
Odborová základná organizácia 
Tatry mountain resorts a.s., Demänovská dolina 

 
Zápisnica z členskej schôdze OZO Demänovská dolina  konanej dňa 24.9.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - 20 členov OZO 

 

P R O G R A M: 

 
1. Otvorenie schôdze, schválenie programu schôdze 
2. Informácia k činnosti OZO 
3. Voľba pokladníka OZO 
4. Voľba zástupcu zamestnancov strediska Chopok Juh 
5. Informácia o hospodárení OZO 
6. Kolektívne vyjednávanie 2021 – podnety a návrhy zo strany členov OZO 
7. Diskusia 

 
Návrhová komisia:   Ivan Oško – predseda 

      Martin Ferenčík – člen závodného výboru 
 
Mandátová komisia: je totožná s návrhovou. 
 

Uznesenie – bod č. 1. Otvorenie schôdze, schválenie programu schôdze 

Predseda OZO Demänovská Dolina privítal zúčastnených členov a otvoril 
schôdzu. Predseda ďalej konštatoval že schôdza je uznášania schopná, nakoľko 
je prítomných viac ako 50% členov OZO Demänovská Dolina. Následne 
predseda vyzval prítomných na schválenie programu schôdze. Prítomní 
členovia hlasovaním jednomyseľne schválili program schôdze. Za hlasovali 
všetci zúčastnení členovia OZO Demänovská Dolina, nikto sa nezdržal a nikto 
nebol proti 
 

Uznesenie – bod č. 2 Informácia o činnosti OZO 

Predseda OZO p. Oško predniesol správu o činnosti odborovej organizácie OZO 
Demänovská Dolina. Zúčastnení členovia OZO Demänovská Dolina vzali túto 
správu na vedomie. 
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Uznesenie – bod č. 3 Voľba pokladníka OZO 

Predseda OZO Demänovská Dolina oboznámil zúčastnených členov o potrebe 
voľby nového pokladníka OZO Demänovská Dolina. Predseda vyzval 
zúčastnených aby na funkciu pokladníka navrhli vhodného kandidáta. V diskusii 
bol na funkciu pokladníka OZO navrhnutý p. Ing. Kráľ Jaroslav, ktorý nomináciu 
na túto funkciu prijal. Následne predseda vyzval zúčastnených aby o návrhu 
obsadenia funkcie pokladníka OZO p. Ing. Jaroslavom Kráľom hlasovali. 
Prítomní členovia hlasovaním jednomyseľne schválili na funkciu pokladníka 
p.Ing. Jaroslava Kráľa. Za hlasovali všetci zúčastnení členovia OZO 
Demänovská Dolina, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 

Dispozičné právo k bankovému účtu Odborovej základnej organizácie - OZO 
Demänovská Dolina vedenému vo VÚB Banke Liptovský Mikuláš od 24.9.2021 
má predseda OZO Ivan Oško č.op: EZ102815 , pokladník OZO Ing. Jaroslav Kráľ 
č.op.: JA350582 a člen závodného výboru OZO Martin Ferenčík č.op: HV256007 
Pri každom úkone s účtom Odborovej základnej organizácie OZO – Demänovská 
dolina musia byť prítomné minimálne dve osoby s dispozičným právom k účtu 
Odborovej základnej organizácie OZO Demänovská dolina. 

Dispozičné právo k bankovému účtu Odborovej základnej organizácie - OZO 
Demänovská Dolina vedenému vo VÚB Banke Liptovský Mikuláš dňom 
24.9.2021 zaniká p. Valaštiakovi Milanovi a p. Jane Ogorekovej 

 

Uznesenie – bod č. 4 Voľba zástupcu zamestnancov strediska Chopok Juh 

Predseda OZO vyzval zúčastnených členov aby navrhli členov závodného 
výboru OZO Demänovská Dolina. V diskusii boli za členov závodného výboru 
navrhnutí p. Kamil Miškovkin, p.Martin Ferenčík a p. Ing. Kráľ Jaroslav. 
Následne predseda vyzval zúčastnených aby o návrhu obsadenia závodného 
výboru hlasovali. Prítomní členovia hlasovaním jednomyseľne schválili na 
funkcie členov závodného výboru OZO Demänovská Dolina p.Kamila 
Miškovkina, p. Martina Ferenčíka a p.Ing. Jaroslava Kráľa. Za hlasovali všetci 
zúčastnení členovia OZO Demänovská Dolina, nikto sa nezdržal a nikto nebol 
proti. 
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Uznesenie – bod č. 5 Informácia o hospodárení OZO 

Predseda OZO p. Oško predniesol správu o stave finančných prostriedkov na 
účte a v hotovostnej pokladni OZO Demänovská Dolina. Na účte OZO vedenom 
vo VÚB Banke sa k dňu 24.9.2021 nachádzajú finančné prostriedky vo výške 
4412EUR a 50centov.  V hotovostnej pokladni OZO sa nachádza čiastka 8eur 
a 50centov. Zúčastnení členovia OZO Demänovská Dolina vzali túto správu na 
vedomie. 

 

Uznesenie – bod č. 6  Kolektívne vyjednávanie 2021 – podnety a návrhy zo 
strany členov OZO 

Predseda OZO požiadal p. Ferenčíka Martina aby predniesol správu 
o navrhovaných bodoch ktoré chce odborová organizácia riešiť pri najbližšom 
kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom. Prítomní členovia vzali 
prednesenú správu na vedomie a navrhli doplniť do návrhu novej kolektívnej 
zmluvy nasledovné body: 

a. V bode mzdy zapracovať finančné zvýhodnenie pre profesie na ktoré sa 
vyžaduje rozšírená odborná kvalifikácia. Aktuálny návrh kolektívnej 
zmluvy už rieši kvalifikáciu elektrikár, navrhujeme doplniť profesie 
spletač lán a zvárač s platnými skúškami. 

b. K bodu pracovný čas navrhujeme doplniť vyhlásenie že pri práci v 
nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase sa sviatky ak pripadnú na 
inak pracovný deň (pondelok-piatok) nezapočítavajú do fondu 
pracovného času a práca počas takéhoto sviatku je považovaná za 
nadčas. 

 

Uznesenie – bod č. 7 Diskusia 

Počas voľnej diskusie predseda OZO informoval členov o aktuálnej situácii 
v súvislosti s pandémiou COVID19 a vyzval všetkých zúčastnených 
k zodpovednému prístupu k tejto problematike. Prítomní predniesli návrhy na 
skvalitnenie poskytovaných služieb v stredisku Jasná. V diskusii navrhli 
zúčastnení otvoriť diskusiu s vedením TMR na tému vybudovania feratovej 
cesty a atrakcie ZipLine v lokalite Brhliská Dereše a s tým súvisiacej letnej 
prevádzky LD Grand Jet, ktorá by mohla pomôcť riešiť situáciu s umiestnením 
zamestancov počas letnej sezóny po spustení pripravovanej kabínovej lanovky 
B.Púť-Priehyba. 
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Na záver predseda OZO  Demänovská Dolina poďakoval zúčastneným členom 
odborovej organizácie a schôdzu ukončil. 

 

Zapísal: Ferenčík Martin 

V Demänovskej Doline 24.9.2021 

 

 

 

_________________________________________ 

Oško Ivan 

predseda OZO Demänovská Dolina 

 

 

_________________________________________ 

Ferenčík Martin 

člen zv OZO Demänovská Dolina 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Kráľ Jaroslav 

člen zv OZO Demänovská Dolina 
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