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BRÁNIME NAŠICH ČLENOV V TÝCH NAJŤAŽŠÍCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH  

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA vyhral súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného 

pomeru proti zamestnávateľovi - LESY SR, š.p. B. Bystrica 
 

Jedným z najvýznamnejších benefitov, ktorý poskytuje OZ DLV svojim členom je nepochybne stále viac 

využívaná bezplatná právna pomoc v pracovno-právnej oblasti. Členovia OZ DLV adresujú Ústrediu OZ DLV 

mesačne niekoľko desiatok podnetov písomnou alebo telefonickou formou. Občas sa však jednotlivé právne prípady 

vyhrotia až do krajnej situácie a práva našich členov musia byť chránené a obhájené až v súdnom konaní. Aj z tohto 

dôvodu je význam a prínos odborov neoceniteľný. 

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o veľkom úspechu OZ DLV a to víťazstve v súdnom spore 

o neplatnosť skončenia pracovného pomeru medzi naším odborárom a zamestnávateľom LESY SR, š.p. B. Bystrica. 

V novembri 2018 sa LESY SR, š.p. rozhodli realizovať organizačnú zmenu vo svojej štruktúre. Zmeny ako táto 

prinášajú so sebou väčšinou aj skončenia pracovných pomerov s niektorými zamestnancami. Aj keď OZ DLV 

rešpektuje právo zamestnávateľa meniť štruktúru a optimalizovať svoju efektivitu, prítomnosť odborovej organizácie 

na pracovisku predpokladá niektoré pravidlá, ktoré MUSÍ každý zamestnávateľ dodržať. Inak tomu nebolo ani 

v prípade organizačnej zmeny z novembra 2018.  

 

Zamestnávateľ v tomto prípade neprerokoval riadne s odbormi osudy jednotlivých zamestnancov, ktorých sa 

týkala organizačná zmena. Zamestnávateľ sa namiesto toho len spoliehal ne predloženie vágneho zoznamu 

nadbytočných zamestnancov. Ignorujúc protesty OZ DLV zamestnávateľ pristúpil k realizácií jednotlivých 

výpovedí a dohôd.  

 

V čase bezprávia si vážime každý hlas, ktorý našich členov podporí a pridá sa do boja za práva tých, ktorí 

to potrebujú. Práve v tomto momente nás požiadal náš člen – dlhoročný odborár, bývalý zamestnanec LESY SR, š.p., 

aby sme ho zastupovali v súdnom konaní proti zamestnávateľovi. Rozhodnutím predsedníctva OZ DLV bol prípad 

zverený právnikovi OZ DLV Mgr. Matúšovi Jarolínovi a spoločne s naším odborárom sme podali žalobu o neplatné 

skončenie pracovného pomeru 24. 04. 2019. Prvé pojednávanie vo veci bolo vytýčené 19. 11. 2019 a po vypočutí 

svedkov a predložení prvých dôkazov, sa Okresný súd vo Zvolene rozhodol pojednávanie odročiť na 21. 02. 2020.  

 

Druhé pojednávanie môžeme s potešením označiť za pojednávanie s rozhodnutím vo veci samej. Po vypočutí 

všetkých argumentov, zákonom pridelená sudkyňa rozhodla v prospech odborov s výrokom neplatnosti skončenia 

pracovného pomeru. Súd konštatoval, že spôsob, akým zamestnávateľ prerokoval výpoveď zamestnanca bola 

v rozpore s právnym poriadkom SR. Súd zatiaľ rozhodol len čiastočným rozsudkom. Vo veci ostáva ešte rozhodnúť o 

výške náhrady mzdy pre zamestnanca, nakoľko až na druhom pojednávaní nariadil súd protistrane vyčísliť 

predmetnú náhradu. 

 

Na Ústredí OZ DLV sme mimoriadne radi za toto víťazstvo odborov. Tento prípad svedčí o tom, že keď sa 

spojí odvaha jednotlivca a odborné znalosti našich zamestnancov, vieme efektívne chrániť NAŠICH ČLENOV, ak sú 

dotknuté a nerešpektované ich práva u zamestnávateľa. A to je predsa jedno z hlavných poslaní odborov!  

 

V mene všetkých členov vyslovujeme veľké poďakovanie p. Mgr. Matúšovi JAROLÍNOVI, právnikovi OZ 

DLV za to, že vďaka jeho právnickým kvalitám a odbornej pripravenosti pomohol jednému z nás a je naďalej 

pripravený a rozhodnutý pomáhať a chrániť práva našich členov.  

Ďakujeme! 
Členovia Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

Bleskovky 
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