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Odborový zväz DREVO LESY VODA 

 

 
SPRAVODAJCA OZ DLV 

APRÍL – JÚN 2016                                           číslo 2                                                ročník XVI. 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI  
PREDSEDNÍCTVA OZ DLV  
 
24. rokovanie Predsedníctva OZ DLV sa konalo 
v dňoch 24. – 25. 05. 2016. 
 
Predsedníctvo OZ DLV berie na vedomie: 
 

 Zápisnicu a kontrolu plnenia uznesení 
z predchádzajúceho rokovania 
Predsedníctva OZ DLV 

 Informáciu o dodržiavaní platobnej 
disciplíny 

 Informáciu o zahraničných aktivitách 
OZ DLV 

 Informáciu z rokovania orgánov KOZ 
SR. 

 
Predsedníctvo OZ DLV ukladá predsedovi OZ 
DLV: 
 

 zabezpečiť zapracovanie návrhov 
doplnení a zmien do Dokumentov VII. 
zjazdu OZ DLV a do ostatných 
súvisiacich dokumentov v termíne do 
20. 06. 2016  

 zabezpečiť overenie (odsúhlasenie) 
zapracovaných návrhov doplnení 
a zmien členmi Predsedníctva OZ DLV, 
ako aj členmi komisie pre prípravu VII. 
zjazdu OZ DLV v termíne do 30. 06. 
2016 

 zrušiť úložku na fonde bankových 
vkladov vo VÚB 

 zriadiť TV s viazanosťou na 12 
mesiacov v ČSOB.  

 
Predsedníctvo OZ DLV nesúhlasí: 
 

 s poskytnutím finančného príspevku 
na organizáciu súťaže 22. 
majstrovstvá SR v práci s motorovou 
pílou – Oravský pohár – Drevorubač 
2016. 

        
  
                                          Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
                                                                                 tajomníčka OZ DLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
         

    VÝVOJ INFLÁCIE V PRIEBEHU ROKA 2016 V % 
Mesiac 

 
v roku 2016 

Voči 
predošlému 

mesiacu 

Voči 
rovnakému mesiacu 

v roku 2015 

Od začiatku roka  voči rovnakému obdobiu roka 2015 

JANUÁR 
 

- 0,2 - 0,6 -  0,6 

FEBRUÁR 
 

+ 0,1 - 0,4 - 0,4 

MAREC 
 

   0,0 - 0,5 -  0,5 

APRÍL 
 

- 0,3 - 0,4 - 0,4 

MÁJ 
 

  0,0 - 0,2 - 0,2 

                                       Vypracovala: Ing. Ľubomíra Ort-Šnepová 
                          ekonómka OZ DLV 

Vážené kolegyne! Vážení kolegovia! 

nechce sa mi ani veriť, ale toto je môj posledný príhovor v tomto funkčnom období. O necelé tri 
mesiace bude mať náš odborový zväz zjazd, na ktorom si zvolíte nové orgány, na ktorom budete 
hodnotiť uplynulé štyri roky a samozrejme si určíte aj nové priority pre ďalšie obdobie. Z môjho 
pohľadu tieto štyri roky boli veľmi zložité a náročné na prácu. Na všetkých stupňoch zväzu, od 
základných organizácií, až po predsedníctvo odborového zväzu. Zväz naďalej pôsobí na 
odborárskej scéne a to je jedno z dobrých a dôležitých konštatovaní. Musím tu ale pripomenúť, 
že každý funkcionár by sa tomu mal tešiť, ale so smútkom musím skonštatovať, že prácu nám 
sťažovali najmä tí funkcionári, ktorí záujem o dobrú prácu nemali a hľadali samé dôvody, aby 
mohli zväzu škodiť. Možno sú to silné slová, ktoré som použil, ale bohužiaľ máme medzi nami 
funkcionárov, ktorí si nepozreli ani naše stanovy, náš program, neusilovali sa o jednotu, ktorá je 
pre našu prácu veľmi potrebná, ale niekedy na škodu veci sťažovali prácu ostatným 
funkcionárom. 
V novembri 2015 Plénum OZ DLV schválilo metodický pokyn na konanie výročných členských 
schôdzí. S poľutovaním musím konštatovať, že k 20. 06. 2016 boli uskutočnené výročné členské 
schôdze nasledovne: 

 Lesnícka sekcia - 57,14% 

 Drevársko-nábytkárska sekcia - 20% 

 Celulózo-papierenská sekcia - 25% 

 Sekcia vodného hospodárstva - 79% 

 Sekcia vodárenských spoločností - 58,65%. 
 
Žiadam preto predsedov ZO, aby čím skôr zabezpečili konanie členských schôdzí, pretože to 
sťažuje ďalšie kroky pri príprave zjazdu. 
 
Do 15. 06. 2016 mali jednotlivé sekcie navrhnúť aj kandidáta na predsedu OZ DLV. Túto možnosť 
využili tri sekcie. Návrh kandidáta vám bude predložený spolu so zjazdovými materiálmi. 
 
Kolegyne, kolegovia! 
Vzhľadom k tomu, že náš odborový zväz má dlhodobú spoluprácu s Odborovým zväzom lesníkov 
a Odborovým zväzom pracovníkov komunálnych služieb Srbska (zahŕňa aj vodárne a kanalizácie), 
uskutočnilo sa dňa 09. 06. 2016 stretnutie predsedu OZ DLV a veľvyslanca Srbskej republiky. Táto 
spolupráca bola hodnotená vysoko pozitívne a pán veľvyslanec vyjadril presvedčenie o ďalšej 
spolupráci ako aj pomoci pre srbských odborárov. Je to príklad spolupráce pre ďalšie rozširovanie 
zahraničných vzťahov a smer, akým by sme sa mali v budúcnosti uberať. 
 
Kolegyne, kolegovia! 
Ako som v úvode spomínal, je to môj posledný príhovor vo funkcii predsedu OZ DLV, chcem sa 
vám - všetkým funkcionárom poďakovať za spoluprácu a prácu, ktorú vykonávate v prospech 
svojich členov (ale aj nečlenov). Je to práca veľmi potrebná a aj keď možno niekedy nie ste 
ocenení ani slovkom „ďakujem“ verte, že mnoho členov si vašu prácu váži, že sú radi, že za nich 
niekto bojuje, stráži dodržiavanie Zákonníka práce, ale bojuje aj za benefity, ktoré by bez našej 
práce nikdy neboli. Nenechajte sa znechutiť často neobjektívnou kritikou neraz od tých, ktorí ani 
nie sú členmi odborov.  
Želám všetkým zvoleným predsedom pevné zdravie, odhodlanie, elán a bojovnosť, s ktorou sa 
vám podarí veľa vecí pohnúť dopredu. 

Zdenek Dlugoš 

predseda OZ DLV 
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PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ – ODBORNÁ KONFERENCIA OZ DLV a FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 
 
Dňa 13. 06. 2016 sa v Banskej Bystrici konala pre predsedov základných organizácií Odborového zväzu 
drevo, lesy, voda (OZ DLV) odborná konferencia venovaná predsedníctvu SR v Rade Európskej únie, jeho 
vplyvu na trh práce a vplyvu digitalizácie a robotizácie na zmeny trhu práce. 
 
Konferenciu pripravil OZ DLV v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a odborníkmi 
z Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR). 
 
V úvodnom príhovore predseda OZ DLV, pán Zdenek Dlugoš, zdôraznil, že pri tak dôležitom poslaní, ako je 
predsedníctvo SR v Rade Európskej únie nemôžu zaostávať ani odbory, ktoré organizujú pri tejto príležitosti 
rôzne stretnutia, konferencie a mítingy. 
  
Na konferencii odzneli dve prednášky na tému: Priority  Slovenskej republiky počas predsedníctva SR  v 

Rade Európskej únie v druhom polroku 2016 s nadväznosťou na trh práce (lektorka JUDr. Vlasta Szabová, 

riaditeľka Kancelárie prezidenta KOZ SR) a Vplyv digitalizácie a robotizácie na zmenu trhu práce v EÚ (lektor 

Bc. Miroslav Hajnoš, špecialista Department of International Relations and European Affairs KOZ SR). Vo 

svojich prednáškach sa prednášajúci pokúsili odpovedať na otázky: Aké sú priority SR počas predsedníctva 

SR v Rade EÚ? Aký vplyv má digitalizácia na trh práce? Dá sa digitalizácia ešte obmedziť? Ide 

o nezastaviteľný fenomén? Akú pozíciu zaujmú odbory a sociálni partneri v súvislosti s informatizáciou a 

digitalizáciou? Aký je vzťah digitalizácie a vzdelávania?  

V diskusii účastníkov konferencie zaujímali aj otázky pripravovanej dohody o Transatlantickom obchodnom 
a investičnom partnerstve - The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) medzi Európskej 
únie a USA,  problematika vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie  a migračná politika Európskej únie. 
                    
 

   Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
                                                                                                                                                                                        tajomníčka OZ DLV 

 

 



                              
 

Odborový zväz DREVO LESY VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Strana 3 

 

SPRAVODAJCA OZ DLV 

LESNÍCI SÚŤAŽILI O TITUL NAJ HORÁR 
 
O titul Naj horár 27. 05. 2016 súťažili na Donovaloch už na 12. ročníku najlepší slovenskí lesníci. Súťaže sa aktívne zúčastnilo 27 
trojčlenných družstiev. Súťažili v piatich disciplínach - odhad objemu dreva, montáž lapača, sadenie sadeníc jamkovou metódou, 
prepílenie polena ručnou pílkou a streľba zo vzduchovky. Poslednou disciplínou boli otázky z bezpečnosti práce a hod 
obojstrannou sekerou. 
  
Návštevníci súťažili v piatich mimo súťažných disciplínach ako streľba z luku, pitie piva na čas, rozobratie a zloženie motorovej píly 
na čas, streľba zo vzduchovky či hod obojstrannou sekerou na cieľ. Pre strojníkov nakladačov bola pripravená súťaž 
v premiestňovaní bremena na čas a presnosť. 
 
Okrem zamestnancov štátneho podniku Lesy SR zo všetkých odštepných závodov z celého Slovenska sa na súťaži zúčastnili aj 
lesníci z Mestských lesov Banská Bystrica, Lesov mesta Brezna, Vojenských lesov a majetkov a Štátnych lesov TANAP. Svoje 
vedomosti a šikovnosť si so svojimi kolegami porovnalo aj jedno ženské družstvo z odštepného závodu Levice.  
 
OZ DLV na podujatí zastupoval pán Jozef Minárik, predseda Lesníckej sekcie. 
 

    Zdroj: internet 

 
 

Významné životné jubileum – 50 ROKOV - v máji 2016 oslávil   
 

p. JAROSLAV BACÚR,  

 
predseda ZO Mestské lesy Banská Bystrica a člen Výkonnej rady Lesníckej sekcie 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda.   

 

Jubilantovi k jeho významnému životnému jubileu želáme veľa zdravia, šťastia, 

rodinnej pohody, pracovných úspechov v zamestnaní a ešte veľa príjemných chvíľ 

prežitých v kruhu najbližších. 

predseda a členovia  
Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 

 
 

 
PROGRAM ROKOVANIA VII. zjazdu Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 
22. septembra 2016 (štvrtok)  
 
Dopoludnia príchod účastníkov zjazdu 
Obed - 13.00 hod. 
1. Príprava VII. zjazdu OZ DLV  
2. Voľba Výkonných rád sekcií OZ DLV 
3. Voľba predsedov a podpredsedov sekcií OZ DLV 
4. Voľba zástupcov do pracovných komisií VII. zjazdu OZ DLV (mandátovej, volebnej) 
5. Voľba zástupcov do Revíznej komisie OZ DLV 
 
23. septembra 2016 (piatok), 9.00 – 16.00 hod. 
 
1. 8.00 – 9.00 hod. prezentácia delegátov zjazdu 
2. Otvorenie 
 - Privítanie a vystúpenie hostí 
 - Informácia o účasti delegátov VII. zjazdu OZ DLV 
 - Voľba pracovného predsedníctva VII. zjazdu OZ DLV 
 - Voľba mandátovej komisie VII zjazdu OZ DLV 
3. Správa mandátovej komisie o účasti delegátov VII. zjazdu OZ DLV  
4. Schválenie Programu rokovania VII. zjazdu OZ DLV 
5. Schválenie Rokovacieho poriadku VII. zjazdu OZ DLV 
6. Schválenie Volebného poriadku VII. zjazdu OZ DLV 
7. Schválenie pracovných komisií VII. zjazdu OZ DLV  (volebná, návrhová) 
8. Správa Predsedníctva o činnosti a hospodárení OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV v roku 2012 
9. Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k Správe o hospodárení OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV v roku 2012 
10. Správa o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu v roku 2012 
11. Vystúpenie kandidátov na predsedu OZ DLV 
Prestávka 
12. Správa mandátovej komisie o účasti delegátov 
13. Správa volebnej komisie VII. zjazdu OZ DLV, voľba predsedu OZ DLV, vyhlásenie výsledku voľby predsedu OZ DLV 
Obed - prestávka 
14. Správa mandátovej komisie o účasti delegátov 
15. Schválenie Stanov OZ DLV 
16. Schválenie Organizačného poriadku OZ DLV 
17. Schválenie Zásad hospodárenia v OZ DLV  
18. Schválenie Programu OZ DLV na roky  – 2016 – 2020 
Prestávka 
19. Správa mandátovej komisie o účasti delegátov 
20. Diskusia   
21. Návrh uznesenia VII. zjazdu OZ DLV  
22. Záver VII. zjazdu OZ DLV 
Večera 
Spoločenský večer 
 
24. septembra 2016 (sobota) 
 
Po raňajkách odchod účastníkov zjazdu 
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

Z ROKOVANIA HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR 27. 06. 2016 
 

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované body, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. 
Úplné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa 
nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/ 
 
KOZ SR nemala k väčšine predkladaných materiálov pripomienky a odporučila ich na ďalšie legislatívne 
konanie. Návrh Plánu práce HSR SR na rok 2016 bol spracovaný na základe požiadaviek sociálnych 
partnerov. KOZ SR zároveň požiadala o dodatočné zaradenie novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní v znení neskorších predpisov na augustové rokovanie HSR SR.  
 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie niekoľko materiálov. Súhrnnú správu o 
stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015, ktorá identifikuje základné problémy rodovej 
nerovnosti na Slovensku, hodnotí konfederácia pozitívne a bude podporovať všetky akcie vedúce k 
eliminácii rozdielov v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty žien a mužov.  
 
HSR odporučila na ďalšie legislatívne konanie Správu o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z 
Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019. 
Násilie na pracovisku je veľmi citlivý spoločenský problém, ktorý na pracoviskách vnímajú odbory ako 
problém, ktorý je latentný a pre ženy často ponižujúci. Je preto potrebné vytvoriť dostatočnú 
poznatkovú bázu a definovať nástroje na odstraňovanie násilia voči ženám na pracovisku. 
  
Cieľom Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 je vytvárať lepšie príležitosti a 
pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich uplatnenie na trhu práce, bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu skôr narodených posilňovaním ich aktívneho zapojenia do spoločnosti, venovať zvýšenú 
pozornosť vytváraniu podmienok na udržateľnú kvalitu života starších ľudí, vrátane dlhodobej 
udržateľnosti sociálneho zabezpečenia. Správu o plnení úloh vyplývajúcich z tohto národného programu 

zobrali sociálni partneri na vedomie. KOZ SR požaduje, aby sa problematikou predčasného odchodu do dôchodku z akéhokoľvek dôvodu začali 
sociálni partneri zaoberať v čo najkratšom čase.  
 
Ministerstvo práce každoročne pripravuje a predkladá Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky. Vzhľadom na charakter správy 
za rok 2015 KOZ SR konštatuje, že správa poskytuje ucelený súbor štatistických informácií a základných legislatívnych zmien s dopadom na sociálnu 
situáciu.  
 
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2015 hodnotí stav ochrany práce a vývoj pracovnej 
úrazovosti v Slovenskej republike. Obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce a dozorných orgánov z oblasti BOZP, z oblasti pracovnoprávnych 
vzťahov vrátane mzdových predpisov, z kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce a tiež z dohľadu vykonávaného 
podľa osobitných predpisov, ktoré boli získané pri výkone dozoru v organizáciách v roku 2015. KOZ SR a Národný inšpektorát práce sa na základe 
dohody vzájomne informujú o dosiahnutých cieľoch, výsledkoch a spoločnom pôsobení v zamestnávateľských subjektoch predovšetkým v 
preventívnom pôsobení a predchádzaní pracovným úrazom a iným poškodeniam zdravia. 
 
Na predchádzajúcu správu nadväzuje vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a 
programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2015. Sociálni partneri materiál odporučili na ďalšie legislatívne 
konanie.  
Tripartita sa zaoberala aj návrhom zákona týkajúceho sa zvýšenia koncesionárskych poplatkov. Ministerstvo kultúry ako predkladateľ návrhu 
zákona argumentuje, že jeho cieľom je finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie na Slovensku, zaviesť nezávislý, transparentný a flexibilný 
systém stanovovania úhrady, oslobodiť najslabšiu sociálnu skupinu od povinnosti platiť úhrady, znížiť administratívnu záťaž platiteľov úhrady a 
poskytnúť poslucháčom a divákom obsahovú protihodnotu za zvýšené úhrady.  
 
KOZ SR pozitívne hodnotí, že poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo osoba spoločne posudzovaná s poberateľom dávky v hmotnej núdzi bude 
oslobodená od povinnosti platiť úhradu. Zároveň však považuje navrhované zvýšenie sadzby úhrady zo súčasných 4,64 eur na 7 eur za neprimerané.  
KOZ SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie s podmienkou zníženia výšky úhrady na primeranú úroveň. Zároveň podmieňuje 
prípadné zvýšenie úhrady pozitívnym dopadom na skvalitnenie obsahovej stránky vysielania a žiada o podrobnejšiu špecifikáciu toho, ako budú 
použité prostriedky získané zvýšením poplatkov. HSR SR v tomto bode nedospela však nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu ostatných 
sociálnych partnerov. Predkladateľ - ministerstvo kultúry, odporučil rokovanie s vedením RTVS, s čím sociálni partneri súhlasili.  
 
     Vypracovala: Ing. Alena Groschová 
                                                                                                                                                                                                 tajomníčka OZ DLV 

http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/
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SPRAVODAJCA OZ DLV 
 

PREDSTAVUJEME ...  
 
  

Rozhovor s p. JOZEFOM MINÁRIKOM,  

predsedom ZO OZ DLV pri štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Košice.   

 

 

Kde pracuje vaša ZO OZ DLV? 

Naša ZO OZ DLV pracuje na Odštepnom závode v 

Košiciach.  

 

Koľko zamestnancov má závod? 

Náš závod má 128 zamestnancov, z toho 80 odborárov.  

 

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

ZV má 9 členov a 3 členov revíznej komisie, z toho - 5 

žien, 2 mladí členovia a žiaden dôchodca.   

 

Ako často zasadá váš ZV? 

ZV zasadá podľa potreby 2 až 3-krát ročne.  

 

Odkedy sa angažujete v odborovej práci? 

Od nástupu do zamestnania, od roku 1979. 

 
S akými problémami sa v odborárskej práci 
najčastejšie stretávate? 

Najčastejší problém je výška mzdy zamestnancov. 

Pomôžeme však riešiť akýkoľvek problém 

zamestnancov.   

 
Čo považujete za svoj doterajší  najväčší úspech v odborárskej práci?  

To musia posúdiť kolegovia, pre ktorých pracujem.   

 
Aké sú vaše ciele v odborovej práci do budúcnosti? 

Dosiahnuť 100% členstvo zamestnancov v odboroch – odbory zastupujú všetkých zamestnancov a ich členstvo je vyjadrenie našej podpory. Sú krajiny, 

kde to tak funguje.   

 
Prečo podľa vás nemajú zamestnanci záujem stať sa členmi odborov? 

Lepšie je sedieť, nič nerobiť a len kritizovať.  

  

Ako sa vám darí získavať nových členov odborov? 

Vďaka mojim kolegom a hlavne mladým, že dokážu presvedčiť svojich kolegov stať sa odborárom.  

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

V prvom rade sú to zamestnanci, ktorí si musia uvedomiť, že všetko čo vyjednajú odbory, platia aj pre neodborárov a očakávam solidaritu a podporu. 

Stačí ak si zamestnanec porovná kolektívnu zmluvu a Zákonník práce. Chce zamestnanec aj spolurozhodovať alebo sa len prizerať? 

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

Zamestnávateľa musím v tejto súvislosti pochváliť – vytvára nám priaznivé podmienky na prácu a dovolím si povedať, že nás aj rešpektuje.  

 
Ako sa vám darilo pri kolektívnom vyjednávaní PKZ na rok 2016? 

Zachovanie benefitov s malými úpravami v prospech zamestnancov. A najdôležitejšie – nárast miezd o 2,5%.  

 
Ako u vás funguje sociálny dialóg? 

Na úrovni dvoch partnerov, ktorí majú záujem sa dohodnúť.  
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Akú dobrú radu by ste chceli dať ostatným predsedom ZO? 

Počúvať svojich členov o pracovnom, ale aj súkromnom živote a pomáhať im riešiť zložité situácie, ktoré prináša život v práci, ale aj v rodine.  

 

Za rozhovor ďakujeme p. Jozefovi Minárikovi a želáme mu veľa úspechov v jeho náročnej práci nielen na úrovni ZO OZ DLV, ale 

aj z titulu členstva v riadiacich orgánoch nášho odborového zväzu! 
 

 

Vypracovala: Ing. Alena Groschová 

                                                                                                                                                                                                          tajomníčka OZ DLV 
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MINIMÁLNA MZDA 2017 
 
Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka (2017) o  37,00 Eur 

na 442,00 Eur. Rokovania s predstaviteľmi Asociácie zamestnávateľských zväzov SR, Republikovej únie zamestnávateľov 

a Združenia miest a obcí Slovenska nie sú zatiaľ ukončené. V prípade, ak nebude do 15. 07. 2016 dosiahnutá dohoda, výšku 

minimálnej mzdy na nasledujúci rok určí vláda SR.  

  

Každý zamestnanec má v zmysle § 119 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) 

právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 

mzde v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom 

vzťahu a od 01. 01. 2013 aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej 

činnosti). 

 

Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením dvomi sumami : 

 v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda) a 

 v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda). 

 

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy . U 

zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich 

právnych nárokov na výšku mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy. 

 

Sumy minimálnej mzdy platné od 01. 01. 2016 boli ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016, nasledovne: 

 

 mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 405,00 Eur a 

 hodinová minimálna mzda vo výške 2,328 Eur. 
 

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne 

úroveň minimálnej mzdy. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa 

v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažujú za mzdu (napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť).  

 

Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu 

zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Pri výpočte jeho výšky sa 

zo zamestnancom dosiahnutej mzdy musia vylúčiť vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu 

vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a suma mzdovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce. 

 

Týmto postupom sa zabezpečí, že sumy taxatívne vymedzených nárokových zložiek mzdy sa musia poskytnúť nad rámec mzdy, 

dorovnanej do úrovne minimálnej mzdy. Sumy všetkých ostatných zložiek mzdy (napr. prémií, výkonnostných odmien, osobného 

ohodnotenia, nenárokových príplatkov a zvýhodnení) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou 

minimálnej mzdy. 

 

Na účely výpočtu hodinového podielu z takto očistenej dosiahnutej mzdy sa do počtu odpracovaných hodín v mesiaci nezahŕňajú 

hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. 
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Tab. 1: Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda a je výška v roku 2016 

(Vo Fínsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre nie je zavedená minimálna mzda) 

 ŠTÁT 
MINIMÁLNA MZDA 

(v eur) 

 Luxembursko   1923 € 

 Belgicko   1552 € 

 Holandsko  1525 € 

 Írsko   1524 € 

 Spojené kráľovstvo  1510 € 

 Francúzsko   1467 € 

 Nemecko    1460 € 

 Slovinsko   791 € 

 Španielsko   757 € 

 Malta  718 € 

 Grécko   684 € 

 Portugalsko   618 € 

 Poľsko   440 € 

 Chorvátsko   410 € 

 Estónsko   408 € 

 Slovensko   405 € 

 Lotyšsko   371 € 

 Česká republika   365 € 

 Maďarsko   344 € 

 Litva   342 € 

 Rumunsko   267 € 

 Bulharsko   217 € 

 

Zdroj: MPSVaR a www.minimalnamzda.sk 
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Príjemné dovolenkové obdobie a načerpanie nových síl do ďalšej 

náročnej práce  

 

všetkým členom Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
 

 

               praje  
Zdenek Dlugoš, predseda OZ DLV 

 

VYDAVATEĽ:  

Odborový zväz  

DREVO, LESY, VODA  

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:  

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava  

 

TEL.: 02/554 23 660  

FAX: 02/554 23 163  

E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk 

URL: www.ozdlv.sk  

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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