Dôstojná práca, dôstojný život, dôstojná staroba!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia – členovia nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda!
Úvodom mi prosím dovoľte, aby som sa Vám všetkým úprimne poďakovala za prejavenú dôveru a za moje zvolenie do funkcie novej
predsedníčky nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda.
Túto Vašu podporu si nesmierne vážim, pričom konštatujem, že zvolenie do tejto funkcie je pre mňa veľkou poctou ale súčasne aj
veľkým záväzkom. Prejavené uznanie ma zaväzuje, aby som sa zo všetkých svojich síl snažila naplniť mandát čo najlepšie v prospech
všetkých členov nášho odborového zväzu.
V prvom rade vyslovujem veľké poďakovanie všetkým doterajším predsedom Odborového zväzu drevo, lesy, voda, členom riadiacich a
výkonných orgánov odborového zväzu, predsedom a funkcionárom základných organizácii nášho odborového zväzu, ktorí vykonávali
svoju prácu a plnili úlohy zodpovedne a svedomite. Všetkým by som chcela zaželať predovšetkým plné zdravie a veľa osobných
úspechov.
Osobitne by som sa chcela poďakovať pánovi Zdenekovi Dlugošovi, bývalému predsedovi Odborového zväzu drevo, lesy, voda, s ktorým
som mala tú česť spolupracovať niekoľko rokov na plnení často náročných a zložitých úloh, ktoré nám spoločne odborársky život
priniesol.
V neposlednom rade by som chcela vysloviť poďakovanie tým najdôležitejším - všetkým členom nášho Odborového zväzu drevo, lesy,
voda, za Vašu prácu za uplynulé obdobie v prospech odborárov, ktorej výsledky priniesli pozitívnu zmenu v mnohých oblastiach.
Rozhodujúca bola práve Vaša snaha a podpora aktivít Odborového zväzu drevo, lesy, voda! Môžete byť právom hrdí na to, čo ste spolu
dosiahli!
Verím, že náš Odborový zväz drevo, lesy, voda sa v budúcom období posunie dopredu. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí
naplniť program a poslanie nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda a preukázať potrebu a opodstatnenosť jeho existencie.
Do budúceho obdobia by som sa preto veľmi rada s Vašou pomocou a za Vašej podpory chcela zamerať na skvalitnenie kolektívneho
vyjednávania a zlepšenie sociálneho dialógu so zamestnávateľmi, stabilizáciu existujúcej členskej základne a zvýšenie počtu členov
nášho odborového zväzu hlavne so zameraním na mladých ľudí, zachovanie a skvalitnenie existujúcich štandardov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Medzi priority mojej práce bude patriť aj pomoc pri riešení problémov členov nášho odborového zväzu a
základných organizácií.
Svojej práci v prospech Odborového zväzu drevo, lesy, voda odovzdám všetky svoje vedomosti a schopnosti, pričom budem dbať na to,
aby kolektívne záujmy prevyšovali nad individuálnymi.
Súčasne by som Vás chcela požiadať, ak máte nejaký nápad na zlepšenie a zefektívnenie činnosti nášho odborového zväzu, prípadne ak
potrebujete riešiť aj iné problémy, ktoré sa týkajú zväzu, tak moje dvere sú a budú pre Vás všetkých vždy otvorené.
Mojim kolegyniam a kolegom - novým členom riadiacich a výkonných orgánov Odborového zväzu drevo, lesy, voda, predsedom a
funkcionárom základných organizácii nášho odborového zväzu, by som chcela zaželať veľa odvahy a trpezlivosti do ich ďalšej práce v
prospech všetkých členov odborového zväzu. Súčasne by som chcela vyjadriť presvedčenie, že spoločne budeme hľadať spôsoby a
možnosti ako dosiahnuť stanovené ciele a nie dôvody, prečo sa naše zámery nedajú uskutočniť.
Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že si veľmi cením Vašu dôveru a vyviniem maximálne úsilie, aby sme spoločnými silami s Vami čo
najlepšie napĺňali poslanie Odborového zväzu drevo, lesy, voda, pre ktorý bol založený, v duchu desaťročných tradícií a v prospech
rozvoja všetkých jeho členov; aby sme boli hrdí na odborový zväz, ktorého sme členmi, s hrdosťou sa k nemu hlásili a nesklamali tých,
ktorí ho založili a po celé desaťročia viedli na zložitej ceste odborárskeho života.
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda

INFORMÁCIA ZO VII. ZJAZDU
ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA
VII. zjazd OZ DLV sa konal v dňoch 22. – 24. 09. 2016 Liptovskom Jáne. Na zjazd bolo pozvaných 135 delegátov,
ktorí boli výročnými členskými schôdzami zvolení za delegátov zjazdu. Zjazdu sa zúčastnilo 102 delegátov, čo
predstavuje 75,56% účasť.
Delegáti zjazdu prerokovali a schválili základné dokumenty OZ DLV - Stanovy OZ DLV, Zásady hospodárenia v OZ
DLV, Organizačný poriadok OZ DLV, Program OZ DLV na roky 2016 - 2020. Základné dokumenty budú členskej
základni distribuované v tlačenej forme do konca novembra 2016.
Významná zmena bola schválená v Zásadách hospodárenia OZ DLV v článku 6 Odvod členských príspevkov. Po
rozsiahlej diskusii delegáti odsúhlasili kompromisný návrh, podľa ktorého každá základná organizácia OZ DLV bude
odvádzať na účet OZ DLV pravidelne mesačne 22% podiel z vybraných členských príspevkov.
Delegáti VII. zjazdu OZ DLV zvolili zloženie Revíznej komisie – Anna Gažovičová, Anna Káčerová, Irena
Kajelová, Július Horváth, Viliam Záhumenský.
Delegáti VII. zjazdu OZ DLV zvolili vo verejnom hlasovaní za predsedníčku OZ DLV na nasledujúce volebné obdobie
pani JUDr. Vlastu Szabovú, PhD., ktorá vo funkcii vystriedala pána Zdeneka Dlugoša. Podporilo ju 101 zo 102
prítomných delegátov zjazdu.
Záver zjazdu patril odchádzajúcemu dlhoročnému predsedovi OZ DLV p. Zdenkovi Dlugošovi, ktorému sa za
jeho prácu poďakovala v mene všetkých členov OZ DLV nová predsedníčka OZ DLV p. JUDr. Vlasta Szabová,
PhD. a jednotlivo aj predsedovia sekcií OZ DLV, predsedovia a členovia riadiacich, výkonných a kontrolných
orgánov OZ DLV.
Vypracovala: Ing. Alena Groschová
tajomníčka OZ DLV

UZNESENIE
VII. zjazdu Odborového zväzu
drevo, lesy, voda, konaného
22. – 24. 09. 2016 v
Liptovskom Jáne

VII. zjazd OZ DLV
I.

zobral na vedomie
1. Správu mandátovej komisie VII. zjazdu OZ DLV o účasti delegátov VII. zjazdu OZ DLV, na základe ktorej bol
zjazd uznášaniaschopný
2. Zloženie Predsedníctva OZ DLV
3. Stanovisko Revíznej komisie OZ DLV k Správe o hospodárení OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV
v roku 2012.

II.

potvrdil
1. Voľbu Revíznej komisie OZ DLV (na základe voľby členov revíznej komisie v plénach sekcií OZ DLV)
v zložení: Anna Gažovičová, Irena Kajelová, Anna Káčerová, Július Horváth, Viliam Záhumenský.
zvolil za predsedu OZ DLV JUDr. Vlastu Szabovú, PhD.

III.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

schválil
Program rokovania VII. zjazdu OZ DLV
Rokovací poriadok VII. zjazdu OZ DLV
Volebný poriadok VII. zjazdu OZ DLV
Pracovné komisie VII. zjazdu OZ DLV (volebná, návrhová)
Správu Predsedníctva OZ DLV o činnosti OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV v roku 2012
Správu Predsedníctva OZ DLV o hospodárení OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV v roku 2012
Správu o činnosti Revíznej komisie OZ DLV za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV v roku 2012
Stanovy OZ DLV
Organizačný poriadok OZ DLV
Zásady hospodárenia v OZ DLV s pripomienkami
Program OZ DLV na roky 2016 – 2020.

V.
uložil
a) Predsedníctvu OZ DLV
1. Zabezpečiť úpravu základných dokumentov zjazdu (stanovy, organizačný poriadok, zásady hospodárenia,
program a uznesenie zjazdu) v zmysle záverov zjazdu a zaslať ich vo forme súborného dokumentu všetkým
základným organizáciám OZ DLV v termíne do 30. 11. 2016.
2. Priebežne zabezpečovať plnenie rozpracovaných záverov VII. zjazdu OZ DLV a hodnotiace správy
predkladať na rokovanie Pléna OZ DLV.

3. Zabezpečiť vypracovanie odvodených právnych predpisov OZ DLV od Stanov a Zásad hospodárenia v OZ
DLV v termíne do 30. 04. 2017.
4. Zabezpečiť odpovede diskutujúcim v prípade, ak tieto neboli zodpovedané priamo na zjazde do 60 dní po
konaní zjazdu.
b) Plénu OZ DLV
Pravidelne hodnotiť správy Predsedníctva OZ DLV o priebežnom plnení záverov VII. zjazdu OZ DLV.

c) Plénam a výkonným radám sekcií OZ DLV
Priebežne zabezpečovať v sekciách plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov VII. zjazdu OZ DLV a ovplyvňovať ich
realizáciu v základných organizáciách OZ DLV.

d) Základným organizáciám OZ DLV
1. Priebežne zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia VII. zjazdu OZ DLV.
2. Upraviť vlastné Zásady hospodárenia v ZO OZ DLV (v zmysle Zásad hospodárenia v OZ DLV).
e) Delegátom VII. zjazdu OZ DLV
Informovať vlastnú základnú organizáciu o priebehu a záveroch VII. zjazdu OZ DLV.

f)

Revíznej komisii OZ DLV

Predkladať správy o činnosti Revíznej komisie OZ DLV na každom rokovaní Pléna OZ DLV.
Spracovala: Ing. Alena Groschová
tajomníčka OZ DLV

ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 07. – 08. 09. 2016
PROGRAM ROKOVANIA
1. Zhodnotenie činnosti Predsedníctva OZ DLV od roku 2012
2. Informácia o príprave VII. zjazdu OZ DLV
3. Spoločné stretnutie so zástupcami zamestnávateľských zväzov
K bodu 1 - Zhodnotenie činnosti Predsedníctva OZ DLV od roku 2012
Predsedníctvo OZ DLV berie na vedomie Zhodnotenie činnosti Predsedníctva OZ DLV od roku 2012.
K bodu 2 – Informácia o príprave VII. zjazdu OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV ukladá predsedovi OZ DLV e-mailom urgovať predsedov dotknutých ZO, aby do 14. 09. 2016
doplnili chýbajúce dokumenty (výkaz o voľbe delegáta a potvrdenie o účasti na zjazde). Zároveň predsedovia sekcií
vyzvú predsedov dotknutých ZO na splnenie týchto povinností.
K bodu 3 – Spoločné stretnutie so zástupcami zamestnávateľských zväzov
Stretnutie sa uskutočnilo v neformálnej atmosfére. Obe strany spoločne a pozitívne zhodnotili spoluprácu v uplynulých
štyroch rokoch a vyjadrili presvedčenie, že v rovnakom duchu bude prebiehať aj v budúcnosti.

ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV 12. 10. 2016
PROGRAM ROKOVANIA
1. Rokovací poriadok Predsedníctva OZ DLV pre funkčné obdobie 2016 – 2020 (návrh)
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV v roku 2016 – stav k 12. 10. 2016 a
potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV
3. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 30. 09. 2016
4. Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch
5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2016
6. Plán rokovaní orgánov OZ DLV do konca roka 2016 (návrh)
7. Príprava kolektívneho vyjednávania ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2017
8. Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR a HSR SR
9. Rôzne
K bodu 1 - Rokovací poriadok Predsedníctva OZ DLV pre funkčné obdobie 2016 – 2020
Predsedníctvo OZ DLV
I.
prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku Predsedníctva OZ DLV pre funkčné obdobie 2016 – 2020 s pripomienkami
II.
schvaľuje
návrh Rokovacieho poriadku Predsedníctva OZ DLV pre funkčné obdobie 2016 – 2020 s pripomienkami
III.
ukladá
predsedníčke OZ DLV
zapracovať vznesené pripomienky a zabezpečiť rozposlanie Rokovacieho poriadku P-OZ DLV členom P-OZ
DLV a predsedníčke Revíznej komisie OZ DLV.
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Predsedníctva OZ DLV v roku 2016 – stav
k 12. 10. 2016 a potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV
Predsedníctvo OZ DLV
I.
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní P-OZ DLV v roku 2016 – stav k 12. 10. 2016 bez
pripomienok
II.
potvrdzuje obsah
Zápisnice z predchádzajúceho rokovania P-OZ DLV bez pripomienok.
K bodu 3 - Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 30. 09. 2016
Predsedníctvo OZ DLV
I.
prerokovalo
Informáciu o dodržiavaní platobnej disciplíny základných organizácií OZ DLV k 30. 09. 2016 s pripomienkami
II.
ukladá
ekonómke OZ DLV

písomne upozorniť základné organizácie na povinnosť odvádzať členský príspevok na účet OZ DLV mesačne
s uvedením čísla účtu OZ DLV a zmenu výšky odvodu na 22 %, ktorá sa vzťahuje na mzdy vyplatené za
mesiac október 2016.
K bodu 4 - Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch
Predsedníctvo OZ DLV
I.
berie na vedomie
Informáciu o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch bez pripomienok.
K bodu 5 - Správa o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2016 – ústna informácia
Predsedníctvo OZ DLV
I.
berie na vedomie
ústnu Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2016 s pripomienkami
II.
ukladá
ekonómke OZ DLV
a) vypracovať písomnú Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2016
b) predložiť písomnú Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za 1. polrok 2016
spolu s prehľadom o čerpaní rozpočtov sekcií za 1. polrok 2016 podľa jednotlivých položiek predsedom
Výkonných rád v termíne do 19. 10. 2016
III.
ukladá
tajomníčke OZ DLV
predložiť predsedom sekcií OZ DLV písomný návrh rozpočtu za jednotlivé sekcie OZ DLV na rok 2017
v termíne do 19. 10. 2016.
K bodu 6 - Plán rokovaní orgánov OZ DLV do konca roka 2016 (návrh)
Predsedníctvo OZ DLV
I.
prerokovalo
Plán rokovaní orgánov OZ DLV do konca roka 2016 bez pripomienok
II.
schvaľuje
Plán rokovaní orgánov OZ DLV do konca roka 2016 bez pripomienok
III.
ukladá
tajomníčke OZ DLV
zaslať doplnený Plán rokovaní orgánov OZ DLV do konca roka 2016 predsedom Výkonných rád.
K bodu 7 - Príprava kolektívneho vyjednávania ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2017
Predsedníctvo OZ DLV
I.
ukladá
Výkonným radám sekcií
schváliť členov vyjednávacích komisií a schváliť hlavného vyjednávača pre kolektívne vyjednávanie
Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) pre rok 2017
II.
ukladá
predsedníčke sekcie vodného hospodárstva
pripraviť do 24. 10. 2016 návrh KZ VS pre rok 2017
predsedovi celulózo-papierenskej sekcie
pripraviť do 24. 10. 2016 návrh dodatku č. 3 ku KZVS pre roky 2015 - 2018
III.
tajomníčke OZ DLV
a) vyžiadať do 18. 10. 2016 od členov lesníckej sekcie a sekcie vodárenských spoločností písomné
návrhy do KZVS
b) zapracovať do 24. 10. 2016 predložené návrhy po konzultácii s predsedami sekcií do KZVS pre
lesnícku sekciu a sekciu vodárenských spoločností pre rok 2017
c) pripraviť do 24. 10. 2016 návrh KZ VS pre rok 2017 pre drevársko-nábytkársku sekciu
d) predložiť písomne do 31. 10. 2016 návrhy KZVS pre rok 2017 za jednotlivé sekcie OZ DLV druhým
zmluvným stranám.
K bodu 8 - Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR a HSR SR, iné
Predsedníctvo OZ DLV
I.
berie na vedomie
Informáciu z rokovaní orgánov KOZ SR a HSR SR bez pripomienok.

K bodu č. 9 - Rôzne
Výber miesta rokovaní orgánov OZ DLV v dňoch 08. – 09. 12. 2016 - Hotel SOREA REGIA, Bratislava

R/1

Predsedníctvo OZ DLV
I.
prerokovalo
návrh miesta rokovaní orgánov OZ DLV bez pripomienok
II.
schvaľuje
návrh miesta rokovaní orgánov OZ DLV v hoteli SOREA REGIA v Bratislave bez pripomienok
III.
ukladá
tajomníčke OZ DLV
zorganizovať rokovania orgánov OZ DLV a pripraviť materiály na rokovania orgánov OZ DLV.
Vedenie rokovania Pléna OZ DLV.

R/2

Predsedníctvo OZ DLV
I.
schvaľuje a poveruje
Jozefa Chovanca, podpredsedu OZ DLV
vedením Pléna OZ DLV dňa 09. 12. 2016 bez pripomienok.
VIII. zjazd KOZ SR – doplnenie počtu delegátov za OZ DLV

R/3

Predsedníctvo OZ DLV
I.
schvaľuje
štyroch delegátov za OZ DLV na VIII. zjazd KOZ SR bez pripomienok
II.
schvaľuje
delegátov za OZ DLV na VIII. zjazde KOZ SR v zložení: Vlasta Szabová, Iveta Vrábelová, Jozef
Chovanec, Jozef Minárik bez pripomienok.
R/4

Nominácie do Dozornej rady Sociálnej poisťovne - návrhy

Predsedníctvo OZ DLV
I.
ukladá
predsedom sekcií písomne do 30. 11. 2016 predložiť nominácie na člena Dozornej rady Sociálnej
poisťovne.
R/5

Kooptovanie do Predstavenstva JMF ZOO v SR

Predsedníctvo OZ DLV
I.
schvaľuje
kooptovanie Vlasty Szabovej, predsedníčky OZ DLV, za členku Predstavenstva JMF ZOO v SR bez
pripomienok.

R/6

Rokovací poriadok Revíznej komisie OZ DLV

Predsedníctvo OZ DLV
I.
berie na vedomie
informáciu predsedníčky RK OZ DLV, že pri výkone kontrolnej činnosti postupuje RK OZ DLV v zmysle
schválených dokumentov v orgánoch OZ DLV bez pripomienok
II.
ukladá
predsedníčke RK OZ DLV
vypracovať a na rokovanie Pléna OZ DLV dňa 09. 12. 2016 predložiť (s dodržaním postupu schvaľovania
dokumentov v orgánoch OZ DLV) návrh plánu kontrol odvodu členských príspevkov u vybraných
základných organizácií OZ DLV v roku 2017 vrátane návrhu zabezpečenia postupu výkonu týchto kontrol.
R/7
I.

Voľba 1. podpredsedu OZ DLV
schvaľuje
do funkcie 1. podpredsedu OZ DLV Jozefa Minárika, predsedu lesníckej sekcie bez pripomienok.
Spracovala: Ing. Alena Groschová
tajomníčka OZ DLV

VIII. ZJAZD
KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V

DŇOCH 10.-11. NOVEMBRA 2016 SA V BRATISLAVE KONAL VIII. ZJAZD KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH
ZVÄZOV SR. DELEGÁTI ZJAZDU ZVOLILI VEDENIE KONFEDERÁCIE A SCHVÁLILI PROGRAM A SMEROVANIE
KOZ SR NA ĎALŠIE ŠTYRI ROKY (2016 – 2020).

Za prezidenta KOZ SR bol opätovne zvolený Ing. Jozef Kollár, za viceprezidentku KOZ SR PhDr. Monika
Uhlerová, PhD.
Delegáti VIII. zjazdu KOZ SR prijali na nasledujúce
štvorročné obdobie Program KOZ SR na roky 2016 –
2020, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, a to:

Sociálny štát

Zamestnanosť

Transparentná odborárska politika

Sociálny dialóg

Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej
úrovni.
Ako moderné európske odbory musíme priblížiť podmienky
slovenských pracujúcich k
podmienkam vyspelých
európskych krajín a zabezpečiť tak dôstojný život pre
všetkých.

Delegáti schválili aj Rezolúciu VIII. zjazdu KOZ SR, ktorej zdôraznili svoju úlohu obhajovať práva a postavenie
pracujúcich a presadzovať približovanie k európskym štandardom vo všetkých oblastiach života. Nové vedenie
konfederácie má pred sebou jasný cieľ - za európsku prácu si aj zamestnanci na Slovensku zaslúžia európsku
plácu.

Ako hostia sa zjazdu zúčastnili predseda vlády SR
Robert Fico, minister práce Ján Richter, minister
financií Peter Kažimír, prezident AZZZ SR Tomáš
Malatinský, prezident RUZ Miroslav Kiraľvarga,
podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz, generálny
tajomník Európskej odborovej konfederácie Luca
Visentini, predseda Českomoravskej konfederácie
odborových zväzov Josef Středula, predstavitelia
odborových centrál z Maďarska, Poľska, Rakúska a iní.
„Pri presadzovaní požiadaviek je potrebná a
rozhodujúca podpora kolektívu, vyzbrojeného silou
argumentov. Obzvlášť to platí v prípade odborov,
ktorých sila bola, je a bude taká, ako sú silní jej
členovia a ako ju dokážu v rozhodujúcich chvíľach
ukázať,“ uviedol vo svojom vystúpení novozvolený
prezident KOZ SR Jozef Kollár.
(
(zdroj: KOZ SR)

MINIMÁLNA MZDA OD 01. 01. 2017
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 280/2016 Z. Z., KTORÝM SA USTANOVUJE
SUMA MINIMÁLNEJ MZDY NA ROK 2017
Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na
a) 435,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
b) 2,50 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Graf 1: Štruktúra zvýšenia minimálnej mzdy od roku 2017

(zdroj: www.podnikajte.sk)

Tabuľka 1: Vývoj minimálnej mzdy

Minimálna mzda (€)
Index rastu minimálnej mzdy (%)
Čistá minimálna mzda (€)

2012
327,2
3,22
283,38

2013
337,7
3,21
292,48

2014
352
4,23
304,84

2015
380
7,95
339,09

2016
405
6,58
355,01

Hranica chudoby (€)

346,33

336,83

341

346,5

359,55

Podiel minimálnej na priemernej mzde (%)

40,65

40,98

41,03

43,04

44,60
(zdroj: Štatistický úrad SR)

PIETNY AKT VENOVANÝ PAMIATKE OBETÍ LESOV
Na Symbolickom lesníckom cintoríne vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa vo štvrtok 27.
októbra 2016 uskutočnil pietny akt venovaný pamiatke obetí lesov. Pietneho aktu sa zúčastnili
zástupcovia štátneho podniku Lesy SR spolu so zástupcami štátnych inštitúcií, zástupcovia Odborového
zväzu drevo, ktorých reprezentovali predsedníčka odborového zväzu JUDr. Vlasta Szabová, PhD. a Jozef
Minárik, 1. podpredseda OZ DLV
a predseda Lesníckej sekcie Odborového zväzu drevo, lesy, voda,
zástupcovia stavovskej organizácie, ako aj pozostalí.
V tomto roku pribudlo 26 tabuliek s menami ľudí.
Symbolický lesnícky cintorín pripomína už 355 ľudí, ktorí
zahynuli pri práci v lesoch na Slovensku. „Každé meno,
každá tabuľka je samostatný príbeh človeka, ktorý mal
rodinu, plány do budúcnosti a smútia za ním pozostalí, veľmi
často aj jeho malé deti. Osadenie tabuliek s menami ľudí,
ktorí zasvätili svoj život lesu, je príspevkom štátneho podniku,
aby sme na týchto ľudí nezabudli,“ povedal generálny riaditeľ
podniku Lesy Slovenskej republiky Ing. Marián Staník.
„Práca drevorubačov je dlhodobo považovaná za jedno
z najnebezpečnejších povolaní vo svete a aj na Slovensku.
Takým nelichotivým prívlastkom sa označuje práca
drevorubačov. Prekonali tak morských rybárov, pilotov,
baníkov, ale i hasičov či záchranárov. Práca v lesoch je
ťažká, mimoriadne nebezpečná a vyžaduje si skúsených
pracovníkov. Napriek maximálnej opatrnosti a dodržiavaniu
bezpečnostných predpisov prichádzajú niekedy pracovníci o
život pre nepredvídateľné náhody. Nečakaný odklon
padajúceho stromu, usmrtenie spôsobené pádom z výšky,
nehoda pri práci s pílou či pošmyknutie v teréne na strmých
kopcoch - to všetko sú udalosti, ktoré drevorubačov pripravili
o život," povedal Ing. Vlastimil Rezek, hovorca štátneho
podniku Lesy SR.
Symbolický lesnícky cintorín vznikol v roku 2004 ako širšia súčasť Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej
doline, z ktorého sa počas jeho existencie stalo kultové miesto slovenského lesníctva. Ústredným miestom
cintorína, ktorý využíva prirodzené lesné prostredie, je machom porastené bralo v prítmí lesného interiéru.
Na brale, cez ktoré preteká vodopád, je umiestený kovový kríž v tvare kmeňa stromu. Bralo nesie nápis
„Večne im spievajú lesy...“. Vo vstupnej časti sa nachádza zvonica, ktorej bronzový zvon odlial majster
zvonolejár Viliam Nemky z blízkeho Hronca.
(zdroj: TASR)

33. ročník Celoslovenskej súťaže
zručnosti vodárenských
pracovníkov KOŠICE 2016
33. ročník populárnej súťaže slovenských vodárenských spoločností sa tento rok uskutočnil v Košiciach.
Celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov KOŠICE 2016 organizovala v metropole východného
Slovenska Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Asociácia vodárenských spoločností vo štvrtok,
8. septembra. Na divákov čakal bohatý program v čase od 9.00 do 14.00 hod. pred hotelom Centrum v Košiciach.
Nechýbal ani obľúbený Relax stan s vodným barom, kde sa tradične mohol každý osviežiť chutným nápojom –
samozrejme, základnou ingredienciou bola zdravá voda z vodovodu.
Pracovníci vodárenských spoločností na Slovensku, zruční strojníci, vodárenskí pracovníci každoročne súťažia v inom
meste Slovenska o prestížne ocenenie: najzručnejší montér vodárenských potrubí či najzručnejší strojník, ale aj o
ďalšie ceny. AVS každoročne pripravuje tento typ súťaží v inom meste, aby sa aj verejnosť mohla priamo zoznámiť s
prácou zamestnancov jej spoločností.
Pracovníci jednotlivých závodov si vždy zmerajú svoje sily, skúsenosti a zručnosti v rôznych súťažných disciplínach a
verejnosť si môže pozrieť náročnosť tejto profesie.
Verejnosti bola ponúknutá:
● veľká súťaž montérov vodovodných potrubí z celého Slovenska
● prehliadka vodárenskej techniky
● súťaž stavebných strojníkov v bagrovaní
● Relax stan s vodným barom
● atrakcie a súťaže o vecné ceny pre dospelých aj deti
● bezplatná analýza vody v ukazovateli dusičnany
● poradenstvo ku kvalite pitnej vody.
Finančne podporil súťaž aj Odborový zväz drevo, lesy, voda, ktorý zastupoval dnes už bývalý predseda
zväzu, pán Zdenek Dlugoš.
Spracovala: Ing. Alena Groschová
tajomníčka OZ DLV
(zdroj: internet)

NAŠI JUBILANTI

V uplynulom období oslávili významné životné jubileá viaceré naše kolegyne a kolegovia, ktorým by
sme týmto v mene všetkých členov nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda chceli dodatočne
zaželať veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci a spokojnosti v osobnom živote.
Zároveň by sme sa im chceli poďakovať za doterajšiu dlhoročnú, aktívnu a profesionálnu prácu
v odboroch, ktorá bola zameraná na ochranu a obhajobu práv našich členov.
Veľké poďakovanie patrí nasledujúcim našim jubilantom:
členovia Výkonnej rady Lesníckej sekcie OZ DLV
Ing. Jaroslav Bacúr
Mgr. Juraj Kniebügel
Valéria Leškaničová
členovia Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV
Ing. Elena Bobulová
Ing. Iveta Tobáková
členovia Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV
Ing. Viera Dubničková
Danka Saboslajová
Blanka Torišková.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme!
Členovia
Odborového zväzu drevo, lesy, voda

REDAKČNÁ RADA:
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, 0948 722 811
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

VYDAVATEĽ:
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
TEL.: 02/554 23 660, FAX: 02/554 23 163
E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk
URL: www.ozdlv.sk
Facebook: www.facebook.com/ozdlv

