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Z á p i s č.7/2020 z elektronického hlasovania OV ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s.  
v dňoch 26.-29.5.2020  

 
Podklady boli zaslané: pp. Kaczor, Almási (poradný hlas), Borík (poradný hlas), Krajčír,  Dodávková, 
Štepánek, Kafka, Tóth, Szelepcsényi, Baňanková, Trebichalský, Vinczeová, Darnadiová, Kaplocká, 
Piešťanský, Kocsis, Vanek, Káčerová, Hričo, Kubalíková, Ťažár, Barčáková, Homola, Dúbravka 
 
 
Program:  
1.  Hlasovanie o schválení Žiadostí o sociálne výpomoci + žiadosti o sociálnu výpomoc z Fondu 

solidarity ECHOZ 
2.  Hlasovanie o schválení finančných prostriedkov na vytvorenie internetovej stránky 
3.  Vyjadrenie k zaslaniu otvoreného listu Výkonnému GR p. Szabóovi  
 
1. Hlasovanie o schválení Žiadostí o sociálne výpomoci + žiadosti o sociálnu výpomoc 

z Fondu solidarity ECHOZ 
 

ROD Žiadateľ Druh  

príspevku 

Obdobie Suma 

8 Mego Igor PN 14.3.-13.4.2020 35 

8 Mego Igor PN 14.4.-13.5.2020 35 

11 Lupták Marek PN 28.8.2019-25.4.2020 422 

13 Prokop Dušan PN 22.1.-21.5.2020 372 

13 Petro-Monocký Dušan PN 24.2.-24.4.2020 70 

14 Bertóková Marta PN 16.3.-17.4.2020 35 

14 Vinczeová Mária PN 17.1.-18.3.2020 70 

15 Novotná Iveta PN 23.1.-22.2.2020 35 

19 Martinko Peter PN 3.4.-3.5.2020 52 

28 Kovácsová Margita PN 3.1.-25.5.2020 140 

28 Klúčovská Blanka PN 28.3.-27.4.2020 84 

28 Gašparíková Iveta PN 10.3.-10.5.2020 104 

28 Ozábalová Martina PN 31.3.-30.4.2020 35 

28 Klemensichová Izabela PN 4.4.-4.5.2020 67 

 

 
Uznesenie č. 9/2020 

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. 
  
  

Fond solidarity  ECHOZ 
Druh požadovaného príspevku:  

Narodenie dieťaťa Suma 
v EUR 

Danihel Natália 30 

  

Dlhodobá PN  

Lupták Marek 160 
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2. Hlasovanie o schválení finančných prostriedkov na vytvorenie internetovej stránky 

 

Uznesenie č. 10/2020 
Členovia OV odsúhlasili čerpanie finančných prostriedkov cca 1400€ z položky propagácia činnosti 
na vytvorenie webovej stránky. 
 
3. Vyjadrenie k zaslaniu otvoreného listu Výkonnému GR p. Szabóovi 
 

Sme presvedčení, že v období Kolektívneho vyjednávania bude finančná stabilita a aj vývoj 
trhu naklonený k takémuto riešeniu. 

 
Uznesenie č. 11/2020 

Členovia OV odsúhlasili zaslanie listu Výkonnému GR p. Szabóovi v uvedenom znení. 
 
 
Zapísala: Drahoslava Kaplocká 

Aj vzhľadom na nedávne udalosti, kedy veľa zamestnancov pracovalo z domu alebo boli na 
prekážkach v práci a nevedeli sa pripojiť do intranetu sa javí mať stránku prístupnú cez internet 
nevyhnutnosťou. 

- financovania novej internetovej stránky vo výške cca 1400€ z položky propagácia činnosti. 
V cene je zahrnuté: Tvorba web stránky odboryslovnaft.sk           
- vyhľadať a zakúpiť webhosting pre web stránku - 188,52€ na rok 

   - vyhľadať a zakúpiť tému vo wordpresse pre web stránku - 60€ 
   - zakúpiť bezpečnostný certifikát pre web stránku - 82€ na rok 
   - tvorba webovej stránky a celej jej štruktúry - 1000€ 

Vážený p. Výkonný generálny riaditeľ 
Odborová organizácia ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. zobrala so znepokojením na vedomie 
informáciu o individuálnych dohodách so zamestnancami o skrátení fondu pracovnej doby – 
skrátených pracovných úväzkoch. 
Toto opatrenie sa realizuje v období oživenia Slovenskej ekonomiky a následne aj v čase 
zvyšovania produkcie a predaja výrobkov SLOVNAFT, a.s. 
Žiadame Vás o prehodnotenie uvedeného kroku zvlášť v prípadoch, kde sa očakáva 
a vyžaduje zvýšený výkon zamestnancov. Ako príklad by sme uviedli zamestnancov na 
predaji, kde s oživením ekonomických činností na Slovensku sa bude určite vyžadovať 
zvýšená aktivita predajcov, s cieľom návratu k plánovaným objemom predaja. Rovnako 
s oživením predaja na čerpacích/obslužných staniciach SLOVNAFT, a.s. bude požadovaný 
zvýšený pracovný výkon na účtovníctve v rámci GBS. Uvedené útvary chápte ako príklad, 
určite sa zvýšená pracovná vyťaženosť bude týkať zamestnancov aj na ostatných útvaroch. 
Vzhľadom na spôsob realizácie skrátených pracovných úväzkov formou individuálnych dohôd 
so zamestnancami, ako aj z dôvodu neprítomnosti väčšiny zamestnancov na pracovisku 
(práca z domu, čerpanie dovoleniek) a aj z dôvodu zákazu zhromažďovania, odborová 
organizácia nemohla legitímne zasiahnuť do tohto procesu. 
Zákonným spôsobom vieme zaradiť kompenzáciu straty na mzde pre uvedených 
zamestnancov do procesu blížiaceho sa Kolektívneho vyjednávania čo súčasne aj 
navrhujeme. 

 


