
 

 

  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

 
         dovoľte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Jana Matúšková a do       
         Slovnaftu som nastúpila na jeseň v roku 1998. V tom istom roku som sa stala aj  
                členkou našej odborovej organizácie. 
 

Pred príchodom do Slovnaftu som pracovala v Nováckych chemických závodoch, kde som bola 
tiež členkou odborovej organizácie. V Slovnafte som začínala na pozícii Laborant na bývalom 

Technickom servise polyolefínov (TSPO). 
 

Na tomto úseku som bola tajomníčkou Rady odborových dôverníkov (ROD) č. 8.  V roku 2002 
som po organizačnej zmene prešla z petrochémie do rafinérskej sekcie.  
 Pôsobila som na útvare Ekonomika a plánovanie výroby. V tomto čase som už 
 študovala popri zamestnaní na Materiálovo - technologickej fakulte Slovenskej  
 technickej univerzity a v roku 2005 som štúdium úspešne ukončila promóciou.  
 

Od roku 2003 som nepretržite vo Výrobe. Názov útvaru sa menil podľa organizačných 
zmien. Za dve desaťročia sa ich v Slovnafte uskutočnilo niekoľko. Pracovala som teda 

postupne na Závode 31, Závode 3  až po súčasné Prevádzkovanie výroby. Súčasťou Výroby som viac ako 17 rokov a veľa z vás 
osobne poznám či už priamo z Výroby, alebo z iných útvarov. 
Od roku 2017 som tajomníčkou ROD č. 10.  
 

A  prečo som sa rozhodla kandidovať na uvoľneného funkcionára ZO ECHOZ? Táto organizácia má veľa členiek – žien, ale vo 
vedúcich funkciách odborov nemali zastúpenie. Nastal čas to zmeniť. Verím, že budem zodpovedne zastupovať všetkých a moja 
práca bude pre odborovú organizáciu prínosom. Teším sa na spoluprácu s vami.  
 

A ešte maličkosť na záver, nie len prácou sme živí. 
Rada športujem – aj keď teraz menej. Mám rada turistiku – prišla som na to, že aj lezenie po skalách, bicyklovanie a občas aj beh .  

 
 

Výsledky volieb uvoľnených funkcionárov 
 

Na konferencii Základnej organizácie  Energeticko-chemického odborového zväzu 
(ZO ECHOZ) pri Slovnaft, a.s., ktorá sa konala dňa 6. 10. 2020, sa v zmysle 
volebného poriadku uskutočnili voľby dvoch uvoľnených funkcionárov.      
 
Za uvoľnených funkcionárov kandidovali:    
Tibor Kaczor 
Drahoslava Kaplocká                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Peter Krajčír                                                                                                                                             
Jana Matúšková 
 

Za uvoľnených funkcionárov s najväčším počtom hlasov boli zvolení:        
Tibor Kaczor  a Jana Matúšková 
 

Následne v zmysle základných dokumentov uskutočnil Odborový výbor ZO ECHOZ  
(OV) v dňoch 15. až 20. októbra 2020 voľby predsedu OV ZO ECHOZ. 
Za predsedu bol na 5-ročné volebné obdobie zvolený Tibor Kaczor. Funkciu 
podpredsedu bude vykonávať Jana Matúšková. 
 

Obom blahoželáme k zvoleniu a prajeme veľa síl, úspechov a energie 
v nadchádzajúcej náročnej odborárskej práci. 
 

Konferencia sa konala za prísnych hygienických opatrení po konzultácii 
s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva Bratislava. Spätne môžeme 
konštatovať, že sa konferencia uskutočnila bez zdravotných rizík . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na vyliečenie chrípky mi vždy stačili dva-tri dni. Toto bolo niečo úplne iné 
 
Práve šiel na nočnú zmenu, keď mu v mobile zapípala sms správa s výsledkom 
PCR testu. Pozitívny. „Okamžite som vystúpil z autobusu, zavolal som 
majstrovi a otočil som sa domov,“ začína svoje rozprávanie z Výroby. Patrí 
medzi 58 slovnaftárov, ktorí sa od začiatku pandémie infikovali koronavírusom.  
 

Na PCR test sa náš kolega dostal po pracovnom kontakte s iným infikovaným slovnaftárom. „Testy absolvovala celá naša zmena a 
všetci mali negatívne výsledky. Len mne správa z laboratória stále nechodila. Neznepokojovalo ma to. Cítil som sa v poriadku a na 
rozdiel od iných kolegov zo zmeny som bol od infikovaného človeka v dostatočne veľkej vzdialenosti a samozrejme s rúškom. O to 
viac som bol prekvapený, že som ako jediný pozitívny. V karanténe zostala aj manželka, ktorá hneď obtelefonovala ľudí v práci. 
Prvé dva dni sa nič nedialo. Volávali mi kolegovia, pýtali sa, ako sa cítim a na to som mal jedinú odpoveď – našťastie bez príznakov. 
Prišiel však tretí deň, a vtedy to udrelo. Nemal som horúčky, ani úporný kašeľ, ale koronavírus spôsobil, že som prestal jesť. Cítil 
som sa mizerne. Nechutenstvo bolo naozaj hrozivé, nebol som schopný prehltnúť takmer nič. Zjesť rožok s mliekom alebo banán 
bol celodenný boj. Trvalo to týždeň.“ 
 

Keď sa karanténa skončila a kontrolný test bol negatívny, nastúpil náš kolega na záložnú zmenu. „Bol som zoslabnutý, ale 
paradoxne, najviac mi pomohol návrat do práce. Cítil som sa zo dňa na deň lepšie, začal som trochu viac jesť a po ďalšom týždni 
som bol takmer fit. Aj keď u mňa Covid-19 netrval až tak dlho, nechcel by som si toto obdobie zopakovať a neprajem ho nikomu.“ 
Náš kolega pritom patrí medzi slovnaftárov, ktorí si od marca – odkedy platia vo Výrobe mimoriadne prísne HSE opatrenia – 
vybudovali prísnu rutinu v nosení rúška, odstupe a dezinfekcii rúk. „Od marca som bral pandémiu vážne, nezľahčoval som jej 
nebezpečenstvo a nepodceňoval som preventívne opatrenia. To, že som sa koronavírusu nakoniec nevyhol, svedčí o jeho 
extrémnej infekčnosti. Treba si skutočne dávať pozor vždy a všade. Z vlastnej skúsenosti by som slovnaftárom odkázal, aby 
koronavírus nepodcenili. Mne na vyliečenie chrípky stačil čaj a dva dni v posteli. Toto bolo niečo úplne iné. Našťastie to trvalo len 
týždeň a dnes som v poriadku. Ale nechcel by som si to zopakovať“, uzatvára náš kolega. 
 
 

Komisia mladých 
 

Komisia mladých pri Odborovom výbore tiež pocítila v tomto roku 
zvláštne obdobie, keď sa kvôli pandémii COVID-19 akoby všetko 
zastavilo. Prestali sa konať verejné podujatia, stretnutia, naša 
spoločnosť začala fungovať v zvláštnom, doteraz nepoznanom 
režime. Plány, aktivity, ktoré chcela komisia realizovať sa museli 
prehodnotiť od základov a museli sme si nastaviť nové priority a ciele. 
Aj keď aktivít bolo menej, ale nedá mi nespomenúť napr. rozdávanie 
kvietkov na vrátnici počas Medzinárodného dňa žien. Táto naša 
tradícia vždy vyčarí úsmev na tvári našich kolegýň.  
 

V novembri naše odbory oslovila pani riaditeľka PaedDr. Slávka 
Oroszová z Centra pre deti a rodiny z Bratislavy. Cez pána predsedu 
Tibora Kaczora sa informovala, či by naša Odborová organizácia 
prispela deťom do zariadenia balíčkami na Mikuláša. Tibor Kaczor 
spolu so spolupracovníkmi ani minútu nezaváhali a spoločne pripravili 
35 nádherných Mikulášskych balíčkov pre deti, ktoré následne 
predseda Komisie mladých Zoltán Almási a podpredseda Peter Barok 
osobne odovzdali pani riaditeľke PaedDr. Slavke Oroszovej.  
 

Pani riaditeľka sa v mene všetkých detí poďakovala a poslala malú 
pozornosť vo forme ručne vyrábanej keramiky deťmi zo zariadenia.  
Deti vo voľnom čase s tetou keramikárkou vyrábajú krásne mačičky, 
anjelikov, motýlikov. Sme radi, že aj tu sme mohli pomôcť a potešiť 
najmenších. 

V mene Komisie mladých Vám prajeme, krásne, pokojné Vianoce a hlavne prežime ich v zdraví s našimi najbližšími. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milí kolegovia - priatelia,  
prichádzajú najkrajšie sviatky roka, a spolu s nimi aj vianočný Odborár. Kým 

oslávime Vianoce a privítame nový rok, pripravili sme pre vás krátky prehľad 

tohtoročného spoločenského života v historickom Apollo klube. 

Nezaháľali sme. Na celý rok sme mali naplánované zaujímavé aktivity – kreatívne, 

vzdelávacie, pohybové, ale... Marec všetko zmenil. Keď sa po jarnom obmedzení 

pohybu a stretávania opatrenia uvoľnili, pripravili sme za prísnych hygienických 

opatrení rôzne aktivity, ktoré vám umožnili oddýchnuť si pri témach, ktoré vás 

zaujali, vyčistiť si hlavu pri umeleckej tvorbe či naučiť sa niečo nové. Veľmi 

očakávané boli detské tábory a je pre nás veľkým potešením, že sme ich nakoniec 

mohli otvoriť a privítať tam deti slovnaftárov.  

Snáď nám budúci rok umožní stretávanie sa bez obmedzení a dobehnúť 

zameškané. Už teraz sa na nás všetkých tešíme. Malý foto náhľad na váš talent, 

kreativitu a šikovnosť. Nestratili ste ich ani v tomto namáhavom roku. 

Prajem príjemné a krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny.  

Za Apollo klub Marika Vinczeová 

 

Prešporské mandľové sucháre  
 

Na začiatok trochu histórie. V starom Prešporku sa okrem rožkov, dodnes známych  ako Bratislavské 
rožky, piekli chýrne mandľové sucháre. Boli vtedy nemenej slávne ako bratislavské rožky, dokonca sa 
napriek svojmu jednoduchému vzhľadu  tešili ešte väčšej popularite. Mandľové sucháre boli také 
obľúbené, že už v prvej polovici 19. storočia ich prešporskí pekári exportovali do Paríža, Londýna a ďalších 
veľkých miest v zahraničí.  Ku mne sa recept na túto dobrotu dostal pred mnohými rokmi ako rodinný 
recept od kolegyne Danky Belačičovej. Popri krémových koláčoch sú mandľové sucháre na vianočnom 
stole príjemnou zmenou . Vyskúšajte aj vy. 
Recept na mandľové sucháre 
Suroviny: 
150 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 5 bielkov, 100 g nelúpaných 
mandlí, prípadne kombinácia mandlí a lieskových orechov 

Postup: 
Bielka vyšľaháme na tuhú penu, do ktorej postupne pridáme múku zmiešanú s cukrom. Nakoniec 
zľahka pridáme celé mandle. Cesto vylejeme do vymastenej formy – napríklad do formy na srnčí 
chrbát – a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme asi 20-30 minút pri 170 °C. Po upečení zabalíme do 
alobalu a necháme odstáť do druhého dňa. Na druhý deň po vyklopení nakrájame čo najtenšie plátky, rozložíme na plech vyložený 
papierom na pečenie a v mierne vyhriatej rúre pomaly sušíme do zlatistej farby. Verím, že táto rodinná pochúťka si získa aj vás.  
Želám dobrú chuť pri sviatočnom stole.  

Odborár, spravodaj pre zamestnancov Skupiny SLOVNAFT, člena Skupiny MOL. Založené v roku 2008.  Ročník 2020. Nie je možné ho rozširovať 
bez písomného súhlasu Odborovej organizácie SLOVNAFT, a. s.  zastúpená Tiborom Kaczorom.  Kontakt: tibor.kaczor@slovnaft.sk  
Vydavateľ: ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a .s.. Kontakt: OV, AB 2 prízemie. Nepredajné! 
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