Odborový zväz pracovníkov peňažníctva
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Uznesenie z 6. zasadnutia VOZ
6. zasadnutie VOZ, ktoré sa konalo dňa 26.novembra 2010 v Bratislave:
I. Prerokovalo a schválilo:
1. Zloženie pracovných komisií
a) mandátová komisia: I. Richterová, J. Krištofová, E. Milecová
b) návrhová komisia: F. Obal, O. Farkašovská, J. Kováčik
2. Program 6. zasadnutia VOZ
3. Kontrolu plnenia uznesenia z 5. zasadnutia VOZ
4. Správu o činnosti OZ od 5. zasadnutia VOZ
5. Návrh plánu akcií OZ na rok 2011
6. Návrh rozpočtu OZ na rok 2011
7. Zásady pre poskytovanie sociálnej výpomoci členom OZ
8. Zásady pre poskytovanie právnej pomoci členom OZ so zmenou textu v bode 11„SOZ“ na „I. podpredseda OZ“
9. Zásady pre poskytovanie príspevku členom OZ na náklady v občianskoprávnom
konaní so zmenou textu v bode 8 podľa textu bodu 10 Zásad pre poskytovanie
sociálnej výpomoci členom OZ
10. Zásady pre oceňovanie členov OZ za poukázanie 2% zaplatenej dane v prospech OZ
11. Návrh na uskutočnenie akcie pre najaktívnejších členov OZ v roku 2011 a zásady pre
výber účastníkov a financovanie akcie so zvýšením počtu účastníkov PVOZ so
zastúpením v P-OZ
12. Poskytnutie účelovej dotácie na stabilizáciu členskej základne vo výške 5,- EUR na
aktívneho člena
13. Zrušenie bodu 13. Uznesenia z 5. zasadnutia VOZ v zmysle diskusie
II. Uložilo:
1. Doplniť prerokované materiály o pripomienky členov VOZ. Doplnené materiály
okrem materiálov finančnej povahy publikovať v Spravodajcovi OZ, zaslať
elektronicky všetkým ZO, funkcionárom OZ a uverejniť na webovej stránke OZ.
Z: S-OZ
T: december 2010
2. Zaslať S-OZ požiadavky na vykonanie kontrol BOZP na pracoviskách v pôsobnosti
členských organizácii OZ.
Z: PV-OZ,
T: január 2011
3. Vypracovať na podklade požiadaviek členských organizácii OZ plán kontrol BOZP na
rok 2011.
Z: S-OZ
T: marec 2011

3

4. Predložiť na 7. zasadnutie VOZ Správu o činnosti BOZP za rok 2010 a plán kontrol
na rok 2011.
Z: S-OZ
T: apríl 2011
5. Vyvíjať aktivity za účelom získania darcov 2% dane za rok 2010 v prospech OZ PPaP.
Z: PV-OZ, S-OZ
T: apríl 2011
6. Zabezpečovať aj naďalej ponuky ako jednu z foriem členských výhod pre členov OZ.
Z: S-OZ, PV-OZ,ZO OZ
T: rok 2011
7. Poskytnúť na stabilizáciu členskej základne a podporu činnosti PV a na ich úrovni ZO
OZ z Rezervného fondu OZ účelovú dotáciu vo výške 5,- EUR na aktívneho člena so
stavom k 31.12.2010. Dotáciu poskytnúť prostredníctvom PV OZ, resp. ZO OZ za
podmienky plnenia povinností voči OZ vyplývajúcich zo Stanov OZ, úloh prijatých
orgánmi OZ, zaslania aktualizácie členskej základne k danému termínu
a dokladovania výšky a spôsobu použitia dotácie.
Z: S-OZ
T: december 2011
8. Zabezpečiť uskutočnenie zahraničného pobytu ( Turecko ) pre najaktívnejších členov
OZ v zmysle schválených „ Zásad „.
Z: S-OZ
T: II. štvrťrok 2011
9. Písomne upozorniť PV-OZ pri NBS a PV-OZ pri OTP banka Slovensko na nesplnenie
úlohy č. 4 Uznesenia z 5. zasadnutia VOZ týkajúcej sa zaslania Podnikovej KZ,
prípadne ich dodatkov platných na rok 2010.
Z: podpredseda OZ
T: 10. decembra 2010
III. Zobralo na vedomie:
1. Stanovisko RK OZ k návrhu rozpočtu OZ na rok 2011
2. Informáciu o priebežnom plnení rozpočtu OZ v roku 2010 a výhľad plnenia
k 31.12.2010
3. Informáciu o výsledkoch hodnotenia KZVS so SBA a so SLASPO
4. Informáciu o vývoji členskej základne k 30.6.2010 a odvodovej disciplíne
v stanovenom termíne
5. Informáciu o stave kolektívneho vyjednávania so SLASPO
6. Informáciu o návrhu KZVS na roky 2011-2013 a stave kolektívneho vyjednávania s
SBA
7. Informáciu o poskytovaní právnej pomoci členom OZ za prvý polrok 2010
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8. Informáciu o poskytnutej mimoriadnej sociálnej výpomoci členom OZ
9. Informáciu o vyplatení príspevkov za nábor nových členov OZ za prvý polrok 2010
10. Informáciu o ŠH OZ vo volejbale Piešťanská barla
11. Informáciu o turistickej akcii Pochod bankových úradníkov
12. Informáciu o ŠH OZ v sálovom futbale
V Bratislave 26. novembra 2010
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Kontrola plnenia uznesenia z 5. zasadnutia VOZ
Na 5. zasadnutí VOZ, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2010 v Piešťanoch bolo v rámci
uznesenia prijatých 13 úloh.
Plnenie bolo nasledovné:
1. Doplniť prerokované materiály o pripomienky členov VOZ. Doplnené materiály
okrem materiálov finančnej povahy publikovať v Spravodajcovi OZ, zaslať
elektronicky všetkým ZO, funkcionárom OZ a uverejniť na webovej stránke OZ.
Z: S-OZ
T: máj 2010
Plnenie:
Úloha bola splnená.
Materiály boli doplnené v zmysle pripomienok, zaslané všetkým funkcionárom OZ
elektronickou poštou dňa 27.4.2010 a následne zverejnené na webovej stránke OZ.
2. Zvýšiť aktivity v oblasti kontrolnej činnosti BOZP ako nástroja účinnej pomoci
zamestnancom a zviditeľnenia odborov.
Z: PV-OZ, S-OZ
T: trvale
Plnenie:
Úloha sa priebežne plní s výhradou.
V oblasti kontrolnej činnosti BOZP využili túto možnosť len zástupcovia VÚB, a.s.,
VŠZP, a.s., SLSP, a.s. a UniCredit banky, a.s.
3. Vyvíjať aktivity za účelom získania darcov 2% dane za rok 2009 v prospech OZ PPaP.
Z: PV-OZ, S-OZ
T: apríl 2010
Plnenie:
Úloha bola priebežne plnená.
Všetkým členským organizáciám boli zaslané informácie o použití získaných
finančných prostriedkov formou sociálnych výpomocí členom OZ ako aj o spôsobe
vyplnenia a zaslania „Vyhlásenia“ za týmto účelom použitého tlačiva.
Aj napriek vykonaným aktivitám sa nám nepodarilo získať viac darcov 2% dane
v prospech OZ v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
(Rok 2009 - 75 darcov / 3 634,33 EUR, rok 2010 - 53 darcov, 1 896,25 EUR).
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4. Zaslať S-OZ Podnikové KZ, prípadne ich dodatky platné na rok 2010.
Z: PV OZ, ZO OZ
T: 30. mája 2010, resp.
15 dní po podpise PKZ
Plnenie:
Úloha bola splnená s výhradou.
Nakoľko túto úlohu nesplnili zástupcovia NBS a OTP banka Slovensko, a.s. aj napriek
upozorneniam zo strany OZ.
5. Pripraviť návrh znenia KZVS za banky na obdobie 2011 – 2013.
Z: P-OZ
T: október 2010
Plnenie:
Úloha bola splnená.
Návrh znenia KZVS za banky bude predmetom aj dnešného rokovania VOZ.
6. Hľadať výhodné ponuky použiteľné ako členské výhody pre členov OZ.
Z: S-OZ, PV-OZ,ZO OZ
T: trvale
Plnenie:
Úloha sa priebežne plní.
Návrh členských výhod bude predmetom aj dnešného rokovania VOZ.
7. Pripraviť a realizovať voľby člena P-OZ z malých ČO za skupinu bánk v súlade so
schváleným volebným poriadkom a informovať členov VOZ o výsledku volieb.
Z: S-OZ, volebná komisia
T: máj 2010
Plnenie:
Úloha bola splnená.
Informácia o výsledkoch volieb člena P-OZ z malých ČO bola zaslaná dňa 24.5.2010
všetkým členom VOZ.
8. Zaslať písomnú informáciu S-OZ o dopade krízy na zamestnanosť členov OZ
v jednotlivých členských organizáciách OZ.
Z: predsedovia PV OZ, ZO OZ
T: 30.4.2010
Plnenie:
Úloha bola splnená s výhradou.
Napriek opätovným upozorneniam v zmysle rozhodnutie P-OZ, úlohu nesplnili
predsedovia ČO: OTP banka, a.s., SZRB, a.s., NBS, Slovenská konsolidačná banka,
a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
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9. Zaslať písomnú informáciu S-OZ o výsledkoch kolektívneho vyjednávania v členských
organizáciách OZ na rok 2010.
Z: predsedovia PV OZ, ZO OZ
T: 30.4.2010
Plnenie:
Úloha bola splnená s výhradou.
Písomnú informáciu nezaslali predsedovia ČO v rozsahu nesplneného
predchádzajúceho bodu.
10. Rokovať s PV OZ Istrobanky o plynulom prechode členskej základne Istrobanky do
PV-OZ ČSOB.
Z: P-OZ
T: 30.6.2010
Plnenie:
Úloha bola priebežne plnená.
Elektronickou komunikáciou boli pripravené a zaslané členom ZO OZ pri Istrobanke,
list predsedu ZO OZ pri Istrobanke, list predsedu OZ a predsedníčky PV OZ pri
ČSOB a následne bol vypracovaný „Návrh opatrení na zabezpečenie plynulého
prechodu členskej základne ZO OZ pri Istrobanke do členskej základne pri ČSOB“.
11. Pripraviť návrhy spôsobu ohodnotenia členov OZ za poskytnutie 2 % z odvodu dane
v prospech OZ PPaP.
Z: S-OZ, P-OZ
T: november 2010
Plnenie:
Úloha bola splnená.
Návrh je predložený na dnešné rokovanie VOZ.
12. Pripraviť návrh „Zásad“ pre poskytovanie príspevku členom OZ na náklady
v občianskoprávnych konaniach.
Z: S-OZ, P-OZ
T: november 2010
Plnenie:
Úloha bola splnená.
Návrh je predložený na dnešné rokovanie VOZ.
13. Pripraviť návrh na uskutočnenie spoločenskej akcie pre členov OZ v roku 2011.
Z: S-OZ, P-OZ
T: november 2010
Plnenie:
Úloha bola prediskutovaná na 23. zasadnutí P-OZ, kde boli prijaté návrhy, o ktorých
Vás budeme informovať na dnešnom zasadnutí VOZ.
V Bratislave 26. novembra 2010
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Správa o činnosti OZ od 5. zasadnutia VOZ
Informácia hodnotí najdôležitejšie činnosti a aktivity OZ za sledované obdobie.
Dňa 21. apríla sa konalo v Piešťanoch 5. zasadnutie VOZ, ktoré prerokovalo a schválilo
tieto najdôležitejšie úlohy a dokumenty:
 Plnenie uznesenia z 4. zasadnutia VOZ,
 Správu o činnosti OZ od 4. zasadnutia VOZ,
 Správu o plnení rozpočtu OZ za rok 2009,
 Stavy vo fondoch OZ po rozdelení hospodárskeho výsledku v roku 2009,
 Zámery a ciele kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA pre roky 2011 - 2013.
Dňa 22. apríla sa uskutočnil v Piešťanoch odborný seminár so zameraním na oblasť
pracovnoprávnej legislatívy s cieľom zvyšovať úroveň vedomostí členov orgánov OZ v tejto
oblasti.
Dňa 26. apríla sa zúčastnil p. Michálek na slávnostnom zasadnutí k 20. výročiu vzniku KOZ
SR
Dňa 3. mája sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní Rady predsedov VOZ KOZ SR, kde okrem
iného bola prerokovaná problematika predvolebnej spolupráce KOZ SR a SMER SD.
Dňa 5. mája sa zúčastnil p. Michálek na zasadnutí Rady predsedov KOZ SR s programom:
 Porovnanie volebných programov kľúčových politických subjektov s programom a cieľmi
KOZ SR,
 Návrhy a výzvy KOZ SR k parlamentným voľbám,
 Informácia o priebehu vyjednávania o obsahu Rámcovej zmluvy o povolebnej spolupráci
so stranou SMER – SD,
 Problematika poskytnutia finančnej pôžičky Grécku Slovenskom.
Dňa 9. mája zasadala Športová a rekreačná komisia VOZ, ktorá vyhodnotila predpokladanú
účasť a organizačné zabezpečenie 17. ročníka ŠH OZ PPaP vo volejbale.
V dňoch 14. – 16. mája sa uskutočnil 17. ročník ŠH OZ vo volejbale mužov a žien
„Piešťanská barla“: Za účasti 110 reprezentantov z ôsmich peňažných ústavov v kategórii
žien vyhrala VÚB, a.s. a v kategórii mužov NBS.
Dňa 17. mája aj za účasti p. Melichárovej sa uskutočnilo valné zhromaždenie JMF s cieľom
vyhodnotiť hospodárenie spoločnosti za minulý rok.
V dňoch 19- 21. mája sa uskutočnili voľby člena P-OZ z malých členských organizácii za
skupinu bánk.
V dňoch 25- 26. mája sa zúčastnil p. Michálek zasadnutia v Bruseli k problematike EPR
v nadnárodných spoločnostiach. Informácia zo zasadnutia bola prerokovaná na 21. zasadnutí
P-OZ.
Dňa 27.mája sa zúčastnil p. Michálek prípravy HSR KOZ SR.
Dňa 28. mája sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní o príprave a obsahu PKZ v Generali
Slovensko Poisťovňa, a.s.
Dňa 3. júna sa zúčastnili p. Michálek a p. Bánik na rokovaní o obsahu PKZ v Generali
Slovensko Poisťovňa, a.s.
Dňa 4. júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie vyjednávacej skupiny VOZ.
Dňa 4. júna sa uskutočnilo v SBA pracovné stretnutie vyjednávacích skupín ( za OZ p.p.
Michálek. Bánik, Melichárová, Milecová, Szászová) za účelom vyhodnotenia plnenia KZVS
za rok 2009. Informácia z rokovania bola poskytnutá na 21. zasadnutí P-OZ.
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Dňa 7. júna sa zúčastnila p. Melichárová na seminári Národný program rodovej rovnosti,
ktorý organizovala KOZ SR. Informácia bola prerokovaná na 21. zasadnutí P-OZ,
Dňa 16. júna sa uskutočnilo 21. zasadnutie P-OZ, kde boli prerokované tieto najdôležitejšie
úlohy:
 Informácia o výsledkoch hodnotenia KZVS so SBA,
 Plán akcií a činnosť OZ na 2. polrok 2010,
 Zásady pre poskytovanie sociálnej výpomoci členom OZ (Návrh na novelizáciu),
 Zásady pre poskytovanie príspevku členom OZ na náklady v občianskoprávnom konaní,
 Zásady pre oceňovanie členov OZ za poukázanie 2% zaplatenej dane v prospech OZ,
 Návrh na poskytnutie sociálnej výpomoci členom OZ,
 Ocenenie členov OZ pri príležitosti 20. výročia KOZ SR,
 Návrh na poskytnutie mimoriadnej sociálnej výpomoci členom OZ v súvislosti
s povodňami v SR.
Dňa 1. júla sa uskutočnilo za účasti p. Bánika Valné zhromaždenie MÚOZ SR, ktoré
chválilo:
 Účtovnú závierku MÚOZ SR za rok 2009,
 Hospodársky výsledok MÚOZ SR – stratu v hospodárení v celkovej čiastke 22 239,- EUR
a jeho
zúčtovanie zo základného imania MÚOZ SR,
 Návrh rozpočtu MÚOZ SR na rok 2010.
Dňa 7. júla sa zúčastnil p. Michálek na zasadnutí Rady predsedov VOZ KOZ SR.
Dňa 2. augusta sa zúčastnil p. Michálek na zasadnutí Rady predsedov OZ KOZ SR, kde boli
prerokované :
 Nové podnety pre stratégiu odborovej politiky KOZ SR v období rokov 2010 – 2014,
 Návrh komunikačnej stratégie a aktivity KOZ SR pre obdobie 2010 – 2014,
 Návrh Stanoviska KOZ SR k programovému vyhláseniu vlády SR na roky 2010 – 2014,
 Informácia o konaní Euro manifestu v Bruseli 29.9. 2010.
Dňa 26. augusta sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcu OZ p. Bánika a inšpektorov IOZ
s cieľom prekonzultovať niektoré otázky súvisiace s vykonanými kontrolami BOZP na
našich pracoviskách.
V dňoch 30. augusta až 1. septembra sa zúčastnil p. Michálek v Udine na seminári
týkajúcom sa činnosti Európskych zamestnaneckých rád (EZR) organizovanom GPA-djp.
Informácia zo seminára bola podaná na zasadnutí P-OZ.
Dňa 6. septembra sa zúčastnil p. Michálek na zasadnutí Rady predsedov OZ KOZ SR, kde
boli okrem iného diskutované podnety pre stratégiu odborovej politiky KOZ SR v období
rokov 2010 – 2014.
Dňa 20. septembra sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR, kde
boli prerokované stanoviská KOZ SR k navrhovaným zákonom o sociálnom a a zdravotnom
poistení.
Dňa 23. septembra sa uskutočnilo 22. zasadnutie P-OZ, kde boli prerokované tieto
najdôležitejšie materiály:
 Vývoj členskej základne a stav plnenia odvodovej disciplíny,
 Vybrané ukazovatele z PKZ platných na rok 2010,
 Priebežná kontrola plnenia záväzkov KZVS zo strany členských organizácií OZ,
 Návrh znenia novej KZVS s SBA,
 Návrh na poskytnutie sociálnych výpomocí členom OZ.
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Dňa 28. septembra zasadala RK OZ, ktorá vykonala revíziu hospodárenia s finančnými
prostriedkami OZ. Výsledky revízie boli prerokované na 23. zasadnutí P-OZ.
Dňa 28.-29. septembra sa uskutočnilo v Bruseli protestné zhromaždenie aj za účasti
zástupcov OZ (p. Baranček a p. Haviernik).
Dňa 1. októbra sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní prípravy HSR, kde boli o.i.
prerokované stanoviská KOZ SR k návrhu vlády SR, ktorým sa stanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2011 a k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013.
Dňa 5. októbra sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní Rady predsedov OZ KOZ, kde
hlavným bodom rokovania bola príprava protestného zhromaždenia KOZ SR k „záchrannému
balíku“ vlády SR.
Dňa 9. októbra sa uskutočnila športová akcia „Pochod bankových úradníkov“, za účasti viac
ako 300 turistov, medzi nimi členovia, zamestnanci i bývalí zamestnanci bánk a poisťovní VÚB, a.s., NBS, Allianz-SP, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s., ČSOB, a.s.
Dňa 11. októbra sa zúčastnil p. Bánik na inštruktážnej porade usporiadateľov OZ, kde boli
prerokované pokyny a usmernenia k pripravovanému protestnému zhromaždeniu KOZ SR.
Dňa 12. októbra sa uskutočnilo protestné zhromaždenie KOZ SR aj za účasti zástupcov OZ.
Dňa 18. októbra sa uskutočnilo zasadnutia ŠRK OZ, ktorá sa zaoberala prípravou ŠH
v sálovom futbale v Nitre.
Dňa 18. októbra sa zúčastnil p. Kováčik na zasadnutí Právnej komisie KOZ SR
k problematike ZP.
Dňa 18. októbra sa uskutočnilo zasadnutia FK OZ, ktorá sa zaoberala priebežným plnením
rozpočtu OZ a výhľadom plnenia k 31.12.2010, návrhom rozpočtu OZ na rok 2011, plánom
akcií OZ na rok 2011.
Dňa 19. októbra sa p. Michálek a p. Bánik zúčastnili na konferencii k mobilite pracovnej sily
v rámci cezhraničnej spolupráce regiónov Dolné Rakúsko, Viedeň, Bratislava, Trnava –
Projekt ZUWINBAT.
Dňa 20. októbra sa uskutočnilo zasadnutie vyjednávacej skupiny k príprave kolektívneho
vyjednávania KZVS a následne aj kolektívne vyjednávanie s SBA.
Dňa 21. októbra sa p. Michálek zúčastnil konferencie organizovanej KOZ SR a nadáciou
FES na tému „Bipartizmus na národnej úrovni ako jedna z perspektív sociálneho dialógu“.
Dňa 22. októbra sa p. Michálek zúčastnil na príprave zasadnutia Hospodárskej a sociálnej
rady (HSR), ktorá sa zaoberala stanoviskami KOZ SR k vládou pripravovaným legislatívnym
zmenám.
V dňoch 22.-24. októbra sa v Nitre za účasti 12 družstiev bánk a poisťovní uskutočnili ŠH
v sálovom futbale.
Dňa 25. októbra sa uskutočnilo zasadnutie vyjednávacej skupiny a 2. kolo kolektívneho
vyjednávania KZVS s SBA.
Dňa 28. októbra sa uskutočnilo zasadnutie 23. zasadnutie P-OZ, ktoré sa zaoberalo
predovšetkým prípravou materiálov a rokovania VOZ.
Dňa 8. novembra sa zúčastnil p. Michálek na rokovaní Rady predsedov VOZ KOZ SR.
Dňa 9. novembra zasadala RK OZ, ktorá prerokovala Návrh rozpočtu OZ na rok 2011.
Dňa 11. novembra sa zúčastnil p. Bánik na seminári „Šťastie v práci ako účinný nástroj pri
využívaní ľudského potenciálu“. Informácia bola prerokovaná na 24. zasadnutí P-OZ.
Dňa 26. novembra sa uskutočnilo 24. zasadnutie P-OZ, ktoré sa zaoberalo predovšetkým
prípravou materiálov a rokovania 6. zasadnutia VOZ.
V priebehu hodnoteného obdobia boli realizované úlohy z P-OZ a VOZ, na plnení ktorých sa
podieľali aj zamestnanci v S-OZ písomnou formou ako aj organizačným zabezpečením.
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Súhrn aktivít OZ
Organizátor/Aktivita
OZ PPaP
KOZ SR
4x P-OZ
8x RP (V)OZ
2x RK
3x príprava HSR
1x FK VOZ
1x Právna komisia
1xVOZ
2x Seminár
1x Seminár
1x 20. výročie
2x Generali poisť.
2x JMF,MU OZ
1x Vyjednávacia
2x ostatné akcie
skupina VOZ
organizované KOZ
2x Vyjednávanie
SR ( štrajk a s ním
o KZVS s SBA
spojené akcie atď.)
1x BOZP
1x Brusel
2x Šport. komisia VOZ
2x ŠH OZ
1x Pochod bank. úradníkov
1x Voľby člena P-OZ
Spolu 21x
Spolu 20x
V Bratislave 15. októbra 2010
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Medzinárodné
1x GPA
1x ZUWINBAT
1x Brusel
1x Bratislava

Spolu 4x

Vývoj členskej základne k 30.6.2010
OZ PPaP v 113 ZO OZ združuje 5 467 členov, z tohto počtu je 4 978 ekonomicky aktívnych
a 489 ekonomicky neaktívnych. Zastúpenie členov OZ v jednotlivých sekciách je nasledovné:
-

v sekcii bánk evidujeme spolu 4 017 členov, z toho je 3 725 aktívnych a 292 neaktívnych,
v sekcii poisťovní evidujeme spolu 1 450 členov, z toho 1 253 aktívnych a 197
neaktívnych.

Pokles stavu členskej základne za obdobie 31.12.2009 – 30.06.2010 je spolu 229 členov.
Najvyšší pokles evidujeme v SLSP, a.s. -183 členov, Istrobanky, a.s. -74 členov a AllianzSP, a.s. -46 členov. Pokles stavu členskej základne bol v prevažnej miere spôsobený
organizačnými zmenami v spoločnostiach.
Nárast členov sme zaznamenali hlavne vo VšZP, a.s (+46 členov), Generali Slovensko
poisťovni, a.s. (+14), UniCredit Banke, a.s.(+10), Sociálnej poisťovni (+10), UNIQA
poisťovni, a.s. (+6).
Novozískaní členovia podľa zaslaných „Protokolov“.
Za prvý polrok v roku 2010 sme získali 83 nových členov:
VÚB, a.s.
- 30 členov
VšZP, a.s.
- 24 členov
UniCredit banka, a.s. - 12 členov
SLSP, a.s.
- 8 členov
ČSOB, a.s.
- 6 členov
Uniqa, a.s
- 3 členov
Najvyššia organizovanosť:
1. Wüstenrot, st. sporiteľňa, a.s.
2. SLSP, a.s.
3. ČSOB Factoring, a.s.

Najnižšia organizovanosť:
Union poisťovňa, a.s.
4,68 %
Generali Slovensko
4,82 %
OTP Banka, a.s.
6,51 %

65,45 %
47,27 %
43,75 %

Aktuálne podklady k vyhodnoteniu organizovanosti napriek urgenciám neposkytli ZO OZ pri
OTP, a.s. a ZO OZ pri IT Services.
Za obdobie od 31.12.2009 do 30.06.2010 vznikla nová ZO OZ VšZP Trenčín, a.s. a
zanikla ZO OZ VÚB Galanta, kde vystúpili všetci členovia vrátane predsedníčky z dôvodu
straty záujmu zotrvať v ZO.
príloha č. 1
tabuľková časť
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Prehľad
o odvodovej disciplíne
k 30.9.2010
Za 8. mesiacov roku 2010 neevidujeme nesplnenie si odvodových povinností v žiadnej
ZO OZ.

14

Plán akcií OZ na rok 2011
Február 2011
− 25. zasadnutie P-OZ
− zasadnutie RK OZ
Marec 2011
− 26. zasadnutie P-OZ
− zasadnutie Finančnej komisie VOZ
− V. zjazd OS PPP v Prahe
− hodnotenie plnenia KZVS so SBA a SLASPO
Apríl 2011
− 27. zasadnutie P-OZ
− 7. zasadnutie VOZ
− zasadnutie RK OZ
Máj 2011
− 18. ročník ŠH OZ vo volejbale „Piešťanská barla“
Jún 2011
- 28. zasadnutie P-OZ
- akcia pre aktívnych členov OZ
September 2011
− 29. zasadnutie P-OZ
− zasadnutie RK OZ
− zasadnutie vyjednávacej skupiny OZ
− priebežná kontrola plnenia záväzkov z KZVS s SBA a SLASPO
Október 2011
− 30. zasadnutie P-OZ
− turistický pochod
− kolektívne vyjednávanie so SLASPO
− zasadnutie Športovej a rekreačnej komisie
− 18. ročník ŠH v sálovom futbale
November 2011
− 31. zasadnutie P-OZ
− 8. zasadnutie VOZ
− odborný seminár pre členov OZ
− zasadnutie Finančnej komisie VOZ
− zasadnutie RK OZ
− kolektívne vyjednávanie so SLASPO
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Okrem uvedených aktivít sa v roku 2011 uskutočnia i ďalšie akcie, u ktorých zatiaľ nie je
známy presný termín konania, pretože nie sme ich organizátormi ale len účastníkmi, ako
napr.:
− pracovné rokovania vo vybraných ZO OZ a PV OZ,
− účasť na zasadnutiach a akciách KOZ SR, JMF, valných zhromaždeniach,
zasadnutiach obchodných spoločenstiev JMF SOREA,
− účasť na projektoch organizovaných OZ v rámci UNI a EÚ (GPA-djp, FIBA, FISAC
a pod.),
− rokovania a výmena informácií s partnerskými organizáciami a OZ v rámci UNI,
previerky BOZP a kontroly organizované RK OZ,
− rokovania so SBA a SLASPO,
− účasť na školeniach a odborových seminároch.
Plán akcií OZ na rok 2011 slúži ako podklad pre prípravu rozpočtu OZ na uvedené
obdobie a pre prípravu činnosti orgánov OZ na jednotlivé polroky 2011.
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Informácia o poskytnutí mimoriadnej sociálnej výpomoci
členom OZ
Na základe Uznesenia z 21. zasadnutia P-OZ konaného dňa 16. júna 2010 a zoznamov
nahlásených jednotlivými členskými organizáciami OZ bola schválená a zaslaná mimoriadna
sociálna výpomoc vo výške 150,- EUR poškodeným členom OZ, ktorí splnili požadované
podmienky.
Zároveň boli informovaní predsedovia PV-OZ resp. ZO OZ ako aj poškodení členovia OZ
o rozhodnutí P-OZ a poukázaní M-SV.

Názov ZO OZ
Počet žiadateľov___
Nevyplatené_
VÚB, a.s.
8
0
SLSP, a.s.
27
4
Allianz-SP, a.s.
17
0
UniCredit banka, a.s.
1
0
NBS
4
0
VšZP
2
0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––59
4
Celkový počet:

Nevyplatené žiadosti boli z dôvodu chýbajúcich požadovaných údajov od žiadateľa (SLSP-4).
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Informácia o vyplatení príspevkov za nábor nových členov OZ
Sekcia
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
16
17
20
22
23
24
25
26
27
Spolu:

Odborová organizácia

Počet získateľov

Počet nových
členov

12
1

30
5

6
5

6
12

2

3

4

22

30

78

VÚB, a.s.
SLSP, a.s.
Allianz - SP, a.s.
OTP, a.s.
SZRB, a.s.
ČSOB, a.s.
UniCreditBank, a.s.
NBS
Sociálna poisťovňa - ústredie
Union, a.s.
Uniqa, a.s.
Poštová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná banka,
a.s.
Wüstenrot ss, a.s.
VšZP, a.s.
EXIMBANKA SR
ČSOB, a.s. / Istrobanka, a.s.
IT Services SK, s.r.o.
Procurement Services SK, s.r.o.
Generali Slovensko poisťovňa,
a.s.
ČSOB Factoring, a.s.

V Bratislave, dňa 10.08.2010
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