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Z á p i s č.6/2020 z mimoriadneho zasadnutia OV ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s.  25.5.2020 
 

Pripojení: pp. Kaczor, Krajčír, Dodávková, Baňanková, Vinczeová, Darnadiová, Kaplocká, 
Piešťanský, Kocsis, Ťažár, Barčáková, Homola, Dúbravka, Jurečková, Kolesár, Sztruhár, Grácová 
 
Ospravedlnení: Štepánek, Kafka, Tóth, Szelepcsényi, Trebichalský, Kubalíková, Almási (poradný 
hlas), Borík (poradný hlas) 
 
Program:  
1.  Informácie z oblasti ĽZ 
2.  Informácia o aktivitách EZR 
3.  Informácia o plánovanej novej internetovej stránke 
 
1. Informácie z oblasti ĽZ 

Na elektronické stretnutie cez TEAMS portál prijala pozvanie riaditeľka ĽZ. Zhodnotila situáciu po 
zavedení opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu zo strany štátu aj zo strany 
Skupiny Slovnaft. Hovorila o skúsenostiach z vedenia ľudí na diaľku, rozhodnutí Skupiny MOL 
prehodnotiť na 2 mesiace pracovné úväzky zamestnancov a iných aktuálnych témach. Potom 
odpovedala na vopred odoslané otázky: 

• Kedy VÚRUP nabehne na FIORI? Či vôbec? – Odpoveď: FIORI je projekt, do ktorého je potrebné 
investovať. Momentálne sú tieto projekty pozastavené a robí sa analýza, ktoré projekty budú 
dokončené. 

• Bude vypracovaná prepočtová pomôcka ohľadom odmien a VOVO? Robili sme na rôzne druhy 70%, 
80% HO, 100%, OČR, D, PKZ, PZK....... V prípade odmien je toto všetko zohľadňované a bude dosť 
problém si to ukontrolovať. Hneď na prvú možnú výplatu sme mali veľa sťažností na výplatu. HO im 
odpočítali ako PZK a všetko im odpočítali na 70%.... Dokonca za 1 deň HO sa odmena za chodenie do 
práce (200.- €)  skrátila na 70%. Všetko sa reklamovalo, len pri odmenách tam bude ešte viac 
položiek....- Odpoveď: Chyby vo výplatách rieši Administratívne centrum MOL GBS Slovakia, s.r.o. 
v spolupráci s oddelením odmeňovania. 

• Zamestnanec odchádza do dôchodku, jeho pracovná náplň celá ako je pridelená zamestnancovi, 

ktorý má svoju pracovnú náplň, je možné upraviť plat alebo triedu aj v súčasnej situácii, kedy sú 

prijaté opatrenia pre COVID -19. – Odpoveď: zmeny v zaradení sú možné. Je to v kompetencii 

nadriadeného.  

• 3 otázky: -1 či budú na jún prehodnocované % skrátených úväzkov u zamestnancov, ktorí budú chodiť 

do práce a skrátený úväzok mali preto, že buď nemali prostriedky na to aby mohli pracovať z domu 

alebo charakter ich práce je taký, že na pracovisku majú väčšiu vyťaženosť ako pri práci z domu – 

Odpoveď: % pracovných úväzkov sa nebudú automaticky zvyšovať po fyzickom návrate na 

pracovisko. Každé zvýšenie musí byť odsúhlasená vedúcim na úrovni L2 na skupinovej úrovni;  

2 – na koho majú byť adresované SV z dcér a či si tam predstavujú nejaké lehoty podávania – 

Odpoveď: žiadosti o sociálne výpomoci je treba adresovať z celej skupiny Slovnaft na p. Grácovú; 

3 – koľko sa skrátením úväzkov ušetrilo prípadne koľko nadčasov v tejto súvislosti bolo na ĽZ resp. 

Administratívnom centre ĽZ – Odpoveď: ak skrátené úväzky zostanú tak, ako boli dohodnuté na máj 

a jún, tak 1-1,2 mil. €. 

• Ak už sa vedelo, že sa pôjde do skrátených úväzkov, prečo táto informácia nebola komunikovaná tak 
ako sa patrí na modernú spoločnosť, kde sa roky buduje aj kultúra, ale v prípade prvých problémov 
sa na to zabúda? 

• Trhy ožívajú, ľudia sa už presúvajú do práce. Prečo Slovnaft pružnejšie nereaguje na potreby trhu 
a nezmení niektoré opatrenia pre administratívu keď sa vie, že už nakazených ubúda? – Odpoveď: 
Teraz ide rafinéria na 80-90% aj biznis v iných oblastiach sa zlepšuje. 

Veď zamestnanci sú dostatočne lojálni k firme a veríme, že tento krok by pochopili ľahšie 
a jednoduchšie. Takto vznikali situácie, že večer zavolal vedúci a okamžite žiadal odpoveď.  
Zamestnanci museli odsúhlasovať emailom alebo sms niečo čo nevideli, nevedeli, že za akých 
podmienok súhlasia a keď aj súhlasili, zistilo sa, že tlačivo je zlé. Toto sa v modernej spoločnosti 
nerobí. – Odpoveď: Nastala chyba v komunikácii. Každí zamestnanec dostal informáciu ako zníženie 
fondu pracovnej doby ovplyvní jeho mzdu. 
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• Ak máte podozrenie, že HO sa zneužívalo, prečo netrestáte dané osoby, ale opäť celú skupinu? Prečo 
ak niekto dodržal všetky nariadenia ohľadne HO je vo vašich „očiach“ hneď podozrivý, resp. každý, 
kto je na HO? Veď existujú aj také pozície, ktoré nie sú naviazané na to či je alebo nie je koronavírus, 
požiadavky zákazníkov treba riešiť a zabezpečovať a nebolo ich menej, ale niekedy aj viac. Aj na HO. 
- Odpoveď: Nikto nie je trestaný tým, že má HO.  

• Aký vplyv bude mať daná kríza na zamestnanosť v Slovnafte? Ak budete prepúšťať, zastaví sa aj 
program pre vysokoškolákov a stredné školy? Alebo sa opäť prepustí zamestnanec a po mesiacoch 
prijmú mladí ľudia? – Odpoveď: Zatiaľ nie je jasné aké dopady na ekonomiku a teda aj podnik bude 
mať kríza. Momentálne nie je na stole prepúšťanie ani skrátené úväzky na ďalšie obdobie. 

 
Na otázku či sa neuvažuje do budúcnosti  zvýšiť počet dní HomeOffice na mesiac  bola odpoveď, 
že Ľudské zdroje pripravujú materiál pre vedenie Skupiny MOL s požiadavkou na zvýšenie počtu 
HO. 
 
2. Informácia o aktivitách EZR  

O aktivitách Európskej zamestnaneckej rady MOL informoval podpredseda OV a člen 
výkonného výboru p. Krajčír. Výkonný výbor EZR má každý týždeň konzultáciu cez TEAMS. 
Podľa potreby sú do týchto konzultácií zapojení členovia vedenia Skupiny MOL. Riaditeľka 
ĽZ na skupinovej úrovni pani Zdravka Bubalo informovala o znížení fondu pracovného času 
realizovaného formou dodatkov k pracovným zmluvám dotknutých zamestnancov, zásadách 
využívania home office a ďalších krokoch vedenia MOL na skupinovej úrovni. Generálny 
riaditeľ MOL informoval členov výkonného výboru o ekonomických dopadoch korona krízy 
na Skupinu. Došlo k výraznému poklesu predaja, bolo potrebné znížiť objem spracovanej 
ropy, prevádzky idú na obmedzený výkon, boli zastavené niektoré aktivity v oblasti 
investičných akcií a vrcholové vedenie prehodnocuje plán na rok 2020. Prvoradým cieľom je 
ochrana zdravia zamestnancov. 
 

3. Informácia o plánovanej novej internetovej stránke 
Predseda OV informoval prítomných (elektronicky) o nutnosti mať internetovú stránku pre naše 
odbory. Okrem iného je stále mnoho zamestnancov Skupiny Slovnaft ako aj zamestnancov 
z firiem, kde pôsobia naše odbory, ktorí nemajú prístup na intranet a potrebujeme členov aj 
potenciálnych členov informovať o našich aktivitách. 

 
 
Zasadnutie bez uznesení, hlasovanie prebehne elektronicky. 

 
  
 
 
Zapísala: Drahoslava Kaplocká 


