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ODBORÁR
NOVINKY ZO SVETA ODBOROV

OPEKAČKA

KONFERENCIA ZO ECHOZ

Zorganizovať opekačku bol skvelý
nápad, ktorý utužil vzťahy a
doprial odborárom príjemne
strávený voľný čas.

Raz ročne, na výročnej konferencii ZO
ECHOZ, udeľujeme ocenenie našim
členkám a členom pod názvom „TOP
odborár“. Ako to dopadlo tento rok?

ŠPORTOVÉ HRY

RYBÁRSKE PRETEKY
Účasť na pretekoch bola aj tento rok
výborná.

Kto vyhral tento rok športové
hry?

WWW.ODBORYSLOVNAFT.SK

ŠPORTOVÉ HRY

Športové
hry 2021
Tohtoročné Športové hry sa konali už tradične
vo Zvolene, a to konkrétne v hoteli Tenis.
Odbory Slovnaft boli aj tento rok súčasťou, a ako
minuloročný víťaz prišli zvíťaziť aj tento rok.
Hneď po raňajkách sa všetky tímy stretli pred
hotelom, kde sme si popriali veľa síl a málo
zranení. Športové hry otvoril a všetkých srdečne
privítal predseda ECHOZ-u, pán Baňanka. Po
uvítaní sme sa rozdelili na jednotlivé športové
disciplíny. Tento rok sa súťažilo v 5 disciplínach:
futbal, stolný tenis, volejbal, bowling a šípky.

AKO DOPADOL FUTBAL?
Počasie nám prialo, už od rána nás hrialo slnko,
ktoré nás sprevádzalo počas celých športových
hier. Futbal sa hral na krásnom futbalovom
ihrisku, ktoré patrí hotelu, v ktorom sme boli
ubytovaní. Gólmi sme ani tento rok ako tím
hrajúci za Odbory Slovnaft nešetrili. Posledný
finálový zápas, v ktorom sme bojovali o prvé
miesto, bol napínavý do poslednej sekundy. Vo
futbale sme skončili na krásnom druhom mieste.

STOLNÝ TENIS BOL NAPÍNAVÝ
Loptičky lietali ako divé, rakety sa obracali jedna
radosť a my sme silno držali palce, čo sa napokon
vyplatilo. Pri stolnom tenise sa nám tento rok
podarilo umiestniť na druhom mieste.

VOLEJBAL DOPADOL VÝBORNE
Volejbalisti a volejbalistky si tento rok riadne
zamakali. Okrem silných súperov museli občas
bojovať so silným slnkom, ale ani to im nestálo v
ceste pri boji za víťazstvom. Koľko výskokov pri
sieťke dali sme síce nestihli porátať, ale s istotou
vám vieme povedať, že ich nebolo málo a všetky
stáli za to. Podarilo sa nám vyhrať prvé miesto.

ŠÍPKY A BOWLING
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Posledné dve disciplíny boli šípky a bowling. V
kategórií bowling sme sa stali víťazmi, a to so
skvelým výsledkom 408 bodov. Pri šípkach sa nám
nedarilo o nič menej, a so 1426 bodmi sme zvíťazili
aj v tejto poslednej kategórii.

KTO TEDA TENTO ROK VYHRAL ŠPORTOVÉ HRY?
Asi nebude pre vás po prečítaní našich úspechov prekvapením, že celkovým víťazom športových hier
sme sa stali MY - ODBORY SLOVNAFT s dosiahnutým výsledkom 92 bodov. Druhé miesto obsadil tím
Continental so 78 bodmi a tretie miesto sa ušlo tímu SSE Žilina s počtom bodov 51. Víťazstvo sme
patrične oslávili. Okrem našich vlajok, ktoré sme s hrdosťou držali v rukách a mávali nimi počas celého
vyhlasovania výsledkov, po definitívnom verdikte, že Odbory Slovnaft sú víťazmi, sme nášho predsedu
Tibora Kaczora pokrstili v bazéne. Neostal v tom však sám, sme predsa kolegiálni, a tak za ním postupne
poskákali aj ostatní chlapi. Víťaznú trofej si s hrdosťou berieme do našej opatery a celý rok ju budeme
starostlivo strážiť a starať sa o ňu, aby nám ostala aj budúci rok doma. A keďže je to putovný pohár – tak
po treťom víťazstve už u nás zostane stále. A to je náš cieľ 😊

Chceme sa poďakovať nášmu „šéfovi“ Rudkovi
Tóthovi, že dal dokopy taký skvelý tím, ktorý opäť
presvedčil o svojich kvalitách. Rovnako aj našej
podpredsedníčke Jane Matúškovej, ktorá síce nie
je skoro na žiadnej fotke – ale vždy bola na druhej
strane kamery a fotoaparátu, lebo dohliadala na
to, aby bolo všetko zdokumentované 😊.
Všetkým gratulujeme a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
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RYBÁRSKE PRETEKY

Rybárske preteky 2021
Ako každý rok, aj teraz sme sa ako Odbory Slovnaft rozhodli zorganizovať Rybárske preteky.
Organizáciu mal na starosti Rudolf Tóth a zvládol ju na jednotku. Ako vhodné miesto sme zvolili
destináciu, jazero v Jelke neďaleko Bratislavy. Preteky sa konali 25. septembra 2021 od skorého rána a
zúčastnilo sa na nich 80 ľudí, z toho 43 pretekárov aj s ich rodinnými príslušníkmi.

"Človek bez slobody je ako ryba bez vody.“
Keď sme sa všetci ráno stretli, tešili sme sa na priebeh celého dňa, a najmä na jednotlivé úlovky rybárov.
Začali sme prezentáciou pretekárov už o siedmej hodine. Postupne si všetci pretekári našli svoje miesta
a začali si rozkladať potrebné náradie na chytanie rýb. Keď sa všetci pretekári zaprezentovali a usadili, o
ôsmej hodine sme spustili preteky. Pripravovať sa začali rozhodcovia, ktorí boli k dispozícií po celý čas
pretekov, aby dohliadli na spravodlivý a férovy priebeh. Po štarte pretekov nastalo na jazere ticho a
všetci sa uprene sústredili na prvý úlovok.
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RYBÁRSKE PRETEKY
Medzitým sa v blízkom altánku začali
pripravovať raňajky pre pretekárov. Mohli si
tak pochutnať na chutných klobáskach a
načerpať sily na poriadny úlovok. Popritom
si mohli dopriať chutný chladený nápoj. Po
raňajkách sa v pretekoch pokračovalo a
rozhodcovia začali čoraz viac behať z jednej
strany na druhú, pretože sa rybárom začalo
dariť. O nudné preteky teda rozhodne nešlo.

Dopoludnie nám veľmi rýchlo ubehlo a nastal čas
obeda. Ani v tomto prípade neostali naši rybári
hladní a čakalo ich ďalšie občerstvenie. GULÁŠ! A
že bol výborny sme vedeli vtedy, keď sa zjedol do
poslednej žufanky. Po obede sa tak začala
posledná časť pretekov a rybári mali poslednú
možnosť chytiť poriadne úlovky a zabojovať o
prvé miesto.

Postupne si všetci pobalili svoje náčinie a
stretli sa pri altánku, kde nastal čas
odovzdávania cien, ktoré mal na starosti
predseda Odborov Slovnaft Tibor Kaczor. A
ako to dopadlo? Tu sú výsledky:

1. miesto

LENGYEL LADISLAV ml.

606 cm

2. miesto

DENEŠ DANIEL

498 cm

3. miesto

PAVLOVIČ ROMAN

405 cm

4. miesto

LENGYEL LADISLAV st.

374 cm

Najväčšia ryba
SZABOLCS JOZEF

102 cm JESETER
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KONFERENCIA

Konferencia ZO ECHOZ
Konferencia ZO ECHOZ sa konala v priestoroch Slovnaftu dňa 22.9.2021, kde všetkých p.
podpredsedníčka Matúšková pozdravila a srdečne privítala. Privítala hostí: p. Senkoviča –
CEO Slovnaftu, p. Grácovú – riaditeľku Ľudských zdrojov, p. Bucha – podpredsedu ECHOZ ,
p. Smetanovú, predsedníčku Združenia dôchodcov a delegátov konferencie. Po začatí
konferencie bol delegátom predložený návrh programu, ktorý bol schválený bez zmien. Ako
ďalší bod bola Správa o činnosti ZO ECHOZ pri Slovanft, a.s., ktorú predniesol predseda OV
p. Kaczor. Príhovor bol veľmi pestrý a plný nových a zaujímavých informácií. CEO p.
Senkovič informoval delegátov konferencie o hospodárskych výsledkoch SLOVNAFT, a.s. a
Skupiny MOL za rok 2020. Hovoril tiež o zložitej hospodárskej situácii, do ktorej sa podnik
vzhľadom na vonkajšie prostredie dostal.
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Oceňovanie

KONFERENCIA

Raz ročne, na výročnej konferencii ZO ECHOZ, udeľujeme ocenenie našim členkám a členom
pod názvom „TOP odborár“. Aj tento rok sme toto ocenenie udelili za mimoriadny výkon funkcie
v odboroch, ich prínos k organizovaniu akcií, prínos k zvyšovaniu organizovanosti v odboroch, za
ich aktívnu prácu v prospech odborovej organizácie a v neposlednom rade za ich osobnú
angažovanosť pri presadzovaní záujmov členov odborov.

Tohtoroční ocenení sú:
ROD 3: Jana Belková
ROD 8: Marta Bagáriová
ROD 10: Michal Kmec, Drahomíra SEBŐKOVÁ
ROD 11: Marián Škvarka
ROD 12: Helena Švehlová
ROD 13: Jozef CSEREPKAI
ROD 16: Mária Cibulková
ROD 27: KOCSIS Csilla
ROD 29: Martin Kulifaj

Ďakujeme našim kolegom za ich osobnú angažovanosť a mimoriadny prístup k práci pre našu organizáciu.
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OPEKAČKA

Opekačka
Po príchode nového predsedu do ROD č. 8 pána Štepánka sa rozhodli zorganizovať pre ich členov a
rodinných príslušníkov poriadnu opekačku. 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.

O ich šťavnatosť a výbornú chuť sa postaral pán Soták. Dokonca si počas opekačky mohli členovia s
rodinami pochutiť aj na výborných langošoch, ktoré mal na starosti pán Máté. Keďže sa všetko zjedlo,
kulinársku prácu zhodnotili na jednotku. 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. Na akcii sa zúčastnilo 55 ľudí. 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.

Odborár, spravodaj pre zamestnancov Skupiny SLOVNAFT, člena Skupiny MOL. Založené v roku
2008. Ročník 2021. 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!

