
Zápisnica  

zo stretnutia výborov odborových organizácií OZŽ a OZO 

zo dňa 18.04.2021 

Prítomní :  

za OZŽ: p. Miroslav Roth, p, Marcel Krasuľa, p. Peter Bednár, p. Ján Milkovský, p. Ondrej Stupák,  

               p. Pavol Krajč 

za OZO: p. Ivan Oško, p. Martin Ferenčik 

Program :  

1. Otvorenie; 
2. Prerokovanie SF 
3. Prerokovanie stravných lístkov 
4. Prehodnotenie prebiehanej situácie súvisiacej s COVID krízou 
5. Postup pri riešení nového návrhu KZ 2022 
6. Prerokovakie § 240 ZP 
7. Voľba členov DR 
8. Rôzne 

 
Priebeh : 

Stretnutie zástupcov Odborových organizácií zvolal predseda OZŽ p. Miroslav Roth na základe 
predchádzajúceho  stretnutia s p. Schwarzom- riaditeľom ľudských zdrojov.    

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

K bodu č. 2 :  

Predseda OZŽ skonštatoval ,že na základe podkladov dodaných zamestnávateľom, dochádza k prečerpávaniu 
SF hlavne na stravu a nebyť zostatku z predchádzajúceho obdobia ,boli by sme v mínuse. Upozornil na to, 
že do dnešného dňa sme neobdržali prídel zo zisku z roku 2017 vo výške 46 112 € ( ktorého si je 
zamestnávateľ vedomý a potvrdil  to aj p. Schwarz  na danom stretnutí). Zároveň uviedol, že vzhľadom 
k pandemickej situácii v roku 2020 a asi ani v roku 2021, nemôžme rátať s prídelom zo zisku. 
 
Po diskusii, ktorá k danému bodu odznela sa dospelo k záveru a hlasovaním odsúhlasilo. 
 

1. Zníženie príspevku na stravnú jednotku zo SF z doterajších 0,58 € na hodnotu 0,40 € ( a tým 
navýšenie u zamestnanca z 1,22 € na 1,40 € )  

2. Vyzvať zamestnávateľa, aby oficiálne uznal dlh z roku 2017 a akou  formou ho chce dorovnať. 
3. Vypracovať smernicu na podmienky čerpania SF. 

 
 
 
K bodu č. 3 :  

Vzhľadom k prijatiu nového zákona a slobodnom rozhodnutí zamestnancov, v akej forme chcú dostávať 
podporu na stravovanie,  odborové organizácie len odporúčajú zamestnancom, ostať pri stravných kartách 
ako doposiaľ. Hlavný dôvod je, že ak zamestnanec má nárok aj na druhý lístok, ten v prípade hotovosti bude 
zdanený, čo je oproti karte nevýhoda. Na túto skutočnosť je potrebné upozorniť zamestnancov. 



 

K bodu č. 4 :  

K danému bodu sa vyjadril p. Roth. Keďže v podstate už štvrtý mesiac máme všetky prevádzky 
zatvorené, tak zamestnanci ostávajú doma na 80%, ale v prípade revízie boli prizvaní do práce a mnohí 
argumentovali tým, že keďže je celá mzda dotovaná štátom ,prečo im zamestnávateľ neumožní 
pracovať aj v nedeľu ,či vo sviatok. Na obhajobu zamestnávateľa je potrebné uviesť a oboznámiť 
zamestnancov. Áno je pravda, že štát prispieva 100% na mzdy zamestnancov do výšky  1100 € ( 813 €) 
Od februára do júna je maximálna výška príspevku pre firmu  1,8 mil. € ( čo v našom prípade je, tak 
maximálne na dva mesiace ) a následne je podpora len 80%. 
 
K bodu č. 5 :  

 K tomuto bodu p. Ferenčík uviedol, že pri podpise KZ 2020 bolo prisľúbené zo strany zamestnávateľa, že 
v priebehu roka si v jednotlivých mesiacoch postupne prejdeme jednotlivé body  KZ. I keď je situácia zložitá 
je  potrebné vyzvať zamestnávateľa a nájsť spôsob ,ako tento bod naplniť a dôjsť k dohode.  

K bodu č. 6 :  

K bodu vystúpil p. predseda OZŹ. Počas celého pôsobenia odborového združenia sme nevyužili možnosti, 
ktoré sú v tomto zákone, preto je čas pouvažovať nad tým ,či si to za našu prácu nezaslúžime . Keďže máme 
u nás dve organizácie, je na nás ako sa dohodneme. Pre uplatnenie je potrebné vyzvať zamestnávateľa 
o písomne oznámenie výšky priemerného platu v našej firme. 

K bodu č. 7 :  

Keďže k dnešnému dňu stále nie sú  obsadené miesta v DR za zástupcov zamestnancov, zamestnávateľ 
prišiel s požiadavkou usporiadania doplňujúcich volieb a predloženie návrhu kandidátov. Návrh p. 
Rotha, aby za OZO bol nominovaný p. Oško bol prijatý , ale návrh ,aby za aquaparky bol nominovaný 
p. Schwarz, bol zamietnutý. Členovia výboru  dospeli k názoru, že ak chceme, aby sme mali podporu  
od zamestnancov aquaparkov aj v nasledujúcich voľbách, je potrebné nominovať ich zamestnanca 
a navzájom si podporiť svojích  kandidátov.  
 

K bodu č. 7 :  

Vystúpil p. Roth a upozornil výbor, že so končí volebné obdobie ZV OZŽ a preto je potrebné zorganizovať 
nové voľby. Potrebné je vyzvať jednotlivé zložky, aby navrhli svojich zástupcov, ale hlavne takých, čo budú 
sami chcieť a priložia ruku k dielu. Po ukľudnení situácie sa dohodne termín volieb. 

 

Zapísal: Roth Miroslav 

 

       

  Ivan Oško                                                                                  Miroslav Roth 
 predseda OZO Demänovská Dolina   predseda ZO OZŽ Tatranská Lomnica 
 
 
 
 


