
SPRAVODAJCA OZ DLV

Dvojčíslo 2-3 ROČNÍK XXII

O SPRAVODAJCOVI - Spravodajca OZ DLV je určený pre členov

Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a pre záujemcov o

odborovú problematiku. 

V tomto čísle sa dočítate:

1. Zamestnanecké akcie ako benefit pre zamestnancov

2. Skupinový benefit - „Ochrana zdravia a príjmu pre členov OZ DLV“

3. Z rokovania orgánov OZ DLV 

4. ... a veľa ďalších zaujímavých príspevkov 



ZAMESTNANECKÉ  AKCIE  AKO  BENEFIT  PRE  ZAMESTNANCOV  VÝCHODOSLOVENSKEJ

VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s. – PILOTNÝ PROJEKT

Zamestnanecké akcie, ako benefit pre zamestnancov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. (VVS) sú predmetom MEMORANDA O POROZUMENÍ, ktoré 23. 06. 2022 podpísali zástupcovia
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) a Klubu akcionárov VVS (KA).  OZ DLV a KA ním
deklarujú  záujem  nájsť  možnosti  vydávania  tzv.  zamestnaneckých  akcií  ako  benefitu  pre
zamestnancov. 

,,S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu pre pracovníkov sme oslovili vedenie VVS už v  roku

2020. Som veľmi veľmi rada, že sme sa u akcionárov stretli s pochopením a že vnímajú obojstrannú

výhodnosť takéhoto spôsobu odmeňovania a zároveň motivovania zamestnancov. V Klube akcionárov

vidíme partnera so silným odborným zázemím, vďaka ktorému, verím, sa nám podarí tento pilotný

projekt úspešne realizovať“ povedala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu

DREVO, LESY, VODA. ,,V prípade úspechu máme víziu jeho uplatnenia aj v ďalších podnikoch, kde

zamestnancov zastupujeme,“ dodala. 

,,Vo všeobecnosti vidím v takejto možnosti odmeňovať a motivovať  pracovníkov výhody,  ktoré sa

odzrkadlia  aj  na  hospodárení  celého  podniku.  Je  logické,  že  ak  je  zamestnanec  spolumajiteľom

spoločnosti,  má  potrebu  zhodnotiť  svoj  majetok,  čím  sa  samozrejme  zhodnocuje  majetok  celej

spoločnosti,”  povedal  Ing.  Stanislav  Prcúch,  generálny  riaditeľ  VVS.  ,,Zamestnanci  sú  našim

najväčším aktívom a tak máme záujem na ich stabilizácii. Pracovník, ktorý by vlastnil zamestnanecké

akcie spoločnosti, bude mať menšiu tendenciu uvažovať o zmene zamestnávateľa. Sme v úvodnej fáze
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prípravy riešenia motivácie v podobe  „zamestnaneckých akcií“, ktoré musia byť v súlade so zákonmi a

platnou legislatívou,„ uzavrel. 

V súčasnom  legislatívnom  prostredí  na  Slovensku  však  vydávanie  zamestnaneckých  akcií  nie  je

jednoduché,  zvlášť  v prípade  vodárenských  spoločností. ,,Novela  Obchodného  zákonníka  z roku

2001 zrušila  možnosť  emitovania  zamestnaneckých  akcií  ako  osobitného  druhu  akcií.  Zákon  o

verejných  vodovodoch  a  verejných  kanalizáciách  navyše  limituje  okruh  osôb,  ktoré  môžu  byť

akcionármi vodárenských spoločností. Preto obe strany tohto Memoranda vnímajú dôležitosť prípravy

takého právneho riešenia, ktoré sa najviac bude približovať povahe zamestnaneckých akcií aj v  rámci

existujúcich právnych limitov. V tom vidíme najväčšiu výzvu a na hľadaní takéhoto riešenia sa chceme

aktívne podieľať“ povedal Daniel J. Krátký, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.

Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s. sa  venuje  výrobe  a  distribúcii  pitnej  a  úžitkovej  vody,

prevádzke  kanalizácií  a  čistiarní  odpadových  vôd  a  s  tým  súvisiacim  servisným  službám.  S  viac  ako  2000

zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku.

Odborový  zväz  DREVO,  LESY,  VODA združuje  odborárov  pracujúcich  v  odvetviach  drevospracujúceho

priemyslu,  celulózo-papierenského  priemyslu,  vodárenského  sektora,  lesného  a  vodného  hospodárstva  a

príbuzných odvetviach. Hlavným poslaním je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k

ochrane a  zvyšovaniu  ich  sociálnych istôt  prostredníctvom presadzovania  progresívnej  sociálnej  a  mzdovej

politiky  na  zabezpečenie  dôstojných  životných  a  pracovných  podmienok.  Základným  princípom  činnosti

odborového zväzu je princíp solidarity.

Klub  akcionárov  VVS je  združením  miest  a  obcí,  ktoré  sú  akcionármi  Východoslovenskej  vodárenskej

spoločnosti, a.s.  a jej oficiálnym partnerom. Jedným z hlavných cieľov Klubu akcionárov VVS je koordinácia

záujmov  akcionárov  VVS,  a.s.  a  presadzovanie  riešení  prínosných  nielen  pre  akcionárov  ale  aj  samotnú

spoločnosť VVS, a.s.

 
Zdroj: Klub akcionárov VVS

***************

BENEFIT PRE ČLENOV OZ DLV – „OCHRANA ZDRAVIA A PRÍJMU“

Pre  členov  Odborového  zväzu  DREVO,  LESY,  VODA bol  po  dohode  so  spoločnosťou  Finportal

Corporate Center pripravený skupinový benefit „OCHRANA ZDRAVIA A PRÍJMU“.  

Benefit „Ochrana zdravia a príjmu“ pozostáva z nasledujúcich položiek:

- Jednorazová kompenzácia v prípade akejkoľvek smrti člena      1.000 EUR
- Jednorazová kompenzácia v prípade smrti úrazom člena            6.000 EUR
- Jednorazová kompenzácia v prípade smrti pri autonehode      11.000 EUR 
- Trvalé následky úrazu                                                               max. 90.000 EUR 
- Paušálna kompenzácia za každý úraz                                                   100 EUR 

Benefit platí bez posudzovania zdravotného stavu členov OZ DLV. Cena individuálnej ochrany by
bola  cca 12 EUR/mesiac oproti cene  1,60-2,00 EUR/mesiac/pre člena Odborového zväzu DREVO,
LESY, VODA.

Viac  informácií  získate  od  predsedov  jednotlivých  sekcií  OZ  DLV  alebo  priamo  na  základe
kontaktovania  p.  Ing.  Františka  Hežela  frantisek.hezel@gmail.com alebo  corporate@finportal.sk,
príp. telefonicky +421 905 525 989

mailto:corporate@finportal.sk
mailto:frantisek.hezel@gmail.com


PORADENSTVO PRE ČLENOV OZ DLV 

Odborový  zväz  DREVO,  LESY,  VODA  (ďalej  len

„OZ  DLV“)  poskytuje  ako  významný  benefit

výlučne  a     len  pre  členov  OZ  DLV   -  bezplatné

právne poradenstvo, príp. ďalšie formy právnej

pomoci;  bezplatné  ekonomické  poradenstvo

a bezplatné  poradenstvo  v oblasti  bezpečnosti

a ochrany  zdravia  pri  práci  (ďalej  len  „BOZP“)

v súlade s internými predpismi OZ DLV.

Poradenstvo  umožňuje  členom  v prvom  rade  lepšiu  orientáciu  v legislatíve  Slovenskej

republiky a v interných predpisoch OZ DLV; súčasťou poradenských služieb je aj poskytovanie

pomoci členom OZ DLV v oblasti ochrany práv a presadzovania oprávnených záujmov členov.

Kontakty na právničku OZ DLV, zväzového inšpektora BOZP a ekonómku OZ DLV sú dostupné

na webovej stránke OZ DLV www.ozdlv.sk (v časti Kontakt)

Právničkou  OZ  DLV sú  poskytované  odborové  konzultačné  a poradenské  služby  nielen

v právnej  oblasti,  ale  aj  v rámci  prípravy  a realizácie  kolektívneho  vyjednávania

kolektívnych  zmlúv  vyššieho  stupňa  a podnikových  kolektívnych  zmlúv,  publikačnej

činnosti, marketingových a vzdelávacích aktivít.   

Zväzovým inšpektorom BOZP OZ DLV sú poskytované odborové konzultačné a poradenské

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; publikačnej činnosti a vzdelávacích

aktivít.

Ekonómkou  OZ  DLV  sú  poskytované  odborové  konzultačné  a poradenské  služby

v ekonomickej  oblasti v súvislosti  s činnosťou  a povinnosťami  občianskeho  združenia  (OZ

DLV,  základné organizácie OZ DLV) v rámci platnej  legislatívy SR;  dodržiavaním interných

predpisov  OZ  DLV (Stanovy  OZ  DLV,  Zásady  hospodárenia,  Smernice  OZ  DLV,  ktoré  sú

súčasťou Systému manažérstva kvality organizácie); ďalej v daňovej oblasti so zameraním na

činnosť  a povinnosti  základných  organizácií  OZ  DLV  vo  vzťahu  k platnej  legislatíve;

publikačnej činnosti a vzdelávacích aktivít.

 

Poriadok právnej pomoci OZ DLV je základný dokument, ktorý upravuje podmienky a postup

pri  poskytovaní  poradenstva  členom  OZ  DLV  a je  dostupný  na  webovej  stránke  OZ  DLV

www.ozdlv.sk (v časti O nás – Dokumenty) 
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POZOR NA ÚRAZY

OZ DLV ZA ROK 2021 ZAREGISTROVAL V     ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH ZVÝŠENÚ PRACOVNÚ ÚRAZOVOSŤ    

Podľa  predložených   hlásení  z organizácii  v pôsobnosti  OZ  DLV  bolo  v roku  2021

zaregistrovaných spolu 167 registrovaných pracovných úrazov, čo je pri porovnaní s rokom

2020  o  41 registrovaných pracovných úrazov viac. V dôsledku výskytu pracovných úrazov

bolo  vymeškaných  9  983  kalendárnych  dní, čo  je  pri  porovnaní  s rokom  2020  o 3  166

kalendárnych dní viac. 

Počet 167 registrovaných pracovných úrazov v relatívnom vyjadrení predstavoval priemernú

početnosť  výskytu  0,76  pracovných  úrazov  na  100  zamestnancov.  Priemerný  počet

vymeškaných kalendárnych dní  na jeden pracovný úraz predstavoval  59,77 dní, čo je pri

porovnaní s rokom 2020 o 5,67 dní viac. 

Tabuľkový  prehľad  ukazuje,  v ktorom  odvetví  ako  narastala  alebo  klesala  úrazovosť

zamestnancov počas sledovaného obdobia. 

Vývoj pracovnej úrazovosti podľa rokov

Odvetvie 2017 2018 2019 2020 2021

Lesné hospodárstvo 48 61 55 31 43

Vodné hospodárstvo – povodia 14 21 15 12 15

Vodárenské spoločnosti 55 45 47 39 51

Celulózo-papierenský priemysel 30 34 28 19 21

Drevársky a nábytkársky priemysel 30 30 36 25 37

Spolu: 177 191 181 126 167
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ROKOVANIE ORGÁNOV OZ DLV

PLÉNUM OZ DLV

Dňa 28. 04. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Pléna OZ DLV.

Na úvod rokovania vystúpil  p.   Mgr. Marián Magdoško,

prezident Konfederácie odborových zväzov SR. Nakoľko si

28.  apríla  pripomíname  „Svetový  deň  bezpečnosti

a zdravia  pri  práci“,  p.  prezident  KOZ  SR  požiadal

prítomných,  aby  si  symbolickou  minútou  ticha  uctili

pamiatku tých, ktorí  prišli  o život pri  plnení pracovných

povinností. 

Pán prezident KOZ SR  sa vo svojom vystúpení sa zameral

na  aktuálne  problémy  odborového  hnutia  na  Slovensku,  informácie  o činnosti  KOZ  SR

a aktivity odborov v najbližšom období. 

Na  záver  svojho  vystúpenia  adresoval  výzvu  na  podporu  protestných  aktivít  KOZ  SR

a členských odborových zväzov, ktoré sú pripravované a zamerané na prejavenie nesúhlasu

so  smerovaním  Slovenskej  republiky  v súvislosti  so  zhoršovaním  sociálnej  a ekonomickej

situácie občanov Slovenska a obmedzovaním práv odborov. 

P. prezident osobitne vyzdvihol a vysoko ocenil 100-percentnú účasť členov Pléna OZ DLV

na rokovaní,  čo nie je bežným štandardom v porovnaní s rokovaniami iných odborových

zväzov, na ktoré bol p. prezident pozvaný. 

Okrem tradičných bodov rokovania,

členovia  Pléna  OZ  DLV  sa  venovali

kontrole  plnenia  uznesení;  vypočuli

si  „Správu  Predsedníctva  OZ  DLV

o činnosti  OZ  DLV  a Predsedníctva

OZ  DLV  od  posledného  riadneho

rokovania  Pléna  OZ  DLV  25.  11.

2021“,  ktorú  predniesla  p.  JUDr.

Vlasta  Szabová,  PhD.,  predsedníčka  OZ  DLV.  Zaoberali  sa  aj  vyhodnocovaním  rozsahu

poskytovaných  odborových  konzultačných  a poradenských  služieb  za  rok  2021,  správou

o činnosti  odborovej  kontroly  nad  stavom  BOZP  a správou  o vývoji  pracovnej  úrazovosti

v organizáciách v pôsobnosti OZ DLV za rok 2021;  správou o činnosti Revíznej komisie OZ DLV

za rok 2021. 
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Členovia Pléna OZ DLV schválili „Správu o čerpaní rozpočtu OZ DLV za rok 2021“, oboznámili

sa so  stanoviskom Revíznej  komisie k správe  a správou o audite  účtovníctva za  rok  2021.

Dôležitým  bodom  rokovania  bola  aj  „Informácia  o výsledkoch  kolektívneho  vyjednávania

KZVS na rok 2022“.    

V závere rokovania sa členovia Pléna OZ DLV zaoberali aj aktuálnymi problémami v súvislosti

s rekondičnými  pobytmi  zamestnancom  v kontexte  pripravovaných  legislatívnych  zmien

a vypočuli  si  informáciu  o aktuálnej  situácii  a zamestnaneckých  vzťahoch  v Správe

Tatranského národného parku.  

      

Členovia Pléna OZ DLV využili prítomnosť p. Mgr. Mariána Magdoška, prezidenta KOZ SR, aby

slávnostne odovzdal ceny víťazom súťaže „NAJ-ZO OZ DLV“ a „NAJ-PREDSEDA ZO OZ DLV“

za  rok  2021, ktorými  sa  stali  (pre  neprítomnosť  p.  Ing.  Dagmar  Blahovej  a p.  Ing.  Jána

Slivinského ocenenia prezvali nimi určení kolegovia – p. Ing. Jurčo a p. Ing. Holický): 

1.miesto ZO OZ DLV pri Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Ing. Viera Dubničková 

2.miesto ZV OZ DLV pri ŠL Tatranského národného parku – Ing. Ján Slivinský

3.miesto ZO OZ DLV pri Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Ing. Dagmar Blahová

Výhercovia súťaže získali pre základné organizácie finančné odmeny a predsedovia ZO OZ

DLV vecné dary. 

Víťazom blahoželáme a predsedom ZO OZ DLV za vedenie odborových organizácií veľmi

pekne ďakujeme.

S poľutovaním  našim  členom  oznamujeme,

že táto súťaž sa uskutočnila POSLEDNÝKRÁT.

K jej  zrušeniu  dochádza  na základe  návrhu

členov  Predsedníctva  OZ  DLV a následného

schválenia  návrhu  väčšinou  členov

Predsedníctva OZ DLV.  



SNEM KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Snem Konfederácie  odborových zväzov SR  (ďalej  len

„KOZ  SR“), ktorý  sa  konal  17.  05.  2022 okrem

pravidelných  rokovacích  bodov  schválil  Program  XI.

Zjazdu KOZ SR, Rokovací a Volebný poriadok XI. Zjazdu

KOZ SR, návrh Stanov KOZ SR na nasledujúce funkčné

obdobie  a  Programu  KOZ  SR  na  roky  2022  –  2026;

nominácie na prezidenta KOZ SR a viceprezidenta KOZ

SR. 

Na pozíciu prezidenta KOZ SR odborové zväzy navrhli

p.  Mgr.  Mariána  Magdoška  a p.  PhDr.  Moniku

Uhlerovú,  PhD.;  na  pozíciu  viceprezidenta  KOZ  SR

odborové zväzy navrhli p. Františka Gajdoša. 
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ROKOVANIE ORGÁNOV OZ DLV

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV I. a II. 

V roku 2022 sa rokovanie Predsedníctva OZ DLV uskutočnilo dvakrát – 07. 04. 2022 a 10. 06.

2022. 

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV I. 

Predsedníctvo OZ DLV sa na rokovaní 07. 04. 2022 v Bratislave zaoberalo hlavne podkladmi,

ktoré boli následne predložené na rokovanie Pléna OZ DLV. 

Štandardne bola na rokovanie tohto orgánu predložená aj „Informácia o stave finančných

prostriedkov  OZ  DLV  na  účtoch  OZ  DLV  a sekcií“  s prijatým  záverom,  že  s finančnými

prostriedkami  členov  OZ  DLV  je  nakladané  efektívne  a v záujme  členov,  „Informácia

o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV“ doplnená o prehľad pravidelných neplatičov

s prijatým záverom, že finančná disciplína sa od roku 2016 významným spôsobom zlepšila

a vzniknuté  problémy  sú  riešené  individuálne  a s cieľom  nájsť  riešenia  vzniknutých

problémov tak, aby nebolo ohrozené hospodárenie OZ DLV, „Informácia o použití 2-3% dane

z príjmu“ s konštatovaním, že OZ DLV na základe „Programu podpory a pomoci členom OZ

DLV“ v závislosti na objeme disponibilných zdrojov pravidelne pomáha členom OZ DLV, ktorí

sa nie vlastnou vinou ocitli v nepriaznivej životnej a finančnej situácií. 

„Informácia o uskutočnených voľbách v ZO OZ DLV“, kde bola konštatovaná nespokojnosť so

situáciou v niektorých základných organizáciách, v ktorých neboli doposiaľ vykonané voľby

alebo  neboli  predložené  napriek  viacerým  výzvam  podklady,  ktoré  je  potrebné  zaslať

Ministerstvu  vnútra  SR,   „Informácia  o udržiavaní  elektronickej  databázy  OZ  DLV“

s konštatovaním,  že  niektoré  základné  organizácie  nepracujú  pravidelne  s databázou,

neaktualizujú databázu a „Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR SR a iných orgánov“ so

zameraním na najdôležitejšie výstupy z rokovaní jednotlivých orgánov. 

Predmetom schvaľovacieho konania bol aj návrh na poskytnutie príspevku na organizovanie

„Venerovského  memoriálu“,  ktorý  je  každoročne  organizovaný  pod  záštitou  ministra

pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  SR  a predsedníčky  Odborového  zväzu  DREVO,  LESY,

VODA  a príspevku  Národnému  lesníckemu  centru  vo  Zvolene  pri  príležitosti  otvorenia

„Lesníckych dní“. 

Členovia Predsedníctva OZ DLV rozhodovali aj o návrhu na organizačné zabezpečenie prijatia

zahraničnej  delegácie  z HSŠ  (Odborový  zväz  z Chorvátska,  ktorý  pôsobí  v oblasti  lesného

hospodárstva) zástupcami Lesníckej sekcie OZ DLV. 
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Medzi témy, ktoré riešili členovia Predsedníctva OZ

DLV  v časti  Rôzne  patrili  –  zmena  kvalifikácie  –

posudzovanie  subjektu,  ktorý  pri  výkone  prác

postupuje  podľa  zásad  vo  verejnom  záujme;

vymedzením  rozdielu  medzi  členmi  a nečlenmi

odborov  na  pracoviskách  v rámci  OZ  PŠVV

a v zahraničí  vrátane  možnosti  dojednať

podmienky  v rámci  kolektívnych  zmlúv;

registračnou povinnosťou ZO OZ DLV a zdaňovaním príjmov mimo členských príspevkov.  

Ďalej sa členovia Predsedníctva OZ DLV zaoberali prípravou novej webovej stránky OZ DLV;

splnenie  záväzku  voči  KOZ  SR  v súvislosti  s úhradou  preddavku  na  členský  príspevok

a povinnosťou  zrealizovať  doplatok  členského  príspevku  v mesiaci  júl  2022;  pripravované

protesty OZ KOVO v Košiciach, Žiline a v Trnave a záujem podporiť protesty zo strany OZ

DLV a jednotlivých sekcií OZ DLV; nákup „reflexných viest“ pre členov všetkých sekcií OZ DLV

–  farebné  prevedenie,  grafika,  počty;  organizačná  príprava  vzdelávania  funkcionárov

a členov OZ DLV v dňoch 10. – 11. – 12. 05. 2022; organizačná príprava Konferencie ZO OZ

DLV  09.  06.  2022  a výber  miesta  konania;  aktuálny  stav  prípravy  4.  ročníka  súťaže

študentov SOŠ „Bezpečné dni  v práci“,  prijatie  záštity nad súťažou pánom Bc.  Milanom

Krajniakom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a oslovenie sponzorov. 

Predmetom rokovania boli aj predbežné výsledky hospodárenia JMF;  krátenie prostriedkov

z Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  SR  na  BOZP,  ktoré  sú  prerozdeľované

odborovým zväzom združeným v KOZ SR; informácia o víťazoch súťaže „NAJ-ZO OZ DLV“ a

„NAJ-PREDSEDA  ZO  OZ  DLV“  za  rok  2021;  ocenenie  členiek  OZ  DLV  pri  príležitosti

Medzinárodného dňa žien a aktuálny stav vykonávania zmien názvov ZO OZ DLV a registrácií

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  

PREDSEDNÍCTVO OZ DLV II.

Druhýkrát v tomto roku členovia Predsedníctva OZ DLV rokovali  10. 06. 2022 v Liptovskom

Jáne. 

Členovia Predsedníctva OZ DLV sa zaoberali kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich

rokovaní Predsedníctva OZ DLV za OZ DLV a za jednotlivé sekcie. Predmetom rokovania boli

aj  informácie  o stave  finančných  prostriedkov  OZ  DLV  a sekcií  na  účtoch,  kde  bola

konštatovaná  spokojnosť  so  spôsobom  nakladania  s finančnými  prostriedkami  členov  OZ

DLV; ďalej informácie o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV so záverom, že platobná

disciplína sa výrazným spôsobom zlepšila k čomu prispela aj intenzívnejšia komunikácia so

ZO OZ DLV. 

Členom Predsedníctva OZ DLV bolo predložené vyhodnotenie aktuálneho stavu v súvislosti

s prácou  s databázou  členov  podľa  sekcií  k 30.  04.  2022  zo  strany  ZO  OZ  DLV  podľa



jednotlivých  sekcií;  naďalej  zostávajú  problémy  v súvislosti  s predložením  podkladov  zo

strany ZO OZ DLV o uskutočnených voľbách, ktoré je OZ DLV povinný zaslať Ministerstvu

vnútra SR.

Členovia  Predsedníctva  OZ  DLV  sa  zaoberali  aj  návrhom  na  organizačné  zabezpečenie

vyslania zástupcov Lesníckej sekcie OZ DLV na „Športové dni“ v Chorvátsku v termíne 22. 06.

– 26. 06. 2022 a informáciami z rokovania orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.   

V bode Rôzne sa členovia Predsedníctva OZ DLV zaoberali  problematikou potreby zmeny

názvov ZO OZ DLV v Sekcii vodárenských spoločností OZ DLV; výberom formy prihlasovania

funkcionárov  OZ  DLV  do  Neverejnej  časti  webovej  stránky  OZ  DLV  a  zabezpečením

„reflexných  viest“  pre  potreby  identifikácie  členov  OZ  DLV  pri  protestných  akciách

a štrajkoch OZ DLV. 

Členovia  Predsedníctva  OZ DLV sa  ďalej  zaoberali  aj návrhom Memoranda o vzájomnom

porozumení  a spoluprácou  medzi  Klubom  akcionárov  Východoslovenskej  vodárenskej

spoločnosti,  a.s.  Košice a Odborovým zväzom DREVO, LESY,  VODA v súvislosti s projektom

zamestnaneckých akcií ako formou benefitu pre zamestnancov. 

Dôležitou časťou rokovania boli aj návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre jednotlivé

sekcie OZ DLV na rok 2023; stav prípravy 4. ročníka súťaže študentov stredných odborných

škôl  pod  názvom  „Bezpečné  dni  v práci“  a  príprava  výjazdového  rokovania  „Iniciatívy

mladých OZ DLV“. 

Členovia Predsedníctva OZ DLV diskutovali aj o účasti zástupcov za OZ DLV na XI. Zjazde KOZ

SR v dňoch 16. – 17. 06. 2022 v Bratislave a o  návrhoch medzinárodných zmlúv medzi OZ

DLV  a partnerskými  odborovými  zväzmi  z krajín  V4  pre  nové  funkčné  obdobie  do  roku

2026.



NAŠI JUBILANTI

Vážená kolegyňa

pani Mária LUKÁČOVÁ

Vážení kolegovia

pán Miroslav ČULEN

pán Pavol HALAS

pán Miloš ŽABKA

pán Ing. Ján SLIVINSKÝ,

dovoľte, aby som Vám v mene všetkých členov Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA

zaželala k Vašim významným životným jubileám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti

a odvahy vo Vašej náročnej odborárskej práci a priateľov, na ktorých sa môžete vždy a vo

všetkom spoľahnúť.
Členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA
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XI. ZJAZD KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA na XI. Zjazde Konfederácie odborových zväzov SR, ktorý
sa konal v dňoch 16. – 17. júna 2022 v Bratislave zastupovalo 6 delegátov – p. Miloš Žabka
za Sekciu vodárenských spoločností OZ DLV, p. Ing. Iveta Vrábelová, PhD. za Sekciu vodného
hospodárstva OZ DLV, p. Ondrej Grünvaldský za Drevársku a nábytkársku sekciu OZ DLV, p.
Ivana Vrtíková za Celulózo-papierenskú sekciu OZ DLV a p. Jozef Minárik, podpredseda OZ
DLV za Lesnícku sekciu OZ DLV a p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV.  

Na základe rozhodnutia Predstavenstva Konfederácie odborových
zväzov  SR  bola  vedením  XI.  Zjazdu  poverená  p.  JUDr.  Vlasta
Szabová,  PhD.,  predsedníčka  Odborového  zväzu  DREVO,  LESY,
VODA. 

XI.  Zjazd KOZ SR schválil  Program KOZ SR a Stanovy KOZ SR na
nové funkčné obdobie a zvolil nové vedenie KOZ SR – prezidentku,
viceprezidenta,  členov  Predstavenstva  KOZ SR  a Revízorov  účtov
KOZ SR. 

Na  záver  rokovania  XI.  Zjazd  KOZ  SR  schválil  Rezolúciu,
v ktorej  o.i.  zdôrazňujú,  že  budú obhajovať  práva  a postavenie

pracujúcich  a presadzovať  demokratické  hodnoty,  sociálne  práva  a  istoty,  princípy
sociálnej  spravodlivosti,  rovnosti, inklúzie,  solidarity a garanciu dôstojnej práce a života
pre všetkých.  
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Delegáti XI. Zjazdu KOZ SR zvolili nové vedenie KOZ SR –
prezidentku a viceprezidenta, členov Predstavenstva KOZ
SR a členov Revíznej komisie KOZ SR. 

Prezidentkou KOZ SR sa stala

p. PhDr. Monika Uhlerová, PhD. 

viceprezidentom KOZ SR sa stal 

p. František Gajdoš 

Blahoželáme zvoleným najvyšším funkcionárom
Konfederácie odborových zväzov Slovenskej

republiky a prajeme veľa síl, odvahy a
trpezlivosti v boji za práva a oprávnené záujmy

pracujúcich a odbory na Slovensku.

Členovia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA

 
Delegáti  XI.  Zjazdu  Konfederácie  odborových
zväzov  Slovenskej  republiky  schválili  za  členku
PREDSTAVENSTVA  KOZ  SR  za  výrobné  odborové
zväzy 
p. JUDr. Vlastu SZABOVÚ, PhD., 
predsedníčku  Odborového  zväzu  DREVO,  LESY,
VODA.

Členovia  a predsedníčka  Odborového  zväzu  DREVO,
LESY,  VODA   vyjadrujú  delegátom  XI.  Zjazdu  KOZ  SR
svoje  úprimné  poďakovanie  za  prejavenú  dôveru
a podporu.
                                                                                 ĎAKUJEME!

Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky má 11 členov;  tvoria
ho prezident, viceprezident KOZ SR a členovia Konfederácie odborových zväzov SR zastupujúci
výrobné odborové zväzy a nevýrobné odborové zväzy.

PUBLIKOVAL
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