
 
 

  Z á p i s  č. 1/2020 
      zo  zasadnutia OV ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. zo dňa 14.1.2020 

 

Prítomní: pp. Kaczor, Krajčír,  Dodávková, Soták, Kafka, Tóth, Baňanková, Chmelová, Vinczeová, 
Kaplocká, Piešťanský, Kocsis, Vanek, Bodics, Ťažár, Barčáková 
 
Neprítomní: pp.  Kubalíková, Szelepcsényi, Káčerová, Hričo, Darnadiová 
 
Overovatelia: pp. Dodávková, Kaplocká 
 
Program:  
1.  Kontrola plnenia uznesení. 
2.  Komisie pri OV. 
3.  Organizačné zmeny v rafinérii ( Ing. Šrámek ) 
4.  Príprava konferencií ROD 
5.  Voľby úsekových dôverníkov 
6.  Rôzne. 
 
1. Kontrola plnenia uznesení. 

26/2019 Vyplatenie sociálnych výpomocí.  Splnené 

27/2019 Zrušenie ROD 5 a 6 k 31.12.2019 Splnené 

     
2. Komisie: 

• SoZ 
Sociálne výpomoci z dôvodu PN: 

ROD Žiadateľ Druh príspevku Obdobie Suma 

18 Práger Ivan PN 17.9.-16.12.2019 256,- 

26 Balabán Peter PN 2.12.-31.12.2018 69,- 

26 Bajgart Tomáš PN 15.9.-14.12.2019 207,- 

27 Knapíková Ieta PN 21.10.-20.12.2019 70,- 

29 Teauer Viera PN 26.8.-25.11.2019 105,- 

 
 
Príspevok zo Solidárneho fondu ECHOZ: 
 

  
 
 
 
 

 
Uznesenie č. 1/2020 
Členovia OV vyslovili súhlas s vyplatením príspevkov uvedeným žiadateľom. V súvislosti so 
sociálnou výpomocou z dôvodu dlhodobej PN. OV zároveň vyslovuje súhlas s oslobodením 
menovaných členov od platenia členského príspevku za dobu PN.  

• BOZP 
Od začiatku roka boli zaznamenané 3 úrazy, uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadne 
zástupcov zamestnancov pre BOZP, prebehlo niekoľko meraní hluku (železnica, tepláreň) – 
tieto merania sú platné len ak sa ich zúčastní aj zástupca zamestnancov pre BOZP. 

• HK 
Predsedníčka HK požiadala členov OV aby odovzdali doklady potrebné k spracovaniu 
účtovnej uzávierky za rok 2019. Hospodárskej komisii je možné zasielať návrhy týkajúce sa 
prípravy rozpočtu ZO na rok 2020 

• ŠK 
Predseda ŠK predložil žiadosť Cyklo klubu o sponzorský príspevok na cyklo akciu „vítanie 
jari“ organizovanú tradične pre záujemcov z radov zamestnancov Skupiny Slovnaft. 
Uznesenie č. 2/2020 

Narodenie dieťaťa  

Botló Márta 30 

Uzatvorenie manželstva  

Andilová Alexandra 60 
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OV 

schvaľuje príspevok pre Cyklo klub na uvedenú akciu vo výške 170 EUR z položky rozpočtu 
ZO sponzorstvo. 

 
 

3. Organizačné zmeny v rafinérii 
Riaditeľ výroby Ing. Šrámek informoval členov OV o najvýznamnejších udalostiach vo výrobe 
v minulom roku. Uskutočnili sa generálne revízie v najväčšom rozsahu v histórii podniku. Týkali sa 
21 výrobných jednotiek. Bolo potrebné zvýšiť rozpočet určený na GR čo spolu s výpadkom produkcie 
počas realizácie GR výrazne ovplyvní výsledky podniku za rok 2019. Na etylénovej jednotke boli 
realizované úpravy zamerané na zvýšenie kapacity a zlepšenie efektívnosti. 
Bola uskutočnená študia zameraná na posúdenie vyťaženosti zamestnancov a projekt zameraný na 
posúdenie komplexnosti prevádzok. V oblasti údržby je cieľom posilniť vykonávanie preventívnej 
údržby a predchádzať haváriám a neplánovaným odstávkam. 
Organizačné zmeny uskutočnené od 1.1.2020 znížili počet prevádzok z 8 na 7 s cieľom 
harmonizovať organizáciu výroby v Skupine MOL. 
 

 
4. Príprava konferencií ROD 
Na všetkých ROD je potrebné pripraviť a uskutočniť konferenciu ROD. Návrh programu konferencie 
dostanú predsedovia ROD elektronicky spolu s počtom delegátov za jednotlivé ROD na konferenciu 
ZO. Delegátov na konferenciu ZO volí konferencia ROD. Na konferencii ROD je možné poskytnúť 
občerstvenie do výšky 5 EUR na delegáta a hosťa konferencie. Termíny konania konferencií je 
potrebné oznámiť na sekretariát ZO ECHOZ. 
.  
5. Voľby úsekových dôverníkov  
V súlade so Základnými dokumentami ZO je potrebné pripraviť a uskutočniť voľby úsekových 
dôverníkov. Voľby na ROD riadi volebná komisia menovaná ROD. Právo voliť a byť volený má každý 
člen ROD. Volebná komisia oznámi termín, do ktorého môžu členovia ROD oznámiť svoj záujem 
kandidovať na funkciu odborového dôverníka. Následne zostaví kandidátnu listinu a oznámi termín 
konania volieb. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina členov ZO na príslušnom 
odborovom úseku. Zvolený je kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Voľby je potrebné uskutočniť do 
31.3.2020 
 
Zasadnutie viedol:           Peter  K r a j č í r           

            podpredseda OV ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Dodávková        

  p. Kaplocká        

 
Zapísal: Peter Krajčír 


