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Vážené kolegyne, vážení kolegovia

TIBOR KACZOR

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 zdravotnými a sociálno-ekonomickými dopadmi súčasnej situácie, v tomto rozbúrenom
období sa v plnej miere ukázala potreba sociálneho partnerstva, ktoré bolo zavŕšené kolektívnou
zmluvou. Aj v tomto náročnom období zamestnávateľ postupoval v zmysle dohôd v Kolektívnej zmluve
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 mzdovej časti
tejto zmluvy už dnes intenzívne pracujeme a 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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EZR

Európska
Zamestnanecká Rada
EZR – Európska Zamestnanecká Rada, nájdete tiež pod názvom EWC – European Work Counsil a
nadnárodné štruktúry zastupovania zamestnancov. Jeden z významných nástrojov v oblasti
zastupovania záujmov zamestnancov. Už z názvu je zrejmé, že sa jedná o medzinárodné združenie
zástupcov zamestnancov zo všetkých Európskych krajín, kde pôsobí skupina MOL. V uplynulých už
takmer dvoch rokoch bola nútená v značnej miere presunúť svoje rokovania do e-priestoru. Jej
výkonný výbor však naďalej pracoval aj prostredníctvom osobných stretnutí a kontaktov. EZR
pripomienkuje všetky skupinové organizačné zmeny. EZR bude nenahraditeľným nástrojom pri
transformácii skupiny MOL v kontexte niekoľko desaťročí trvajúcej transformácie energetickej
politiky EU.
Aj tvoj hlas dnes znie, oslovuje v dokumente Joint Declaration of IndustriALL Global Union and
industriAll European Trade Union on COP26 všetky relevantné vlády a inštitúcie EU a vyzýva k
spravodlivej transformácii energetickej politiky EU z pohľadu zamestnancov.
Zamestnanci „energetických“ sektorov nesmú byť obeťou transformácie, ich oprávnené záujmy musia
byť súčasťou transformačných procesov.
Sme členom EZR, sme členom IndustriALL Global Union, záleží nám aj na budúcnosti a nie sme sami!
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ZO ŽIVOTA ROD

Letná guláš párty
Odborový výbor ROD č. 24, terminál Kľačany v
spolupráci s vedením terminálu zorganizovali
dňa 11.9.2021 akciu s názvom „LETNÁ GULÁŠ
PÁRTY“, ktorá bola skvelou príležitosťou na
spoločné neformálne stretnutie zamestnancov a
ich rodinných príslušníkov, ako aj bývalých
zamestnancov terminálu mimo každodenného
kolobehu, či už pracovných alebo súkromných
povinností.

Pozvanie

pre

bývalých

zamestnancov sme zorganizovali aj z dôvodu
nepriaznivej pandemickej situácie, ktorá nám
nedovoľuje
decembrové

pravidelne
stretnutie.

organizované
Stretnutie

sa

uskutočnilo v priestoroch areálu pohostinstva
Pod vŕbou v Kľačanoch. Po krátkom uvítaní
prítomných sme boli pripravení vychutnať si
guláš, ktorý nám pripravili naši výborní kuchári .
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SENIORI

Pomoc seniorom

Ako odbory Slovnaft sa každý rok snažíme prispievať k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie a kvalitnejšie.
Prinášame vám zopár bodov, ako konkrétne podporujeme seniorov v odboroch:
Podpora kultúrnych podujatí (návštevy divadla, kina, mikulášske večierky, vianočné koncerty,
posedenia, snemy, slávnostne schôdze, ocenenie Seniorov – Jubilantov, pozvánky na
zamestnanecké podujatia ako Večer hviezd, Apollo deň, či ďalšie interné akcie)
Turistika a šport (pravidelné každomesačné vychádzky do okolia Bratislavy, Hainburgu,
cykloturistika, opekačky, návštevy pamätníkov, turnaje v kolkoch, návšteva sauny, plavárne,
zdravotné cvičenie žien)
Prednášky a príhovory, školenia a kurzy (kreatívne dielne, maľovanie, IT)
Sociálna činnosť (celoročne návštevy chorých, imobilných, rozlúčky so zosnulými, sociálne
výpomoci, písomne blahoželania jubilantom)
Rekreačné pobyty (týždňové 2-3x ročne)
Rehabilitačné pobyty v kúpeloch
Tematické zájazdy (jednodňové/ dvojdňové/trojdňové - Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko,
Poľsko)
Príspevok na stravovanie
Kúpa vecných darov všetkým oslávencom na podujatie Jubilanti
Príspevky aktivistom

Apollo klub

S prichádzajúcimi Vianocami prichádza aj vianočný Odborár a v ňom i bilancovanie činností v Apollo
klube. Pripravila som pre Vás prehľad aktivít, ktoré sa dali v klube v covidom období realizovať. Plány na
celý rok boli pripravené, ale nie všetko sa dalo realizovať. Prišli témy a chvíle, ktoré Vám umožnili
oddýchnuť si pri umeleckej tvorbe, cvičení jógy, zdokonaľovaní sa v taliančine alebo pri tvorbe napr.
Vianočnej ozdoby pre Vás alebo Vašich blízkych. Ponuku očakávaných letných táborov na júl a august
ste prijali s potešením.“ Odtáborovali“ sme cca 110 „slovnaftárskych“ detí. Rok 2021 nám umožnil, aj
keď s obmedzeniami spraviť niečo pre svoje zdravie, nechať oddýchnuť svoju myseľ. V živote nie sú
vzácne veci, ale chvíle prežité v spoločnosti, ktorá nás teší. Želám nám všetkým veľa energie, radosti a
slnko v duši. Za Apollo klub: Marika Vinczeová
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ZAUJÍMAVOSŤ

Vianočný punč
"Vôňa vianočného punču je asi najlepšia voľba, ako navodiť atmosféru vianočných sviatkov."
Kde sa vzal?
História vianočného punču siaha až do 17. storočia. Prvýkrát sa začalo písať v dokumente v roku 1632.
Slovo „Pancha“ pôvodne pochádza z Hindčiny a znamená päť. Nápoj je totiž vyrábaný z piatich
základných surovín: alkohol, voda alebo čaj, cukor, citrón a korenie. O punči sa začalo hovoriť v súvislosti
s britskými námorníkmi, ktorí zvykli počas plavby loďou vypiť veľa alkoholu. Dokonca mali povolených až
10 pollitrov piva za deň, no keďže sa plavili aj cez tropické krajiny, pivo sa hneď skazilo, a tak sa obrátili
na punč. Podľa historika Davida Wondricha si ho vyrobili z miestnych surovín z Indie a Indonézie. Keďže
boli tisícky míl ďaleko od akéhokoľvek zdroja anglického piva alebo vína, vyrobili si punč. Dokonca si ho
obľúbil aj známy britský spisovateľ Charles Dickens, ktorý ho často pripravoval pre svojich priateľov. A
tak britskí námorníci priviezli tento nápoj do Anglicka. Obchodníci si začali postupne otvárať malé
obchodíky s predajom punču, ktorý zaznamenal veľký úspech medzi zákazníkmi. Lahodný nápoj sa
pomaly dostal do Európy i Ameriky.

Recept na vianočný punč
Potrebujete:
200 ml rumu

3 ks pomaranču alebo iného ovocia (broskyne, lesné plody)

5 ks klinčekov

500 ml červeného vína

1 ks celej škorice

750 ml čierneho čaju

100 g kryštálového cukru

1 ks citrónu

Príprava: Z polovice citróna nastrúhajte kôru. Do hrnca nalejte čierny čaj, pridajte cukor, šťavu z
citróna, šťavu z pomarančov, nastrúhanú citrónovú kôru, klinčeky a celú škoricu. Povarte približne 5
minút. Preceďte a nalejte víno, rum a priveďte na bod varu (nevariť).
Na zdravie 😊
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:
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ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a .s.. Kontakt: OV, AB 2 prízemie. Nepredajné!

