
ODBORÁR
NOVINKY ZO SVETA ODBOROV
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Tento každoročný  turnaj sa konal
09. 04. 2022  a 19. 11. 2022 v
telocvični na učilišti, kde si zmerali
svoje sily jednotlivé mužstvá.

HALOVÝ TURNAJ

Ako každý rok bola výborná
účasť, kopec úlovkov a dobrého
jedla. Kto vyhral a umiestnil sa na
prvých priečkach? 

RYBÁRSKE PRETEKY

DECEMBER 2022

Ako dopadli športové hry tento
rok? Odniesli si Odbory Slovnaft
putovný pohár so sebou?  

ŠPORTOVÉ HRY

Radi by sme vám dali do povedomia
fantastický úspech jedného z našich
členov odborov Slovnaft. O koho ide
a v akom športe súťažil?  

ÚSPECH JEDNÉHO Z NÁS



Vážené kolegyne, vážení kolegovia

               Želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky a spokojnosti. Prežite ich hlavne v

zdraví spolu so svojimi blízkymi. Krása Vianoc, jedinečnosť chvíle strávenej s najbližšími za spoločným

sviatočným stolom nech sa udrží vo vašich srdciach po celý budúci rok.  Pri tejto príležitosti vám chcem,

vážení kolegovia, poďakovať za vašu prácu v tomto roku či už vo vašej profesijnej oblasti, alebo za prácu

pre odborovú organizáciu v oblasti zastupovania zamestnancov. Mimoriadne veľké ďakujem patrí

všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na ochrane nás všetkých pred sociálnoekonomickými

dopadmi súčasnej situácie.

Práve v období zásadných zmien v spoločnosti je význam silnej odborovej organizácie, ktorá je schopná

s podporou zamestnancov a odbornou znalosťou viesť rokovania so zamestnávateľom s cieľom, aby boli

jednotliví dotknutí zamestnanci ochránení pred dopadmi týchto zmien, nezastupiteľní. Naša odborová

organizácia so svojou členskou základňou, odborová organizácia so silným zázemím Konfederácie

odborových zväzov, zázemím Energeticko-chemického odborového zväzu a Európskych odborových

centrál rozhodne medzi takéto odborové organizácie patrí. Tu, na tomto mieste, s vierou, že dokážete so

mnou precítiť dôležitosť úlohy odborovej organizácie, ktorú bude plniť v najbližších mesiacoch v oblasti

ochrany zamestnancov, vás chcem vyzvať, aby ste sa stali formou členstva v našej odborovej organizácii

súčasťou kolektívnej ochrany jednotlivcov. 

V tomto rozbúrenom období sa v plnej miere ukazuje potreba sociálneho partnerstva, ktorá bola

zavŕšená kolektívnou zmluvou. Aj v tomto náročnom období zamestnávateľ postupoval v zmysle dohôd

Kolektívnej zmluvy vo všetkých oblastiach. Kolektívna zmluva bude i naďalej 

istotou pre zamestnancov, ktorá im bude umožňovať plniť si svoje osobné 

aj pracovné ciele s veľkou mierou istoty. Na príprave jej mzdovej časti už dnes 

intenzívne pracujeme aj v spolupráci s Odborovými organizáciami v Maďarsku

 a EZR. Začiatkom nového roka vstúpime do vyjednávania so zamestnávateľom. 

Náš návrh bude reagovať na neočakávaný nárast inflácie, a zároveň bude 

zohľadňovať všetky vplyvy v oblasti miezd v našom okolí.  Dovoľte mi, vážení 

kolegovia, aby som vám zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, 

veľa porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu 

so svojimi blízkymi. Verím, že aj kolegovia, ktorí počas sviatkov budú 

pracovať na prevádzkach s nepretržitým režimom, strávia krásne chvíle 

so svojimi rodinami aj popri plnení svojich pracovných povinností. 

Prajem vám všetkým nádherné prežitie Vianočných sviatkov. 
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Príhovor predsedu
odborov Tibora Kaczora

P R Í H O V O R



 Tento rok sme sa ako Odbory Slovnaft zúčastnili protestu porti chudobe, ktorý sa konal v

Bratislave.  Cieľom protestu bola výzva pre  vládu, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú

situáciu v Slovenskej republike. Žiadali sme, aby vláda urýchlene prijala a verejnosti

predstavila opatrenia na skrotenie inflácie a zmiernenie jej negatívnych dopadov na životy

obyvateľov Slovenska. Bojujeme za vás, a preto sme boli aj my - Odbory Slovnaft súčasťou

Protestu proti chudobe organizované KOZ, ktorý sa konal 08. 10. 2022.
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Protest proti chudobe

A K T I V I T Y

Voľby do dozornej rady
Do tohtoročných volieb do dozornej rady sme

vybrali, ako Odbory Slovnaft, dve kandidátky

zo svojich radov. O miesto do dozornej rady

zabojovali Jana Matúšková a Martina

Darnadiová. Obe sú dlhoročné zamestnankyne

Slovnaftu, ktoré spolu odrobili v Slovnafte 60

rokov.  Ich hlavným cieľom, s ktorým do volieb

išli, bolo hájiť záujmy zamestnancov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali.

Spoločne sme za odbory získali 1101 hlasov.



Konferencia ZO ECHOZ sa konala v priestoroch Slovnaftu dňa 09. 06. 2022, kde všetkých p.

podpredsedníčka Matúšková privítala, a tak otvorila konferenciu. Delegátom konferencie bol

predložený návrh programu. Návrh bol schválený bez zmeny. Ďalším bodom bola správa o

činnosti ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., ktorú  predniesol predseda OV p. Kaczor. Správu

mandátovej komisie predniesol p. Štepánek. Komisia potvrdila na základe počtu prítomných

delegátov, že konferencia je uznášaniaschopná. Konferencie sa zúčastnilo 86,5 % pozvaných

delegátov. P. Kaplocká informovala delegátov o navrhovaných zmenách v Základných

dokumentoch (ZD). Zmeny sa odhlasovali na zasadnutí OV, návrh zmien bol súčasťou

materiálov na konferenciu. Riaditeľka Ľudských zdrojov sa vyjadrila k vyjednávaniu Dodatku

č. 1 ku KZ. Prítomných informovala o zmenách, ktoré boli dodatkom č. 1 odsúhlasené v

mzdovej časti a s termínom ich plnenia. Prítomných informovala, že tento model bol použitý v

MOL a budú realizovať tento model aj v ostatných spoločnostiach skupiny MOL. Predsedníčka

HK informovala o plnení a čerpaní rozpočtu ZO za rok 2021. Plnenie rozpočtu bolo v súlade s

plánom a v čerpaní sa taktiež nevyskytli závažnejšie rozdiely oproti plánu. Predseda ECHOZ p.

Buch informoval prítomných delegátov o činnosti ECHOZ, hlavne sústredenie sa na pomoc

počas pandémie COVID 19, riešenie niekoľkých pracovno-súdnych sporov, o príprave na

vyjednávanie v Energetickej sekcii. Prítomných informoval o ďalších aktivitách, ktoré sa týkajú

vzdelávania členov, o termíne konferencie OZ, kde sa bude voliť nové vedenie a zmene

vedenia Zväzu, (odchod p. Baňanka) a o príprave športových hier. Ďalej informoval

prítomných o vzniku nových odborových organizácií , ktorým pomáhajú pri zabezpečení

činnosti a ako pracovať so základnou organizáciou. Predsedníčka klubu dôchodcov p.

Smatanová informovala prítomných o činnosti a hospodárení klubu za rok 2021. 
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Konferencia ZO ECHOZ

K O N F E R E N C I A



Romana Fatulová,

Dušan Štepánek,

Pavol Jaslovský,

Karol Maybohm,

Janka Kaczová,

Štefan Stankovič,

Renáta Šišková,

Martin Šuňal,

Vladimír Skaličan,

Dušan Vanek

Tohtoroční ocenení sú:

Na základe návrhu OV bolo desiatim členom ZO odovzdané ocenenie TOP odborár za rok 2020

spolu s plaketou a finančným darom.
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Oceňovanie

Ďakujeme našim kolegom za ich osobnú angažovanosť a mimoriadny prístup k práci

pre našu organizáciu.



Športové hry sa v tomto roku konali tradične v hoteli Tenis. Ten sa nachádza priamo v malebnom meste

Zvolen. Termín športových hier vyšiel na 9.9. 2022. Celé podujatie začalo oficiálnym uvítaním. Po ňom

nasledovalo rozdelenie tímov do jednotlivých športových disciplín, ktorých bolo dokopy päť. Išlo o

volejbal, stolný tenis, bowling, hod šípkami a minifutbal. Súčasťou podujatia boli tradične aj Odbory

Slovnaft, ktorí si odniesli opäť ďalšie víťazstvo a putovný pohár. Také ocenenie môže získať len tím, ktorý

vyhral posledné tri ročníky prvé miesto. Na krásnom druhom mieste sa umiestnil tím Fortischem s 93

bodmi a na treťom miesto tím SSE Žilina so 74 bodmi. 
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Š P O R T O V É  H R Y

AKO DOPADOL VOLEJBAL?

Aj tento rok si na športových podujatiach mohli

hráči zmerať svoje sily vo volejbale. Ženy aj muži

sa postavili proti sebe a hra bola od začiatku až

do konca napínavá. Diváci si tak prišli na svoje.

Náš tím, Odbory Slovnaft, získal vo volejbale

krásnych 25 bodov, vďaka ktorým si už na

začiatku vytvorili dostatočný náskok oproti iným

družstvám. Z tejto športovej disciplíny sme si

odniesli jasné prvé miesto.

STOLNÝ TENIS NEDOPADOL ZLE

Hra v stolnom tenise bola veľmi napínavá. Predsa

len, je to šport, kde je potrebné dokonalé

sústredenie a koncentrácia. Nielen na začiatku, ale

počas celej hry. Hráči z tímu Odbory Slovnaft si

viedli skutočne dobre. V tejto disciplíne sme získali

krásne tretie miesto, čo je veľmi obdivuhodné

vzhľadom k veľkej konkurencii.



O skvelú organizáciu športových hier sa postaral, ako každý rok, náš obľúbený "šéfino" Rudinko.

Na organizácii sa podieľala aj podpredsedníčka odborov Janka Matúškova. Ďakujeme vám za

skvelý ročník.  Všetkým gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 
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HOD ŠÍPKAMI A MINIFUTBAL

V hode šípkami sa náš tím Odbory Slovnaft držal statočne. Víťazstvo nám síce tesne ušlo, no odniesli

sme si hrdé druhé miesto. Čo sa týka minifutbalu, napriek všetkým silám, ktoré sme do toho dali, sa nám

nedarilo. Z tejto disciplíny sme získali 9 bodov. Aj napriek tomu sme si odniesli z celého podujatia

víťazstvo, s konečným a celkovým hodnotením 98 bodov.

JASNÉ VÍŤAZSTVO V BOWLINGU

Odbory Slovnaft sa v bowlingu rozhodne nešetrili. Už na začiatku hry sme získali dostatočný náskok,

ktorý nás sprevádzal počas celej doby. Nakoniec sme si aj z tejto pomerne náročnej športovej disciplíny

odniesli krásne prvé miesto s ohodnotením 25 bodov.

Š P O R T O V É  H R Y



Aj tento rok zorganizovala ROD č. 8 opekačku na Partizánskej lúke. Členovia sa veľmi potešili, pretože

ide o  veľmi obľúbené podujatie, na ktorom sa stretnú kolegovia a kolegyne mimo pracovného času. ROD

č. 8 zabezpečila kompletné občerstvenie, a tak si hneď na začiatku spísali zoznam, čo všetko na

opekačku musia doniesť, aby nik nezostal hladný a smädný. A veruže sa im to aj podarilo. Opekali sa

špekačky a grilovalo mäsko, ktorého bolo pre každého dostatok. 
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Opekačka

Ohnisko sa zarezervovalo vopred na Partizánskej lúke, kde je výborne miesto pre väčší počet ľudí. A ako

bonus tam mali aj súkromie, takže ich partiu odborárov nikto nevyrušoval. Na mieste sa nachádzal aj

drevený altánok, kde sa všetci najedli, a utiekli tak aj pred lúčmi slnka, aby sa nespálili. Po príchode na

miesto sa chlapi pustili do prípravy grilu, zatiaľ čo žienky pripravili všetky potrebné suroviny na poriadnu

opekačku. Na opekačke sa so svojou rodinou zúčastnil aj predseda odborov Slovnaft pán Kaczor. Svoje

si tu našli aj rodinní príslušníci, najmä detičky, ktoré tu čakali preliezky, na ktorých si skracovali chvíle,

dokým sa grilovalo mäsko a opekali špekáčiky. Pre nich bola pripravená okrem chutného jedla aj

čapovaná malinovka. Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať  a tešíme sa na budúci rok.  

Rovnako sa chceme poďakovať aj našej novej podpredsedníčke Jane Matúškovej, ktorá
nám pomáha nielen v práci s našou členskou základňou, ale aj poskytuje pomocnú

ruku a pomáha nám riešiť naše nie každodenné problémy.



Radi by sme vám dali do povedomia fantastický úspech jedného z našich členov odborov

Slovnaft. V dňoch 02. – 07. 08. 2022 sa v Budapešti konali Majstrovstvá sveta v tlaku na

lavičke. V kategórii do 93 kg reprezentoval Slovensko vo svojej premiére Marián Daňo,

ktorý vytlačil váhu 170 kg a získal striebornú medailu a titul vicemajstra Európy. Súťažil

vo vekovej kategórii nad 50 rokov, s presnou telesnou váhou 91,5 kg. Marián sa venuje

silovému trojboju a tlaku na lavičke od roku 2018, a po štyroch rokoch tvrdej driny bol na

základe výkonov povolaný do reprezentácie SR. Okrem iného je držiteľom dvoch

národných rekordov s najlepším výkonom 183 kg a jedného rekordu v silovom trojboji.

,,S umiestnením som spokojný, bola to moja premiéra na medzinárodnej súťaži. V treťom

pokuse som skúšal vytlačiť 180 kg, ale kvôli technickej chybe sa mi to nepodarilo,

nechýbalo však veľa. Chcem sa veľmi pekne poďakovať nášmu predsedovi ROD Dušanovi

Vanekovi a odborom ECHOZ SLOVNAFT za podporu.“ uviedol Marián Daňo, ktorý

pracuje v Slovnafte, ako hasič. 
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Ú S P E C H

Skvelý športový úspech
jedného z nás 



Po celý deň vládla na rybárskych pretekoch dokonalá atmosféra. Všetci boli dobre naladení, čo sa

odrazilo aj na obdivuhodných výsledkoch. Organizácia bola perfektná. Ocenili ju všetci zúčastnení.

Počas celého dňa sa každý mohol občerstviť a pochutnať si na teplých raňajkách, chladených nápojoch

alebo iných jedlách, ktoré boli na výber. Pretekári načerpali množstvo síl a boli pripravení dať do

rybárčenia všetko. 

Ako už je zvykom, aj tento rok sa Odbory Slovnaft rozhodli zorganizovať Rybárske preteky. Konali sa na

Rybníku Rača, a to konkrétne 17.9. 2022. Tohto obľúbeného podujatia sa aj tento rok zúčastnili desiatky

pretekárov. Podporiť ich mohli prísť aj rodinní príslušníci.

Rybárske preteky 2022

R Y B Á R S K E  P R E T E K Y
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Miesto: Viktória Kösziklová – 189 cm rýb

Miesto: Jex Alexander – 112 cm rýb

Miesto: Samuel Hutník – 60 cm rýb

Svoje sily si mohli zmerať aj tí najmenší,  a to

detskí pretekári. Všetci zúčastnení potvrdili, že

im to vôbec nešlo zle, práve naopak - všetkých

veľmi milo prekvapili. Už na prvý pohľad bolo

vidieť ich talent a zručnosť v rybárčení a aj to je

dôvod, prečo si z toho podujatia odniesli

krásne ocenenia. V detských kategóriách sa

umiestnili nasledovne:

1.

2.

3.

Nám nezostáva nič iné, len srdečne

pogratulovať všetkým zúčastneným

pretekárom, ktorí opäť dokázali, že sú nielen

skvelými rybármi, ale aj ľuďmi.

Miesto: Michal Marko – 899 cm rýb

Miesto: Milan Hutník – 803 cm rýb

Miesto: Peter Černička – 618 cm rýb

Prvá časť rybárskych pretekov bola

uskutočnená doobeda a druhá časť poobede.

Rozhodne nešlo o žiadny nudný priebeh. O

zábavu bolo postarané. Pretekári boli

odhodlaní získať tie najlepšie výsledky.

Preteky tak boli od samotného začiatku až

do konca veľmi napínavé. 

Pred večerom si všetci mohli pobaliť svoje

náčinie a pripraviť sa na odovzdávanie

ocenení. Tie boli rozdelení medzi troch

najlepších pretekárov. Ako to vôbec

dopadlo? Tu sú výsledky:

1.

2.

3.

Najväčšia ryba: Michal Rejžek – 135 cm



Každý rok pre vás organizujeme dva halové turnaje o pohár predsedu odborov. Jeden sa  koná

na jar a druhý až v zime. A ako dopadli? 

Halový turnaj o pohár predsedu odborov JAR

Tento každoročný prvý turnaj sa konal 09. 04. 2022 v telocvični na učilišti, kde si zmerali

svoje sily mužstvá, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín:

A skupina – Korytnačky, Hančin, Etylénka, VÚRUP

B skupina – Tryskáč, SMaO, Tepláreň
Do boja o 3. miesto postúpili mužstvá : VÚRUP a Tepláreň. Víťazom v tomto dueli sa stalo

mužstvo Teplárne, ktoré sa umiestnilo na krásnom 3. mieste. VÚRUP skončil na základe tohto

zápasu na 4. mieste. Do boja o 1. a 2. miesto postúpili mužstvá Korytnačky a Tryskáč. Na 2.

mieste skončilo mužstvo Tryskáč a novým držiteľom pohára predsedu ZO ECHOZ pri

Slovanft a.s. sa stalo mužstvo Korytnačky. Gratulujeme ku krásnemu a tvrdo vybojovanému 1.

miestu. O najlepšieho strelca na tomto turnaji zabojovali 2 hráči: z mužstva VÚRUP – Štefan

Csémy a z mužstva Teplárne – Pavol Čisárik 😊. Chlapci si dali penaltový rozstrel a víťazom sa

stal Pavol (Palino) Čisárik.  Najlepším brankárom na turnaji sa stal Andrej Benko z tímu

Tryskáč. Z celého srdca gratulujeme!
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Halový turnaj o pohár predsedu odborov  ZIMA

V sobotu, 19. 11. 2022, sa v telocvični na SOUCH vo Vlčom hrdle uskutočnil v poradí druhý

tohtoročný futbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 7 skvelých mužstiev: Etylénka, FC Cono PK BA,

SMaO, Kofola, Sport Caffe99, Korytnačky a Hančin. 

Nálada bola výborná, mužstvá medzi sebou urputne bojovali do poslednej sekundy.

Najväčšími fanúšikmi boli rodinní príslušníci hráčov, ktorí skandovali po celý čas, čo sa hrali

zápasy. Po vzájomných zápasoch boli jasní víťazi.

Na 3. mieste sa umiestnil tím Sport Caffe99. Druhú priečku po krásnom zápase obsadili

Korytnačky. 1. miesto patrilo Hančinovcom. Za najlepšieho Brankára bol vyhlásený Miro

Muráň. Najlepší strelec turnaja bol Majo Belovič.

 

Gratulujeme víťazom. Veríme, že sa na jar stretneme opäť.
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Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých

krajinách po celom svete. Vianoce sú spojené s rozmanitými ľudovými zvykmi a tradíciami.

Aké sú Vianoce na Slovensku?

Advent

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky 

narodenia Ježiša Krista, pripravujeme 

už štyri týždne dopredu. Počas tohto 

obdobia nazývaného Advent, ktoré 

nám v sebe nesie posolstvo očakávania

 príchodu malého Ježiška, ľudia chodia d

o kostola, kupujú či pripravujú darčeky 

pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje 

príbytky dekoráciami. 

Mikuláš

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od

neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však

musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do obloka, aby

si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako

bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a

čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny.
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Vianočné zvyky a
tradície na Slovensku



 Stridžie dni

13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí

do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25.

novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja(30. novembra), Barboru

(4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň
môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili

trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty

zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom

zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer.

Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak zostal

posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.

Štedrý deň
24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na východnom a

čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”,

odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom

Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď história

nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý

končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť,
uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček,

gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné

koláče majú už napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa
zvykov a tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom

štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba,

zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy,

rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. 
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https://vianoce.sk/28254/sviatok-svatej-lucie-zvyky-a-tradicie.php
https://vianoce.sk/28214/tradicie-a-zvyky-na-sv-ondreja.php
https://vianoce.sk/28620/kto-bola-sv-barbora-a-ake-zvyky-sa-s-nou-spajaju.php
https://vianoce.sk/28495/kto-bol-sv-mikulas.php


Cesto:

1 kg  hladká špaldová BIO múka (celozrnná, jemne mletá) 

250 g  HERA

250 g  BIO med

400 g  práškový cukor

4 ks  celé vajcia

2 ČL  sóda bikarbóna

4 ČL  BIO perníkové korenie 

Zo surovín vypracujeme cesto, ktoré necháme 2 dni odležať v chladničke. 

Potom vygúľame cesto na hrúbku cca 0,5 cm, vykrajujeme medovníky, ukladáme

na plech vyložený papierom, pečieme v rúre na 190⁰C cca 8 - 9 minút. Po vybratí z

rúry ešte horúce potierame rozšľahaným žĺtkom s troškou vlažnej vody alebo

rozšľahaným celým vajíčkom s troškou vlažnej vody (cca ½ ČL).

ČL – čajová lyžička
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Špaldové medovníky

Odborár, spravodaj pre zamestnancov Skupiny SLOVNAFT, člena Skupiny MOL. Založené v roku

2008. Ročník 2022. 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!


