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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

OKTÓBER – DECEMBER 2015                        číslo 4                                               ročník XV. 

Z ROKOVANIA SNEMU KOZ SR  
 

Snem KOZ SR, ktorý sa uskutočnil 19. novembra 

2015, zhodnotil na svojom druhom zasadnutí v roku 

2015 činnosť KOZ SR od jej posledného snemu v 

marci 2015. Rovnako sa zaoberal Hlavnými úlohami 

KOZ SR na rok 2016, zásadami postupu pri príprave 

a organizovaní podporných a protestných akcií, či pri 

vyhlasovaní štrajkovej pohotovosti a štrajku. Snem 

KOZ SR zároveň rozhodol aj o zvolaní VIII. zjazdu 

KOZ SR 10. – 11. 11. 2016 v Bratislave..  

 

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov bude 

konfederácia podporovať všetky opatrenia 

smerujúce do oblasti zvýšeného pokrytia 

zamestnancov kolektívnymi zmluvami v súvislosti s 

vyžitím inštitútu extenzie kolektívnych zmlúv. 

Zároveň bude presadzovať realizáciu spracovaného 

návrhu "Návrh KOZ SR na riešenie stupníc platových 

taríf", ktorý bol predložený na Úrad vlády SR.  

KOZ SR bude pokračovať v nastúpenom trende 

presadzovaných zmien v súvislosti s oslobodením 

príjmov poskytovaných zamestnancom v súlade so 

zákonom č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších 

predpisov zo sociálneho fondu od dane z príjmu a 

platenia príspevkov do poistných fondov 

 

Taktiež odborová centrála vyvinie maximálne úsilie s 

využitím zákonom stanovených možností na 

zabránenie presadenia legislatívnych zmien, ktoré by 

mali negatívny dopad na zamestnancov a odbory a 

predstavovali by zhoršenie platnej pracovnoprávnej 

ochrany zamestnancov a obmedzenie funkčnosti a 

pôsobenia odborov na pracoviskách u 

zamestnávateľa. 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 

bude KOZ SR naďalej aktívne podieľať na zvyšovaní 

právneho vedomia, informovanosti odborárov, 

zástupcov zamestnancov pre BOZP a zamestnancov 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

KOZ SR bude pokračovať v začatých rokovaniach s 

kompetentnými zástupcami ústredných orgánov 

štátnej správy a vlády SR s cieľom postupne 

presadzovať opatrenia sformulované v dokumente 

"Daňovo-odvodový balíček KOZ SR". 

 

                                                Zdroj: www.kozsr.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
         

          VII. ZJAZD ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA 

Plénum Odborového zväzu drevo, lesy, voda zvolalo v súlade so Stanovami odborového zväzu VII. zjazd Odborového 

zväzu drevo, lesy, voda, ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 24. septembra 2016, ktorý sa bude konať v Hoteli Sorea 

v Liptovskom Jáne.   

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

 

Máme za sebou rok 2015. samozrejme výsledky roku 2015 ešte celkom nepoznáme, ale 

môžeme skonštatovať, že aj napriek ťažkostiam, ktoré nám tento rok priniesol, sme ich 

zvládli. Mňa osobne potešilo, že sa nám podarilo zastabilizovať členskú základňu a pokles 

už nie je taký, ako po minulé roky.  

 

Aj keď nie vo veľkej miere, ale začali sme sa venovať mladým, čo sa možno odrazilo aj na 

stave členskej základne. 

 

Čo musím hodnotiť záporne, že máme medzi sebou funkcionárov, ktorí využívajú svoju 

anonymitu vo vyšších odborových orgánoch a neinformujú svojich členov o problémoch, 

ktoré sa v odborovom hnutí vyskytujú, alebo čo je horšie, informujú nepravdivo. Osobne 

sa mi už veľakrát stalo, že pri rozhovoroch s našimi radovými členmi som neraz dostal 

informáciu, že „náš predseda nám to nepovedal“. Sú to ojedinelé prípady, ale niekedy 

podstatným spôsobom znehodnocujú prácu ostatných zodpovedných funkcionárov. 

 

V poslednom štvrťroku sme začali opäť s kolektívnymi vyjednávaniami. každý rok nás niečo 

prekvapí a tohto roku prvýkrát v histórii OZ DLV sme sa dožili toho, keď jeden 

zamestnávateľský zväz odmietol s nami rokovať a skonštatoval, že nie je dôvod otvárať 

kolektívnu zmluvu. Samozrejme, že sme na to adekvátne reagovali s poukázaním na právne 

dôsledky. 

 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

 

rok 2016 bude zjazdovým rokom. Prebehnú voľby v základných organizáciách, 

v združeniach a nakoniec aj vo vrcholových orgánoch zväzu. Budú sa pripomienkovať 

všetky materiály a to je čas, aby sme nabrali odvahu aj na zmeny, ktoré nám umožnia trvalé 

fungovanie nášho zväzu. 

 

OZ DLV je zväz, ktorý má šancu prežiť vtedy, keď bude mať funkcionárov, ktorí si budú 

zodpovedne plniť svoje poslanie v prospech ostatných členov. 

 

Ja vám za prácu v roku 2015 ďakujem, ďakujem aj za vašu obetavosť, osobnú 

angažovanosť a do nového roka 2016 želám veľa elánu, zdravia, rodinnej pohody, šťastia 

a všetkého, čo potrebujete k dobrému životu. 

                                                                                          Zdenek Dlugoš 

                                                                                                         predseda OZ DLV                                                                                           

                                                                                                                             

 

http://www.kozsr.sk/
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ODBOROVÁ KONTROLA NAD STAVOM BOZP ZA ROK 2015 V OZ DLV 

Činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2015 vychádzala z priebežného plnenia 

stanovených úloh prijatými dokumentmi OZ DLV. Odborová kontrola bola vykonávaná podľa 

schválenej „Jednotnej metodiky KOZ SR“ so zameraním na preventívne pôsobenie, na kontrolu 

plnenia vybraných úloh zamestnávateľov  v oblasti BOZP  a kontrolu vybraných pracovísk,  ako aj na 

vyšetrovanie príčin závažných pracovných úrazov, ktoré boli nahlásené zo strany predsedov ZV ZO 

OZ DLV na OZ DLV. Zvláštna pozornosť bola venovaná vykonávaniu poradenstva a metodickej 

pomoci ZV ZO OZ DLV. 

 

V sledovanom období bolo vykonaných spolu 26 výkonov (z toho 23 kontrol a 3 školenia). Pri 

týchto kontrolách bolo zaregistrovaných 32 závad BOZP a počas kontroly bolo odstránených na 

mieste ďalších 13 zistených závad. Z každej kontroly bol vypracovaný protokol vrátane návrhu 

opatrení na odstránenie zistených závad. Bohužiaľ v roku 2015 bol vyšetrovaný aj  jeden závažný 

(smrteľný) pracovný úraz.  

 

Počet vykonaných kontrol podľa odvetví a počet zistených a odstránených nedostatkov: 

 

Lesné hospodárstvo    9 kontrol počet zistených nedostatkov            4 + 7   

SVP, š.p. Správy povodí    7 kontroly počet zistených nedostatkov          22 + 5   

Vodárenské spoločnosti   7 kontrol počet zistených nedostatkov            6 + 1 

Celulózo–papierenské spoločnosti 0 kontrol počet zistených nedostatkov              

Nábytkárske spoločnosti  0 kontrol počet zistených nedostatkov 

 

Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytli v našom OZ DLV patria: 

- chýbajúce vyznačenie nosnosti regálov       
- nevykonávanie ročnej kontroly rebríkov       
-chýbajúce zabezpečenie krídiel brán v otvorenej polohe      
- nevyhovujúci stav rebríkov         
- nevyhovujúci technický stav zváracích hadíc      
- chýbajúce kryty resp. nezakryté otvory v podlahách     
- chýbajúce zábradlie          
- nedostatočné osvetlenie         
- chýbajúce bezpečnostné značenie        
- OOPP po dobe životnosti         
- nezabezpečený zdravotný dohľad pre 1. a 2. kategóriu     
- lekárničky po lehote expirácie        
- nedostatočný počet zástupcov zamestnancov pre BOZP     

- neaktuálne organizačné smernice        
- nedostatočné zaistenie BOZP na odlúčených pracoviskách    

 

Vypracoval: Ing. Róber Staško 
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INFORMÁCIA O ČINNOSTI ORGÁNOV OZ DLV 

 
ZÁVERY z rokovania PREDSEDNÍCTVA OZ DLV, ktoré sa konalo 29. 10. 2015 
 

Predsedníctvo OZ DLV vzalo na vedomie:  

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny 

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

a súhlasí s navrhovaným opatrením 

 Rozpočet OZ DLV na rok 2016 upravený 

 Informáciu o plánovaných konferenciách ETUI a ETUC a súhlasí, že ak sa konferencií nezúčastní predseda 

osobne, budú miesta ponúknuté ostatným OZ 

 Informáciu o zrealizovaných prijatých a vyslaných delegáciách 

 Informáciu o príprave kolektívneho vyjednávania na rok 2016 

 Informácie z rokovania orgánov KOZ SR a prípravy Hospodárskej a sociálnej rady SR 

 Informáciu o odvode členských príspevkov v OZ DLV 

 Informáciu o sčítaní členskej základne k 30. 09. 2015 

 Informáciu o Ponuke na vytvorenie databázy členov OZ DLV. 

 

Predsedníctvo OZ DLV: 

 prerokovalo predložené cenové ponuky na uskutočnenie zjazdu OZ DLV 

 vybralo za dodávateľa a miesto konania VII. zjazdu OZ DLV v dňoch 22. - 24. 09. 2016  Hotel SOREA Máj 

v Liptovskom Jáne 

 splnomocnilo predsedu OZ DLV na rokovania s vybraným dodávateľom 

 schválilo so zmenami Rozpočet zjazdu OZ DLV v roku 2016 

 schválilo, aby cestovné náhrady delegátov zjazdu boli nákladovou položkou jednotlivých sekcií. 

 

 

ZÁVERY z rokovania PREDSEDNÍCTVA OZ DLV, ktoré sa konalo 25. 11. 2015 

 

Predsedníctvo OZ DLV 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 

 Informáciu o príprave kolektívneho vyjednávania na rok 2016 

 Informácie z rokovania orgánov KOZ SR 

 Plán rokovaní Predsedníctva OZ DLV a Pléna OZ DLV v 1. polroku 2016 

 Informáciu o stave členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2015 

 Informáciu o zrealizovaných a plánovaných prijatých a vyslaných delegáciách 

 informáciu o ďalšom rokovaní so správcom cenných papierov RM systém. 
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Predsedníctvo OZ DLV: 

 schválilo Organizačné a obsahové zabezpečenie 7. rokovania Pléna OZ DLV 

 navrhlo, aby 7. rokovanie Pléna OZ DLV viedol Milan Kelčík, 1. podpredseda OZ DLV 

 navrhlo za overovateľov zápisnice 7. Pléna OZ DLV: Evu Šimovú, Mariana Káčeríka 

 odporučilo do mandátovej komisie 7. Pléna OZ DLV: Jozefa Minárika (LS), DNS bez zástupcu, 

Ladislava Uvíru (CPS), Ivetu Tobákovú (SVH), Blanku Toriškovú (SVS) 

 odporučilo zloženie návrhovej komisie 7. Pléna OZ DLV: Valéria Leškaničová (LS), Jaroslav 

Ličko (DNS), Ján Ďurko (CPS), Viera Cocherová (SVH), Danka Saboslajová (SVS). 

 schválilo vznesené pripomienky k Organizačnému a obsahovému zabezpečeniu VII. zjazdu 

OZ DLV v roku 2016 

 uložilo predsedovi OZ DLV zapracovať pripomienky do Organizačného a obsahového 

zabezpečenia VII. zjazdu OZ DLV v roku 2016 a takto ho predložiť na 7. rokovanie Pléna OZ 

DLV dňa 26. 11. 2015 

 schválilo vznesené pripomienky k Metodickému pokynu na uskutočnenie výročných 

členských schôdzí (konferencií) odborových úsekov, dielenských organizácií a základných 

organizácií OZ DLV v roku 2016 spojených s voľbami nových závodných výborov, revíznych 

komisií a delegátov na VII. zjazd OZ DLV 

 uložilo predsedovi OZ DLV zapracovať pripomienky do metodického pokynu Metodický 

pokyn na uskutočnenie výročných členských schôdzí (konferencií) odborových úsekov, 

dielenských organizácií a základných organizácií OZ DLV v roku 2016 spojených s voľbami 

nových závodných výborov, revíznych komisií a delegátov na VII. zjazd OZ DLV a takto ho 

predložiť na 7. rokovanie Pléna OZ DLV dňa 26. 11. 2015 

 schválilo Plán odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2016 

 súhlasilo so zverejnením ponuky spoločnosti Orion – štýlové svietidlá pre členov OZ DLV  na 

webovej stránke OZ DLV 

 schválilo návrh na vyradenie majetku z evidencie OZ DLV v roku 2015. 

 

 

ZÁVERY z rokovania PLÉNA OZ DLV, ktoré sa konalo 26. 11. 2015 

 

Plénum OZ DLV vzalo na vedomie: 

 Informáciu o plnení uznesení z 6. rokovania Pléna OZ DLV 

 Informáciu činnosti Predsedníctva OZ DLV od 6. rokovania Pléna OZ DLV 

 Správu o činnosti Revíznej komisie OZ DLV od 6. rokovania Pléna OZ DLV 

 Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k čerpaniu rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2015 

 Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k návrhu rozpočtu OZ DLV na rok 2016 

 Informáciu o stave členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2015 

 

 Plán odborovej kontroly nad stavom BOZP na rok 2016. 
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Plénum OZ DLV schválilo: 

 Správu o činnosti Predsedníctva OZ DLV od 6. rokovania Pléna OZ DLV 

 Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2015 

 Návrh rozpočtu OZ DLV na rok 2016 a splnomocňuje Predsedníctvo OZ DLV na uskutočnenie 

nevyhnutných presunov medzi jednotlivými položkami rozpočtu pri dodržaní celkovej výšky 

rozpočtu 

 Organizačné a obsahové zabezpečenie VII. zjazdu OZ DLV v dňoch 22. – 24. septembra 

2016 v zmysle vznesených pripomienok  

 Kľúč počtu delegátov VII. zjazdu OZ DLV 

 Vytvorenie pracovnej komisie pre prípravu VII. zjazdu OZ DLV v zložení: 

 Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV – predseda komisie 

 Alena Groschová, tajomníčka OZ DLV 

 Jozef Minárik, Lesnícka sekcia  

 Jaroslav Ličko, Drevársko-nábytkárska sekcia 

 Jozef Chovanec, Celulózo-papierenská sekcia 

 Iveta Vrábelová, Sekcia vodného hospodárstva 

 Miloš Žabka, Sekcia vodárenských spoločností 

 Časový harmonogram konania výročných členských schôdzí (konferencií) spojených s voľbami 

nových orgánov ZO (závodných výborov a revíznych komisií) tak, ako je uvedené v Návrhu 

metodického pokynu na uskutočnenie výročných členských schôdzí (konferencií) odborových 

úsekov, dielenských organizácií a základných organizácií OZ DLV v roku 2016 

 Návrh metodického pokynu na uskutočnenie výročných členských schôdzí (konferencií) 

odborových úsekov, dielenských organizácií a základných organizácií OZ DLV v roku 2016. 

 

Plénum OZ DLV zvolalo:  

V súlade so Stanovami OZ DLV (článok 54, ods. b)  konanie VII. zjazdu OZ DLV  22. – 24. septembra 

2016 s miestom konania v hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne.  

 

Plénum OZ DLV uložilo: 

 Výkonným radám sekcií OZ DLV predložiť návrhy kandidátov na predsedu OZ DLV 

Predsedníctvu OZ DLV písomne do 15. 06. 2016 

 Predsedníctvu OZ DLV:  

1. Zabezpečiť pripomienkové konanie základných organizácií OZ DLV k základným 

zjazdovým materiálom (Stanovy OZ DLV, Organizačný poriadok OZ DLV a Zásady 

hospodárenia v OZ DLV) takto: 

a) zjazdové materiály budú zaslané základným organizáciám OZ DLV na vyjadrenie do 

31.  01.  2016 

b) písomné vyjadrenie k zjazdovým materiálom predložia základné organizácie OZ 

DLV do 31. 03. 2016 
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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 

 
September 

 

      - 0,3 

 

 

     - 0,5 

 

      - 0,2 

 
Október 

 

     + 0,1 

 

     - 0,6 

 

      - 0,2 

 
November 

        

       0,0 

     

     - 0,4 

     

      - 0,2 

 

                                        Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 

                                                             ekonóm OZ DRL 

MALÝ VPLYV ZVYŠOVANIA MINIMÁLNEJ MZDY NA 

NEZAMESTNANOSŤ 

 

Približne 7 percent zamestnancov na Slovensku zarába hrubú mzdu 

v intervale ± 5 percent okolo oficiálnej minimálnej mzdy. Výrazne 

vyšší podiel zamestnancov v pásme minimálnej mzdy možno nájsť v 

ubytovacích a stravovacích službách, ako aj vo veľkoobchode a 

maloobchode. Prešovský kraj tiež dosahuje oproti priemeru výrazne 

vyšší podiel takýchto zamestnancov. Na základe analýzy mikrodát z 

ostatného desaťročia sme odhadli, že medziročný nárast minimálnej 

mzdy o 5 percent by zvýšil riziko straty práce pre zamestnancov 

blízko minimálnej mzdy o 1 p.b. oproti zamestnancom nad úrovňou 

minimálnej mzdy. Tento efekt zohľadňuje aj fakt, že zamestnanci 

blízko minimálnej mzdy sa môžu odlišovať charakteristikami od 

zvyšnej populácie. Minimálna mzda môže mať vyšší vplyv na 

mladých zamestnancov oproti starším, a v chudobnejších krajoch 

oproti Bratislave. Analýza sa zaoberá vplyvom zvyšovania minimálnej 

mzdy len zjednodušene, bez zahrnutia iných kanálov vplyvu na 

zamestnanosť a ekonomiku.  

 
Viac informácií o malom vplyve zvyšovania minimálnej mzdy na 

nezamestnanosť nájdete v dokumente spracovanom Inštitútom 

finančnej politiky na web-stránke Ministerstva financií SR na 

adrese: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10571 

 

 

2. Písomne vyhodnotiť pripomienky základných organizácií OZ DLV k základným zjazdovým 

materiálom do 31. 05. 2016  

3. Zostaviť zoznam kandidátov na predsedu OZ DLV z návrhov predložených Výkonnými radami 

sekcií OZ DLV do 30. 06. 2016. 

 

Plénum OZ DLV odporučilo: 

 všetkým odborovým úsekom,  dielenským organizáciám a základným organizáciám OZ DLV vykonať 

výročné členské schôdze v súlade s návrhom metodického pokynu na uskutočnenie výročných 

členských schôdzí (konferencií) odborových úsekov, dielenských organizácií a základných organizácií 

OZ DLV v roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10571
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PREDSTAVUJEME ... 
 
 

 

 

Rozhovor s pánom JOZEFOM CHOVANCOM, predsedom ZO OZ DLV pri SCP, a.s., členom Predsedníctva OZ DLV a podpredsedom 

Celulózo-papierenskej sekcie, členom riadiaceho výboru Európskej a Svetovej zamestnaneckej rady Mondi. 

 

 
 
Kde pracuje vaša ZO OZ DLV? 

Naša odborová organizácia sídli  v priestoroch Mondi SCP a zastupuje zamestnancov:  Mondi SCP, a.s., Obaly Solo, s.r.o, Vla – Sta, s.r.o., SCP - PSS, s.r.o., 

Slovwood Ružomberok, s.r.o., OZO a.s., Safirs, s.r.o, ISS Facility Services spol., s r.o.,  LOG  systems, s.r.o.. 

    
Koľko zamestnancov má podnik? 

Mondi SCP má 1057 zamestnancov, ostatné spoločnosti, ktoré zastupujeme - 406 zamestnancov. 

  

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

Členov Závodného výboru máme  24, v zastúpení 19 mužov 5 žien, revízna komisia má 3 členov. Zvolením za predsedu dielenského výboru sa stávajú  

predsedovia členmi Závodného výboru. 

 

Ako často zasadá váš ZV? 

Závodný výbor zasadá spravidla  1 x mesačne po rokovaní s vedením Mondi SCP, a.s., kde diskutujeme, pripomienkujeme a schvaľujeme predložené  

základné materiály. Cez  predsedov dielenských výborov ich prenášame na jednotlivé úseky, ktoré zastupujeme. Samozrejme informovanosť je aj cez 

intranet, v položke  rôzne/základná odborová organizácia,  kde sú všetky podstatné  informácie, dokumenty a rokovania.  
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S akými problémami sa v odborárskej práci najčastejšie stretávate? 

Našou základnou myšlienkou je: „Odbory sú tu pre Teba“,  preto riešime všetky podnety,  ktoré sú nám doručené, či sú pracovne–právne, ktoré pokladáme 

za zásadné, ale aj oblasť sociálnu a pracovné vzťahy. 

 
Čo považujete za svoj doterajší  najväčší úspech v odborárskej práci?  

Odborovú prácu chápem hlavne ako prácu teamovú, a teda úspechy môžu byť, len ak sme efektívni teamovo, čo sa nám darí. Základná téza – trvalo 

udržateľný rast tarifných miezd je plnená, aj keď dynamika v posledných rokoch nie je výrazná, nakoľko sa odvíja od inflácie.   

 

Aké sú vaše ciele v odborovej práci do budúcnosti? 

Príprava kvalitnej Kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie tak pre Mondi SCP, a.s. ako aj pre všetkých, ktorým pripravujeme a podpisujeme KZ, lebo to 

pokladám za základ práce odborov.  

 
Prečo podľa vás nemajú zamestnanci záujem stať sa členmi odborov? 

Nezáujem byť členom odborov má podľa mňa  viac faktorov. Jedným z nich  je spájanie Odborov s ROH minulým režimom a averzia voči minulosti hlavne 

pre  mladších zamestnancov. Druhý,  je neochota platiť členské, pretože aj ostatní zamestnanci spadajú pod výhody porovnateľné  ako člen odborov. Veľmi 

zavádzajúce je porovnávanie „čo som dal a čo som dostal“, lebo  sa zabúda na ostatné benefity, ako sú zastupovanie, pracovno–právny servis a angažovanie 

sa pre člena odborov. 

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

Mladí zamestnanci musia „dozrieť“, aby zvažovali a realizovali členstvo v odboroch. Samozrejme je aj dôležitý tlak pri realizácii KZ.  

Odborovo  neakceptovateľné sú riešenia „traja založíme odbory a KZ bude platiť pre všetkých.“ Dlhodobo musíme pracovať na vízii, že člen odborov musí 

mať viac výhod ako  nečlen. 

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

Nie sme  zamestnávateľom vnímaní ako nechcený prvok, pracujeme na partnerskej báze a sme pri riešení všetkých zásadných otázok týkajúcich sa 

zamestnancov ako aj rozvoja firmy. 

 

Ako sa vám darilo pri kolektívnom vyjednávaní PKZ na rok 2015? – vymenujte úspechy a prípadné problémy 

S Mondi SCP máme podpísanú KZ 2016 – 2017 s dlhodobo dohodnutým vzorcom zvyšovania základných taríf a tried CPI +1 s minimom 1,5% a maximom 

3% . Ostatné KZ realizujeme na ročnej báze podľa možností danej firmy so snahou o rast základných tarifov. 

 
Ako u vás funguje sociálny dialóg? 

Ako som už povedal, sme pri riešení všetkých zásadných otázok, taktiež sme  iniciatívni pri predkladaní a riešení podnetov členov odborov v rámci 

sociálneho dialógu. 

 
Akú dobrú radu by ste chceli dať ostatným predsedom ZO? 

Rada pre predsedov? Ako som spomenul,  prácu odborov pokladám za teamovú, no musí mať riadenie,  spätnú väzbu, ale aj rozhodovanie, a v tom je 

zásadná úloha predsedu. 
 
 

 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                                                                                                                                                                                          tajomníčka OZ DLV 
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NOVÉ VEDENIE EURÓPSKEJ ODBOROVEJ KONFEDERÁCIE  

 

13. kongres Európskej odborovej konfederácie (EOK) schválil nové vedenie. Novým prezidentom EOK sa stal Rudy 

de Leeuw (Belgicko), generálnym tajomníkom Luca Visentini (Taliansko), zástupcami generálneho tajomníka 

Veronica Nilsson (Švédsko) a Peter Scherrer (Nemecko), konfederačnými tajomníkmi Liina Carr (Estónsko), Esther 

Lynch (Írsko), Monserrat Mir Roca (Španielsko) a Thiébaut Weber (Francúzsko). Nové vedenie EOK sa ujalo  funkcií 

ihneď po kongrese. 

Delegáti ďalej prijali aj Akčný plán na najbližšie štyri roky, ktorý definuje priority a programové ciele EOK. Plánu 

dominuje hlavný záujem EOK, a tým je Európa založená na princípoch solidarity a ľudskosti. 

  

 

 

 

Zdroj: www.kozsr.sk 

 

http://www.kozsr.sk/
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PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA 
 

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VYPLÝVAJÚCE Z PRACOVNÉHO POMERU 

 

V zmysle § 47 ods. 1 písm. a) zákona číslo 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, 
platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať 

ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou alebo 

pracovnou zmluvou.  Spôsob riešenia situácie v prípade, že zamestnávateľ nie je schopný dodržať 

predmetné ustanovenie Zákonníka práce a nemôže zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej 

zmluvy, je uvedený v § 142 Zákonníka práce. 

 

PRÁVNA ÚPRAVA PREKÁŽOK V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA 

 

§ 142 Zákonníka práce 

(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v 

dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými 

príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy 

najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. 

(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, 

zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré 

zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí 

zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej 

vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. 

(5) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; 

ustanovenie § 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť. 

 

Na základe charakteru prevádzkových dôvodov, hlavne za účelom DLHODOBÉHO ZACHOVANIA PRACOVNÝCH MIEST, 

za situácie, kedy bude zamestnancovi vyplácaná nižšia náhrada mzdy, v súlade s ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce, 

zamestnávateľ môže vymedziť vážne prevádzkové dôvody – jedná sa pritom o dôvody, ktoré zamestnávateľ predvída, 

resp. ich môže aj naplánovať a následne s príslušným odborovým orgánom uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej vymedzí 

vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu – ide o prekážku v práci na strane 
zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy V SUME URČENEJ DOHODOU NAJMENEJ 60% jeho 

priemerného zárobku. DOHODU NIE JE MOŹNÉ NAHRADIŤ JEDNOSTRANNÝM ROZHODNUTÍM ZAMESTNÁVATEĽA.   

 
Prevádzkové prekážky v práci na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce sú predovšetkým 

prekážky organizačno-technickej povahy, ktoré bránia zamestnávateľovi prideľovať prácu, ICH VZNIK A ČAS TRVANIA 

MOŽNO PREDPOKLADAŤ A IDENTIFIKOVAŤ ICH. Vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov je podstatnou 

náležitosťou dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.   

Vyžaduje sa písomná forma dohody, pričom jej nedodržanie nie je sankcionované neplatnosťou právneho úkonu, ale 

spôsobilo by neexistenciu vymedzenia vážnych prevádzkových dôvodov, pričom prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa by potom boli posudzované za iné prekážky v zmysle ust. § 142 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnancom 

by patrila náhrada mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, bez možnosti úpravy náhrady mzdy na minimálne 60%, 

resp. vyššieho percenta.  

 

Na uzatvorenie takejto dohody so zamestnávateľom sú príslušní zástupcovia zamestnancov, ktorými sú odborový orgán, 

zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník.  

 

ODPORÚČANÝ POSTUP 

I. Zamestnávateľa písomne upozorniť na to, že ak chce realizovať opatrenia súvisiace so zamestnanosťou (napr. § 

237 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce – stav, štruktúra a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, 

najmä ak je ohrozená zamestnanosť, ďalej napr. § 237 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce – organizačné zmeny za ktoré 

sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, a pod.), s odkazom na ust. § 237 

https://pixabay.com/sk/prek%C3%A1%C5%BEky-skok-%C5%A1portov%C3%A9-beh-311840/
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Zákonníka práce je potrebné ich vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov – v posudzovanom prípade, 

s príslušným odborovým orgánom. Súčasne je odporúčané písomné predloženie návrhov zamestnávateľa 

z dôvodu riešenia prípadných neskôr vzniknutých sporov, ako aj z dôvodu objektívneho a komplexného 

posúdenia navrhovaných riešení.  

 

II. Rokovania medzi zamestnávateľom a zástupcami príslušného odborového orgánu sa odporúča viesť na úrovni 

Výboru základnej organizácie, nie jednej osoby, nakoľko vo všeobecnosti v odborovej praxi platí kolektívne 

rozhodovanie – spravidla na úrovni najvyššieho kolektívneho orgánu príslušnej základnej organizácie. 

Z ROKOVANIA JE POTREBNÉ A NUTNÉ VYHOTOVIŤ PÍSOMNÝ ZÁPIS, v ktorom sú uvedené príslušné závery.  

 

III. Dohoda sa odporúča podpísať len za predpokladu, že zástupcovia príslušného odborového orgánu jej obsahu 

v plnom rozsahu porozumeli, výklad jednotlivých ustanovení je rovnaký zo strany zamestnávateľa, ako aj 

zástupcov odborového orgánu. Vo všeobecnosti platí, aby nepodpisovali dohodu, ktorej obsahu nerozumejú. 

 

IV. Odporúča sa v zmluve STANOVIŤ A VYMEDZIŤ DĹŽKU OBDOBIA, počas ktorej bude zamestnávateľ 

zamestnancom vyplácať náhradu mzdy KONKRÉTNYM TERMÍNOM. Predĺženie dohodnutého termínu viazať 

v zmluve výlučne na dohodu zmluvných strán.  

 

V. V dohode sa odporúča dohodnúť aj ďalšie pracovnoprávne podmienky a podmienky zamestnávania, výšku 

odstupného/odchodného v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, výšku náhrady mzdy pre 

prípady napr. čerpania dovolenky, práca vo sviatok, a pod., kedy je potrebné vypočítať a použiť priemerný 

zárobok. V súlade s ust. § 134 Zákonníka práce – priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely zisťuje 
zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi ma výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia 

odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok 

predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému 
dňu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka 

za  predpokladu, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Prakticky to znamená, ak by zamestnanec poberal 

v predchádzajúcom štvrťroku 60% mzdy, jeho priemerný zárobok by bol veľmi nízky a zamestnanec by bol v nevýhode, 

nakoľko z titulu problémov zamestnávateľa existuje reálna hrozba a možnosť skončenia pracovného pomeru 

z organizačných dôvodov a pri výpočte odstupného by bol zohľadnený jeho znížený príjem. Zákonník práce 

umožňuje, resp. nezakazuje, aby súčasťou dohody bol aj mechanizmus – spôsob výpočtu priemerného zárobku 

pre hore uvedené, resp. dohodnuté účely napr. zo mzdy, ktorú zamestnanec poberal v období pred vznikom 

vážnych prevádzkových dôvodov. Samozrejme sa odporúča dohodnúť aj výpočet náhrady mzdy za dovolenku, 

prekážky v práci, prácu vo sviatok. Ďalšou z možností je v dohode dohodnúť iný spôsob určenia priemernej 

mzdy pre pracovnoprávne účely, napr. spôsobom, že priemerný zárobok zamestnanca v rozhodujúcom období, pre 

účely vyplatenia odstupného/odchodného, ktorého výška predstavovala 60%, bude pre účely výpočtu 

odstupného/odchodného navýšený o 40%.  

 

VI. V dohode sa odporúča dohodnúť a uviesť, akým spôsobom budú zamestnanci vyzvaní pre opätovný nástup do 

zamestnania, akým spôsobom budú informovaní o prípadnom predĺžení dohody. Ako najvhodnejší spôsob je 

odporúčaný zasielanie písomností zamestnancom prostredníctvom poštového úradu – doporučene na adresu 

ich trvalého bydliska, príp. nimi určenej korešpondenčnej adresy.  

 

VII. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby komunikácia so zamestnancami prebiehala vždy za účasti zástupcu vedenia 

zamestnávateľa a zástupcu príslušného orgánu odborovej organizácie – z výboru základnej organizácie), aby boli 

dohody interpretované zhodne a informácie potvrdené obidvomi stranami, pričom zároveň je vytvorený priestor aj pre 

zodpovedanie prípadných otázok obidvom stranám. Túto podmienku koordinácie spoločného postupu je taktiež možné 

a vhodné dohodnúť v dohode.  

 

   Vypracovala: JUDr. Vlasta Szabová 
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BLESKOVÁ PRÁVNA PORADŇA                 

                                                     
OTÁZKA ČLENA OZ DLV:  

Môže zamestnávateľ kontrolovať moje e-mail správy v počítači? 
 

ODPOVEĎ:  

Zamestnávateľ môže kontrolovať zamestnanca len z vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej 

povahe činností zamestnávateľa, čo vyplýva z § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).  

 

V zmysle uvedeného ustanovenia Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností 

zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva 

záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu 

odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ 

zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, 

ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. 

 

Pokiaľ ide o monitorovanie elektronickej pošty, v zmysle ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov 

spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch 

zamestnávateľa okrem vyššie uvedeného aj tým, že kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú 

na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. 

 

Vážne dôvody je aj v prípade sledovania elektronickej pošty potrebné posudzovať individuálne vzhľadom na predmet a činnosť 

zamestnávateľa. Dôvodom monitorovania elektronickej pošty môže byť napríklad ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana 

nehmotného majetku zamestnávateľa, obchodného tajomstva, a podobne. Pred tým než zamestnávateľ pristúpi k realizácii kontroly 

elektronickej pošty zamestnanca, musí uviesť vážny dôvod a informovať zamestnanca o rozsahu, spôsobe a trvania kontroly 

elektronickej pošty.  

 

Zamestnávateľ môže vo svojom vnútornom predpise upraviť používanie elektronickej pošty zamestnancom. Počas využívania prístupu na 

internet a pri využívaní e-mailových služieb je zamestnanec povinný dodržiavať príslušné platné právne predpisy a vnútorné predpisy 

zamestnávateľa, ktoré môžu obsahovať rôzne obmedzenia, napríklad nesmie ísť využívanie elektronickej pošty v rozpore s pracovným 

poriadkom alebo na činnosti, ktoré sú v rozpore a nesúvisia v predmetom činnosti zamestnávateľa, zakazuje sa šíriť škodlivé softvéry, 

nevhodné materiály, zábavné programy, nesmie sa neprimerane zaťažovať hardvérový zdroj zamestnávateľa, a podobne. 

 

Samozrejme, zamestnávateľovi žiadny právny predpis nezakazuje, aby zamestnancovi povolil využívanie elektronickej pošty a 

internetového prístupu aj na prípadné súkromné účely. 

VYDAVATEĽ:  

Odborový zväz  

DREVO, LESY, VODA  

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:  

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava  

 

TEL.: 02/554 23 660  

FAX: 02/554 23 163  

E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk 

URL: www.ozdlv.sk  

REDAKČNÁ RADA:  

Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV, 0905 240 005 

Ing. Alena Groschová, tajomník OZ DLV, vnútrozväzové predpisy 

02/554 23 660 

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

Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508 

Pracovno-právne poradenstvo pre členov OZ DLV, 0948 722 811 
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