
Zápisnica z rokovania konaného dňa 30.01.2020 

 
Stretnutie bolo zvolané na základe sťažnosti zamestnancov zasnežovacej  skupiny v Tatranskej 
Lomnici. 
 
Na úvod predniesol  svoje pripomienky p. Dobrovič,  v ktorých poukázal na zlý prístup a urážlivé 
vyjadrenia od vedúceho p. Kozubíka. Poukázal na nulovú komunikáciu medzi dielňou a vedúcim ,či už 
sa jedná o prideľovanie práce, riešenie prac. problémov , problémov s odpracovanými hodinami, 
dovolenkami  a pod. 
Odpoveďou p. Kozubíka bolo , že nie všetko sa zakladá na pravde. 
Následne dochádzalo k vzájomným vytkám z oboch strán.  
 
K rokovaniu bola prizvaná pracovníčka mzdového oddelenia, ktorá potvrdila a aj vysvetlila 
pripomienky ohľadne stravných lístkov a ubezpečila, že problém s dovolenkovými lístkami, ako aj  
paragrafmi  si s p. Kozubíkom vysvetlili a nebude sa opakovať. 
 
Následne predniesol svoje pripomienky k danej problematike predseda ZV OZŽ 
 
- upozornil prítomných na hrubé porušovanie ZP pri nadčasových hodinách niektorých zamestnancov. 
Upozornil na to aj z pozície člena DR, na riziko sankcií pre spoločnosť pri kontrole, alebo nebodaj 
úraze. Upozornil , že zamestnanec, ktorý má trvalý pracovný pomer, ani na dohodu a ani, ak s tým on 
sám súhlasí, nemôže vykonávať  prácu nad rámec  ZP. Tento problém sa týka aj iných pracovísk, kde 
je málo kmeňových zamestnancov. Jedná sa prevažne  o sezónne prevádzky.  

Odpoveď :  zamestnávateľ sa bude snažiť v čo najväčšej miere eliminovať také prípady  
a rozložiť  riziko na väčšiu skupinu  zamestnancov. 

- upozornil na  nedodržanie dohody o zverejňovaní +,- hodinách na konci mesiaca na nástenkách. 
Odpoveď:  p. Kozubík o takejto dohode nevedel a v ďalšom období to zabezpečí.  

- upozornil na nezverejňovanie grafikonov na celý mesiac a jeho úpravu minimálne týždeň vopred. 
 Odpoveď : p. Kozubík to nepokladal za dôležité a do budúcna zabezpečí. 
 
V priebehu stretnutia sa do diskusie pripojili všetci zúčastnení a prezentovali svoje pripomienky 
a názory. Došlo k zhode, že väčšina problémov vzniká zo zlej, alebo takmer žiadnej komunikácie 
medzi zainteresovanými. 
Pri ukončení diskusie  p. Kozubík uviedol, že do 31.1 išli v provizórnom   móde a navrhol,  aby 
v nasledujúcom období sa opätovne začalo pracovať tak, ako to bolo počas predchádzajúcej zimy, 
s čím všetci súhlasili.  
 
Na koniec sa ujal slova  p.  Slavkovský , ktorý konštatoval, že podľa jeho názoru situácia dospela do 
takého stavu, kde už nie je možné zlepšiť vzájomné vzťahy. V krátkom čase predloží stanovisko, 
s ktorým oboznámi obe strany o vyriešení vzniknutého problému. 
 
 
Zúčastnení : za  TMR, p. Slavkovský, p. Schwarz,  
                         za  ZV OZŽ, p. Roth, p. Krasuľa 
  za  zasnežovačov  vedúci p. Kozubík,  

p. Dobrovič , p. Šoltis, p. Bohunčák, p. Jukl, p. Svitana, p. Bekeš, p. Boržecký, 
              p. Bednár 

 


