
Zápisnica zo stretnutia OZ s vedením, konaného dňa 22.10.2019  

 

Dňa  2.10.2019 bola ZV OZŽ a ZV OZO zaslaná  žiadosť o stretnutie a prerokovanie kontroly plnenia KZ 
. Následne zamestnávateľ určil termín stretnutia na 22.10.2019  
 

Prejednané  a dohodnuté body 
 
1. Oboznámenie  s celkovou situáciou  vo firme 
Na úvod p. Slavkovský a p. Hulej oboznámili prítomných s hospodárskymi výsledkami, zmenami 
a celkovej situácii vo firme ako i o fakte, že tohtoročný plán sme nesplnili, čo má dopad na celkovú 
situáciu.    

 
2. Prerokovanie navýšenia platov o 3,5% podľa zápisnice KZ 
Všetkým zamestnancom sa najprv dorovnajú platy do minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti 
práce, v ktorej sú zaradení. Následne sa sčítajú platy po jednotlivých úsekoch , ktoré mali  v roku 
2018,  z toho sa vypočíta 3,5% a tieto peniaze sa prerozdelia medzi zamestnancov daného úseku. 
V krátkej dobe budú OZ  dodané konkrétne podklady na prekontrolovanie.  
Zodpovedný : p. Slavkovský , p. Hulej 

3. Doplnenie KZ a Zápisnice z KZ  
Na predchádzajúcom sedení  dohodnuté body ohľadne platenia NP a práce nad 12.hod  budú 
doplnené do Zápisnice KZ. 
Zodpovedný: p. Schwarz 
 
4. Stanovenie pracovného času 
Minimálne dva mesiace vopred bude stanovená pracovná doba pre každý úsek (ktorá sa bude 
dodržiavať) , aby sa vedelo, kedy sa jedná o nadstavbovú jazdu, noc zážitkov prípadne nadčas a s tým 
spojené príplatky.    
Zodpovedný: p. Slavkovský, p. Slamený 
 
5. Sociálna politika 
Zabezpečenie adekvátnej šatne pre upratovačky a doplnenie inventáru pre miestnosti určené na NP. 
Zodpovedný : p. Hulej , p. Slavkovský 
 
6. Problém odstávky PLD 
Do budúcnosti o takejto situácii budú zamestnanci informovaní vopred a bude tomu prispôsobený 
plán dovoleniek, poprípade náhradné voľno, aby nevznikol  podvýkon. 
Zodpovedný : p. Slamený 
 
7. Vydanie Pracovného poriadku 
Zodpovedný : p. Schwarz a OZ 
 
8. NRPČ 
Nastavenie grafikonov,  plánu dovoleniek,  kalendárov, čerpanie §, príplatkov atď.  Vzhľadom k tomu, 
že vo väčšine  prípadov ide len o zlyhanie komunikácie ,zvolá sa stretnutie medzi vedúcimi, mzdovým 
oddelením a OZ  
Zodpovedný : p . Szökeová a OZ 
 
 



9. Sociálny fond 
Doplnenie a spôsob doplnenia SF o prídel zo zisku z roku 2017 
Zodpovedný : p. Hodek , p Schwarz 
 
10.    Vyrovnanie + , - hodín ku koncu roka podľa dohody o NRPČ podpísaného OZ 
Zodpovedný : p. Hulej, p. Slavkovský, p. Schwarz a p. Szökeová 
 
11.    13 Plat 
Na túto otázku  sa v súčasnej dobe  nevie odpoveď, keďže o tom rozhodujú majitelia podľa 
hospodárskeho výsledku. Napriek nelichotivým výsledkom nieje  vylúčené, že bude. 
 
12.   Výška priemernej mzdy v našej firme 
Na otázku odpovedal p. Schwarz : 790 € 
 
13.   Neprerozdelenie ušetrených mzdových nákladov 
OZ vytklo zamestnávateľovi, že pri dlhodobom PN,  neplatenom voľne, prípadne výpovedí 
neprerozdelí ušetrené mzdové náklady zamestnancom, ktorým dôsledkom toho vznikol nadčas. 
Odpovedal p. Slamený : Ušetrené mzdové náklady sa prerozdeľujú čiastočne v preplatení nadčasov a 
čiastočne vo forme odmien. 
 
14.   Problematika parkoviska 
Upozornili sme zamestnávateľa, aké problémy vznikajú a môžu vzniknúť na služobnom parkovisku. 
Opätovne sme požiadali o prehodnotenie  možnosti zriadiť kamerový systém.   
Odpovedal p. Slavkovský : Je chybou jednotlivca, že sa niečo také  stalo a zabezpečíme, aby sa 
podobné prípady už nestávali. A čo sa týka kamery, tak ani na sídliskách niesú kamery a taktiež  nikto 
nezaručí, či sa niečo nestane. 
 
15.   Stravné karty Bešeňová 
Odpovedala p. Szökeová : O vzniknutom probléme nevieme. Odporúčame sa zamestnancom, ktorí 
tento problém majú obrátiť na p. Minarikovú . 
 
16.   Konferencia 
OZŽ požiadalo o uvoľnenie členov na  konferenciu počas jesennej revízie. 
Odpovedal p. Slamený :  Bude našou snahou po dohode medzi jednotlivými náčelníkmi a ZV OZŽ, 
Vám v tomto vyhovieť.  
 
17.   Použitie SF 
Zo strany zamestnávateľa, bol predložený predbežný rozpočet, ktorý sme spoločne  poopravili.   Až 
po zistení možnosti doplnenia o navrhované body, bude nám opätovne zaslaný na schválenie.  
 
Zasadania sa zúčastnili : 

  
za  zamestnávateľa     p. Schwarz,  p. Slavkovský,  p. Hulej,  p. Slamený,  p. Štetka,  p. Szökeová 
za  OZO Jasná sever    p. Oško,  p. Ferenčik,  
za  OZŽ Vysoké Tatry  p.  Roth,  p. Krasuľa, p. Milkovský 
za  Jasná Juh                p.  Miskovkin 
 

Za ZV OZŽ pri TMR                           Za ZV OZO                           Za zamestnávateľa TMR.a.s. 
    Roth Miroslav                               Oško Ivan                                    Mgr. Schwarz Marek 
 


