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E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda
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Odborový zväz DREVO, LESY, VODA „odštartoval” dovolenkovú sezónu 2019

DEŇ PRE ODBORÁROV 2019
Odborový zväz DREVO, LESY VODA (ďalej aj „OZ DLV”) zorganizoval pilotný ročník
festivalového podujatia „Deň pre odborárov”, ktorého účelom bolo spojiť odborárov všetkých našich
sekcií a vytvoriť priestor pre vzájomné spoznanie sa a výmenu skúsenosti. Podujatie sa uskutočnilo
21. 06. 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove (ďalej aj „SOŠ lesnícka, Prešov”).
Okrem už štandardne skvelej spolupráce s SOŠ lesnícka, Prešov, ako OZ DLV oceňujeme spoluprácu s
Územným spolkom Slovenského červeného kríža v Prešove a s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru
SR v Prešove, ktorí nám pomohli pripraviť pre odborárov pútavý sprievodný program a to vrátane ukážky
práce policajných kynológov KR PZ Prešov, policajtov z Pohotovostnej motorizovanej jednotky a
preventistiek KR PZ Prešov.
Naši odborári si mohli počas podujatia preveriť svoje zručnosti a uchádzať sa o rôzne ocenenia. Pre
kulinárskych milovníkov sme pripravili súťaž „Kráľ gulášu” a „Kráľovná koláčov”. Aby sme vedeli
porovnať schopnosti jednotlivých sekcií OZ DLV, pripravili sme si viacero disciplín pre sekcie samotné.
Odborári mali možnosť súťažiť v disciplínach – pílenie dreva bruchatkou, stavanie vtáčej búdky,
prečerpávanie vody z/do sudov, poskytnutie prvej pomoci (v spolupráci so SČK), vedomostný kvíz a
hľadanie „Pirátskeho pokladu”.

1.
2.
3.
4.
5.

I. Vo vzájomnom meraní síl sekcií v súťažných disciplínach, sa družstvá umiestnili nasledovne:
Sekcia vodného hospodárstva OZ DLV
Lesnícka sekcia OZ DLV
Sekcia vodárenských spoločností OZ DLV
Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV
Drevárska a nábytkárska sekcia OZ DLV
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II. V kategórií „Kráľ gulášu” sa družstvá umiestnili nasledovne:
Sekcia vodárenských spoločností OZ DLV a Ústredie OZ DLV
Lesnícka sekcia – LESY SR, š.p., OZ Košice
Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV

III. V kategórií „Kráľovná koláčov” sa súťažiaci umiestnili nasledovne:
1. Bc. Erika Ninačová, Lesnícka sekcia – LESY SR, š.p., OZ Košice
2. Viktória Jurinová, Lesnícka sekcia – LESY SR, š. P. OZ Rožňava
3. Ing. Michaela Svrčková, Lesnícka sekcia – LESY SR, š. P. OZ Čadca
Hlavnú časť podujatia uzatvorili kultúrne vystúpenia speváčok a spevákov ľudových piesní z
Prešova a Mgr. Marianny Železnej s hudobným doprovodom - účastníčky speváckej súťaže "Zem spieva“.
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Ako boli odborári spokojní s prvým ročníkom podujatia?
Ústredie OZ DLV ako organizátor sa chce v prvom rade poďakovať všetkým účastníkom, ktorí svojou osobnou
účasťou podporili správnosť a význam myšlienky stretávania sa nielen funkcionárov, ale všetkých členov nášho
odborového zväzu. Prvý ročník podujatia „Deň pre odborárov 2019“ hodnotí veľmi pozitívne. Za 19 rokov existencie
nášho OZ DLV sa jednalo o historicky prvé takéto spoločné stretnutie zástupcov všetkých sekcií OZ DLV.
Ako každé neformálne stretnutie, aj toto dokázalo spojiť odborárov vo veľmi priateľskom prostredí. Okrem
mnohých príjemných a neraz aj úsmevných chvíľ, dokázalo vytvoriť priestor pre spoznanie sa našich členov navzájom
a napomôcť tak začať budovať v našom povedomí presvedčenie, že náš odborový zväz síce tvorí päť sekcií, ale chceme
aby pre našu spoločnú odborársku prácu v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA platilo „Jeden za všetkých
a všetci za jedného“, čo nám môže významným spôsobom pomôcť, keď budeme postavení pred problém a hlavne
budeme pripravení spoločnými silami hľadať jeho riešenie. Bez akcií ako je táto by sa to nikdy nepodarilo.
Ďalším pozitívnym momentom z tohto podujatia je skutočnosť, že účastníci akcie „Deň pre odborárov 2019“
sa spontánne rozhodli pridať tejto odborárskej akcii aj charitatívny rozmer, nakoľko v rámci dobrovoľnej zbierky,
ktorej výťažok bude na základe rozhodnutia Predsedníctva OZ DLV odovzdaný niektorému z našich členov, ktorý sa
stará o zdravotne postihnuté dieťa, bolo vyzbieraných spolu 386,00 EUR. Do tejto sumy prispeli aj súťažiaci
v jednotlivých disciplínach všetkých piatich sekcií OZ DLV – Celulózo-papierenská sekcia, Drevárska a nábytkárska
sekcia, Lesnícka sekcia, Sekcia vodného hospodárstva a Sekcia vodárenských spoločností, ktorí venovali obsah
„Pirátskych pokladov“ na tento účel.
Sám to najlepšie zhodnotil účastník akcie „Deň pre odborárov 2019“, člen Pléna OZ DLV a člen Výkonnej
rady Celulózo-papierenskej sekcie OZ DLV p. Ing. Ján Krasuľa slovami, ktoré hovoria za všetko:
„Pani predsedníčka, zároveň sa Vám a celému organizačnému tímu, chcem v mene sekcie Celpap poďakovať
za perfektne zabezpečený a zorganizovaný Deň pre odborárov. Tí, ktorí tam neboli, môžu len ľutovať. Z našej skupiny
sa všetci tešíme na budúcoročné stretnutie.“
Pripájame aj hodnotenie ďalšieho účastníka akcie, člena Pléna OZ DLV a člena Výkonnej rady Lesníckej sekcie
OZ DLV p. Ing. Ján Slivinského, ktorý napísal slová, ktoré hovoria za všetko:
„Ďakujem Ti za úžasnú odborársku akciu v Prešove“.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA
by Vám – členom nášho odborového zväzu aj pri tejto príležitosti chcel
vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc a podporu počas našej doterajšej
spolupráce a súčasne si dovoľuje vysloviť prianie - aby naša spolupráca
pokračovala aj v nasledujúcom období, aby sme spoločnými silami a vzájomnou
podporou riešili problémy, ktoré nám život pripraví, aby sme sa spolu mohli tešiť
z našich úspechov a spoločnými silami sa nám postupne darilo zlepšovať
postavenie a životnú úroveň odborárov – členov nášho odborového zväzu!
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