvupI_F0MgCFYhMFAodDmQHkQ&url=http://fit.server.sk/trening/odpocinok-a-odstranovanie-unavy/&psig=AFQjCNEgsorvAX1IeSk4vpJ2Z9-y0bFpUQ&ust=1445412943625364
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V súvislosti so začiatkom nového školského roka 2015/2016 želáme všetkým 

deťom veľa spokojnosti v škôlkach a školách a rodičom veľa trpezlivosti pri 

zvládnutí náročných rodičovských povinností. 
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