
Zápisnica  

zo stretnutia odborových organizácií a zamestnávateľa 

zo daň 17.03.2020 

Prítomní :  

za zamestnávateľa: Mgr. Marek Schwarz, riaditeľ ľudských zdrojov, Ing. Dušan Slavkovský, riaditeľ 
horského strediska Vysoké Tatry, Ing. Matej Hulej, riaditeľ horského strediska Nízke Tatry, Ing. Igor Mráz 
riaditeľ vodných parkov  ( ďalej len „ Zamestnávateľ“)  

za odborové organizácie: p. Ivan Oško, predseda OZO Demänovská Dolina a  p. Miroslav Roth,  predseda 
ZO OUŽ Tatranská Lomnica( ďalej len „ Odborové organizácie“)  

Program :  

1. Otvorenie; 
2. Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19 – dopad na 

Zamestnávateľa  
3. Rôzne 
4. Záver 

 
Priebeh : 

Stretnutie zástupcov Odborových organizácií a Zamestnávateľa zvolal riaditeľ ľudských zdrojov p. 
Schwarz  dôvodu nariadených opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -
19 vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vyhlásenia mimoriadnej situácie 
na území Slovenskej republiky vládou SR.  

Stretnutie prebiehalo prostredníctvom  konferenčného hovoru, ktorého sa zúčastnili všetci prítomní.  

K bodu č. 2 :  

 
Riaditeľ ľudských zdrojov uviedol, že v dôsledku prijatých opatrení  na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosného ochorenia COVID -19 a mimoriadnej situácie bol Zamestnávateľ s účinnosťou od 20.03.2020 
povinný ukončiť prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk, vrátane všetkých služieb poskytovaných 
v týchto strediskách ( lanové dráhy, gastro prevádzky, obchody, požičovne, lyžiarske školy) a prevádzku 
aquaparku Tatralandia, vrátane všetkých služieb poskytovaných v ubytovacích zariadeniach,  a to zatiaľ do 
26.03.2020. P. Schwarz ďalej uviedol, že od 16.03.2020 sú zároveň zatvorené všetky ubytovacie zariadenia 
Zamestnávateľa a teda týmto dňom Zamestnávateľ v zmysle vyššie uvedených opatrení nie je schopný 
poskytovať žiadne služby v cestovnom ruchu, ktoré tvoria základ jeho podnikateľskej činnosti.  
 
Zatvorenie všetkých prevádzok Zamestnávateľa, ktorých zatvorenie nezavinil Zamestnávateľ, je spojené 
s nemožnosťou prideľovania práce zamestnancom zo strany Zamestnávateľa.  
 
Za účelom vyriešenia  vzniknutej situácie sa Zamestnávateľ a zástupcovia Odborovej organizácie dohodli 
na nasledovnom postupe voči zamestnancom, ktorí nemôžu vykonávať prácu z dôvodu opatrení na 
predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19 a mimoriadnej situácie, s účinnosťou od 
16.03.2020 
1. Zamestnávateľ nariadi týmto zamestnancom čerpanie zostatkovej dovolenky za kalendárny rok 2019 
2. Zamestnávateľ nariadi týmto zamestnancom čerpanie dovolenky na kalendárny rok 2020 v rozsahu 

desať (10) pracovných dní    



3. Nariadenie čerpania náhradného voľba bude dohodnuté s týmito zamestnancami individuálne   
4. Po vyčerpaní postupu podľa bodu1, 2 a 3 a pri preukázaní PN, OČR a dôležitých osobných prekážok 

v práci (§141 Zákonníka práce) týmito zamestnancami a za predpokladu trvania opatrení na 
predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19 a mimoriadnej situácie a teda 
nemožnosti zamestnancov vykonávať dohodnutú prácu, zamestnávateľ zvolá opätovné stretnutie 
s odborovou organizáciou, kde na základe prijatých opatrení vlády prehodnotí situáciu a príjme ďalšie 
postupy. 

 
K bodu č. 3 :  

Zástupcovia Odborových organizácií a Zamestnávateľa sa dohodli, že sa budú navzájom informovať  
o prebiehajúcom vývoji ohľadom prideľovania práce zamestnancom,  a to aj vzhľadom na prípadné ďalšie 
opatrenia, ktoré vyhlási Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo vláda SR. 

K bodu č. 4 :  

Po prerokovaní všetkých bodov. Schwarz  stretnutie ukončil 

 

Zapísal: Mgr. Schwarz 

 

Za Zamestnávateľa:      za Odborové organizácie:  

 

________________________________   ____________________________ 
Mgr. Marek Schwarz     Ivan Oško 
Riaditeľ ľudský zdrojov      predseda OZO Demänovská Dolina 
 
 
 
_________________________________   ______________________ 
Ing, Dušan Slavkovský      Miroslav Roth 
riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry   predseda ZO OUŽ Tatranská Lomnica 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ing. Matej Hulej       
riaditeľ horského strediska Nízke Tatry 
 
 
 
_________________________________      
Ing Igor Mráz 
riaditeľ vodných parkov       
 

       

 

 


