
        6. zjazd Odborového zväzu bánk a poisťovní
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia OZ
od 5. zjazdu OZ 

Materiál č. 4
Predkladá: predseda pracovného predsedníctva 6. zjazdu OZ 

Bratislava, 23. septembra 2022



Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia OZ
od 5. zjazdu OZ 

A.     SPRÁVA O ČINNOSTI  

1. Úvod

Správa o činnosti OZ od 5. zjazdu OZ obsahuje súhrn  aktivít  OZ uskutočnených za uplynulé
volebné obdobie.  Správa vychádza zo správ o činnosti OZ,  ktoré boli  v uvedenom období
polročne prerokovávané a schvaľované v orgánoch OZ. Správa obsahuje aj časť základných
aktivít vykonávaných podnikovými výbormi a základnými organizáciami OZ. 

2. Východiská

Na 5.  zjazde OZ, ktorý  sa konal v Bratislave  dňa  1. decembra 2017 boli schválené  Stanovy
OZ, Program OZ na roky 2017 - 2022 a zvolení členovia nových orgánov OZ. Za predsedu OZ
bol zvolený p.  Svetozár Michálek z členskej organizácie VÚB, a.s.,  za podpredsedov OZ p.
Beatrica  Melichárová  z  členskej  organizácie  SLSP,  a.s.  a p.  Peter  Hošták  z členskej
organizácie   Allianz-SP,  a.s.  5.  zjazd  OZ zvolil  členov Revíznej  komisie  OZ (RK OZ),  ktorej
predsedníčkou sa stala p. Daniela Szabóová z členskej organizácie Allianz -SP, a.s.

Odborársku prácu a celkovú činnosť OZ v predchádzajúcom volebnom období ovplyvňovali
okrem  iného  aj  ekonomicko-politické  podmienky  a  ich  dopad  na  jednotlivé  banky
a poisťovne,  ako aj  na samotné členské organizácie.  Zamestnávatelia  v záujme znižovania
nákladov pokračovali v organizačných zmenách a racionalizačných opatreniach, elektronizácii
a digitalizácii bankových a poisťovacích činností. Značný vplyv na členskú základňu a činnosť
OZ a ZO OZ mala vysoká miera fluktuácie v dôsledku nevyváženého pomeru medzi nárokmi
kladenými na zamestnancov a ich odmeňovaním. Popri týchto faktoroch mala značný dosah
na činnosť  OZ pandémia COVID-19, ktorá obmedzila pracovné a osobné kontakty presunom
práce a komunikácie do online priestoru. 

Výbor OZ

Výbor  OZ  (VOZ)  rokoval  v  hodnotenom  období  9  krát.  8  zasadaní  bolo  riadnych,  jedno
mimoriadne, tri z nich sa uskutočnili formou online a jedno z nich formou per rollam. Svoju
činnosť začal VOZ na prvom zasadaní dňa 13. apríla 2018 v Bratislave s počtom 25 členov.
Nie všetky členské organizácie využili možnosť mať zástupcu v tomto najvyššom orgáne OZ
medzi  zjazdami,  zúčastňovať  sa  na  jeho  činnosti odovzdávaním  informácií,  či  tlmočením
potrieb  ZO  OZ.   V priebehu  volebného  obdobia  došlo  k niekoľkým  zmenám  v zastúpení
členských organizácií  vo VOZ v dôsledku organizačných zmien u zamestnávateľov,  poklesu
členskej  základne,  či vzniku nových členských organizácií.  V súčasnosti má VOZ spolu  29
členov.  Žiaľ  účasť časti členov VOZ na dvoch zasadaniach ročne bola viac sporadická ako
pravidelná. Napriek tomu bola uznášaniaschopnosť vždy zabezpečená.
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VOZ priebežne plnil všetky stanovené úlohy, pravidelne posudzoval a schvaľoval materiály
predkladané P-OZ vychádzajúce z uznesení orgánov a programu OZ. V hodnotenom období
prijal  spolu  34  úloh.  Ich  plnenie  bolo  vyhodnocované  formou kontroly  na  nasledujúcom
zasadaní. VOZ prerokovával zásadné otázky kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni
a na  sektorovej  úrovni  so  Slovenskou  asociáciou  poisťovní  (SLASPO)  až  do  jeho
prerušenia v roku 2020. Priebehom a výsledkami kolektívneho vyjednávania i jeho aktuálnym
stavom sa zaoberá ďalšia časť tejto správy. 

2.   Predsedníctvo OZ
                                                                       
Predsedníctvo OZ  (P-OZ) začalo pracovať v počte sedem členov. Na rokovania P-OZ bola
podľa povahy prerokovávaných materiálov prizývaná aj predsedníčka RK OZ. Konalo sa 38.
riadnych a tri mimoriadne zasadania. Z nich sa sedemnásť uskutočnilo formou online a štyri
formou per rollam. Spolu P-OZ zasadalo 41 krát. Bolo prijatých celkom 41 uznesení, v ktorých
bolo  zakotvených  345  úloh.  Ich  plnenie  bolo  pravidelne  vyhodnocované  na  každom
nasledujúcom  zasadaní.  V  priebehu  hodnoteného  obdobia  došlo  k zmene  zástupcu
odborovej organizácie Allianz-SP, a.s., keď p. Petra Hoštáka v súvislosti s jeho odchodom do
dôchodku  nahradil  p.  Radovan  Nárožný,  ktorý  bol  v roku  2020  zvolený  aj  do  funkcie
podpredsedu OZ za poisťovne.  V roku 2020 sa po schválení novely Volebného poriadku pre
voľbu členov P-OZ stal novým členom P-OZ p. Vladimír Adamec z odborovej organizácie VÚB,
a.s. 

Podstatná  časť  práce  P-OZ  bola  zameraná  na  stabilizáciu  členskej  základne,  obnovenie
kolektívneho vyjednávania s SBA a SLASPO, vzťahom s členskou základňou a na udržateľné
hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ. 

3.   Revízna komisia OZ

5. zjazd OZ zvolil členov Revíznej komisie OZ (RK OZ) v zložení: p. Daniela Szabóová z členskej
organizácie Allianz -SP, a.s., p.  Adriana Kriššová  z členskej  organizácie VšZP,  a.s., p. Jana
Rutičová z členskej organizácie  VÚB, a.s. a p. Jozef Ševčík z členskej organizácie SLSP, a.s. RK
OZ začala  činnosť  1.  zasadaním už počas  rokovania  5.  zjazdu  OZ dňa 1.  decembra 2017
voľbou predsedu a podpredsedu. Za predsedníčku RK OZ bola zvolená p. Daniela Szabóová
a za  podpredsedníčku p.  Adriana Kriššová.  V priebehu volebného obdobia  došlo v zložení
členov  RK  OZ  k dvom  zmenám.  Na  základe  skončenia  pracovného  pomeru  a členstva  v
odborovej organizácii SLSP, a.s. ukončil pôsobenie v RK OZ p. Jozef Ševčík. Pôsobenie v RK OZ
začal opäť v roku 2021 po obnovení členstva v OZ prostredníctvom ZO OZ VšZP, a.s. Zároveň
sa v roku 2021 stal novým členom RK OZ p. Juraj Borovička z členskej organizácie SLSP, a.s.
Podrobná správa o činnosti RK OZ je samostatným bodom rokovania 6. zjazdu OZ.

4.   Podnikové výbory OZ a ZO OZ 

V rámci OZ vyvíjalo činnosť šesť podnikových výborov OZ (ďalej len „PV OZ“) a v priemere 14
ZO OZ. V nich bolo od začiatku volebného obdobia uvoľnených alebo čiastočne uvoľnených a
zamestnávateľom platených, šesť predstaviteľov PV OZ, resp. ZO OZ z členských organizácií

2



SLSP, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Allianz-SP, a.s., VšZP, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic
and  Slovakia,  a.s.  Zároveň  boli  na  výkon  funkcie  v odborovom  orgáne  od  začiatku
hodnoteného obdobia uvoľnený jeden funkcionár zo VÚB, a.s. ROZ, jeden funkcionár CPOV
Allianz-SP,  a.s.,  a čiastočne  uvoľnený  jeden  funkcionár  z Uniqa  poisťovňa,  a.s.  a traja
funkcionári z Generali Poisťovňa, a.s. Ostatní predsedovia vykonávali odborársku prácu popri
svojej  riadnej  pracovnej  náplni.  PV  OZ  koordinovali  činnosť  základných   organizácií,
zabezpečovali  informovanie  členov,  organizačne  a  obsahovo  zabezpečovali  zasadania
podnikových  orgánov  a  prakticky  uskutočňovali  zámery  OZ.  Predsedovia  PV  OZ  sa  ako
členovia P-OZ a VOZ a podieľali na zabezpečovaní činnosti OZ.  PV OZ a ZO OZ sa zaoberali
kolektívnym  vyjednávaním,  tvorbou   a  rozdelením  prostriedkov  sociálneho  fondu,
zastupovaním  zamestnancov  v rozsahu  kompetencií   vymedzených  Zákonníkom  práce
i operatívnym  riešením  pracovnoprávnych  problémov.  Zároveň  plnili  úlohy  príslušného
odborového orgánu v zmysle Zákonníka práce. 

5.   Sekretariát OZ

Sekretariát OZ (ďalej len „S-OZ“) ako výkonný útvar zabezpečoval všetky činnosti vymedzené
stanovami  a rozhodnutiami  orgánov  OZ.  Na  začiatku  volebného  obdobia  pracoval  S-OZ
v počte troch zamestnancov. Boli to predseda OZ a dve zamestnankyne vo funkcii špecialista-
účtovník, hospodár OZ a vo funkcii  špecialista-organizačný pracovník. V roku 2020 v rámci
racionalizačných  opatrení  bol  na  základe  organizačnej  zmeny  znížený  počet  na  dvoch
vytvorením novej pracovnej pozície účtovník-administratívny pracovník. Ďalšou významnou
organizačnou zmenou v závere roka 2021 bolo presťahovanie S-OZ do nových spoločných
priestorov budovy Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií SR, (JMF
ZOO SR) na Bajkalskej ul. č. 29A.

OZ vykonával činnosti v tomto rozsahu:
príprava  materiálov  na  rokovania orgánov a komisií OZ;
vedenie účtovníctva OZ;
hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ
príprava a aktualizácia legislatívy OZ;
príprava a aktualizácia členských výhod;
vedenie agendy pracovnoprávneho poradenstva pre členov OZ;
vedenie agendy členskej základne OZ;
vedenie agendy súvisiacej s členstvom OZ v KOZ SR a UNI,
poskytovanie členských výhod;
zabezpečovanie zasadaní orgánov OZ;
zabezpečovanie agendy BOZP;
zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest zástupcov OZ
zabezpečovanie športových hier OZ;
zabezpečovanie operatívnych činností OZ;
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6.  Komisie VOZ

Na prvom zasadaní VOZ v roku 2017 boli konštituované štyri komisie VOZ. Počas volebného
obdobia aktívne pracovali - Vyjednávacia komisia OZ za poisťovne,  Finančná komisia VOZ
a Športová komisia VOZ. Komisie sa počas funkčného obdobia venovali  v súlade s náplňou
odvodenou od ich názvov, príprave, vedeniu a hodnoteniu kolektívneho vyjednávania KZVS
so SLASPO, príprave finančných materiálov na rokovanie P-OZ a VOZ,  príprave športových
hier pre členov OZ a zamestnancov bánk a poisťovní. 

Finančná komisia VOZ

Finančná komisia VOZ  (FK) začala pracovať s piatimi členmi pod  vedením   predsedu  OZ S.
Michálka.   Za  členov  FK  boli  zvolení  B.  Melichárová  z členskej  organizácie SLSP,  a.s.,  E.
Milecová,   z  členskej  organizácie  ČSOB,  a.s.,  M.  Zanechalová,  z  členskej  organizácie
EXIMBANKA,  a.s,  V.  Adamec,  z  členskej  organizácie  VÚB,  a.s.  FK zasadala  spolu  8  krát.
Ťažiskom práce komisie bola príprava hodnotenia plnenia rozpočtu OZ v jednotlivých rokoch
a príprava návrhu rozpočtu OZ na obdobie nasledujúceho roka.  Mimo rámca pravidelnej
agendy  sa  FK  zaoberala  zmenou  výšky  členských  príspevkov.  Žiaľ,  časť  jej  členov  sa  na
zasadaniach FK zúčastňovalo z rôznych dôvodov len sporadicky. Okrem toho boli zasadnutia
poznačené obmedzeniami v súvislosti s COVOD-19 v dôsledku čoho sa časť z nich uskutočnila
formou online, resp. per rollam. 

Športová komisia VOZ 

Športová komisia VOZ (ŠK) začala pracovať ako štvorčlenná, pod vedením predsedu  OZ  p.  S.
Michálka a zasadala  spolu 4 krát.  ŠK organizovala,  športové hry OZ (ŠH OZ)  vo volejbale
"Piešťanská barla", ŠH OZ v sálovom futbale, cykloturistické akcie. Organizovanie ŠH OZ bolo
poznačené klesajúcim záujmom zo strany  členských organizácií  i prijímanými  opatreniami
v súvislosti  s COVID-19,  pre  ktoré  sme  boli  nútení  niektoré  z podujatí  zrušiť.  Podarilo  sa
zorganizovať 2x ŠH OZ vo volejbale, 2x v sálovom futbale a dve cykloturistické akcie.  

Členské výhody

V  záujme  stabilizácie  členskej  základne  pokračoval  OZ  v poskytovaní  členských  výhod
v zmysle  schválených  zásad  formou  sociálnej  výpomoci,  právnej  pomoci,  príspevkov  na
stabilizáciu  členskej  základne  a  detskú  rekreáciu.   Ďalšou  formou  členských  výhod,  bez
nároku  na  finančné  prostriedky  OZ,  boli  zvýhodnené  pobyty  v kúpeľoch  či  zariadeniach
spoločnosti Sorea, spol. s r. o.

Z uvedených členských výhod bola najvýznamnejšou, sociálna výpomoc pre aktívnych členov
OZ a ich rodinných príslušníkov. Väčšinu nákladov na túto formu členskej výhody financoval
OZ  z 2%  zaplatenej  dane.  Podrobnosti  o rozsahu  poskytovanej  sociálnej  výpomoci  sú
predmetom samostatnej  časti tejto správy.

Ďalšou členskou výhodou bolo bezplatné pracovnoprávne poradenstvo podrobne rozvedené
v samostatnej časti správy. 
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Na  mladšiu  a strednú  generáciu  našich  členov,  ale  i  motiváciu  zamestnancov  rovnakej
vekovej kategórie pre vstup do odborov bol, a je aj naďalej, určený príspevok členom OZ na
detskú rekreáciu. 

Pokračovala  podpora  rodinnej  i individuálnej  rekreácie  prostredníctvom  hotelovej
spoločnosti Sorea, spol. s r. o., kúpeľov Dudince, Piešťany, Trenčianske Teplice, Turčianske
Teplice,  Brusno,  Lúčky,  Sliač,  Vyšné  Ružbachy  a  Bardejov  za  zvýhodnených  podmienok
dohodnutých OZ, resp. KOZ SR. 

Ďalšou formou členských výhod boli zľavy prostredníctvom SPHERE card od spoločnosti Efin,
spol. s r. o. a od r. 2021 aj prostredníctvom programu VIP  v sieti predajní Datart.

Sociálna a pracovnoprávna oblasť                             

Sociálna  výpomoc,  ako jedna  z  foriem členských výhod,  bola  poskytovaná  pre  aktívnych
členov OZ i rodinných príslušníkov v ťaživých  sociálnych situáciách, ktoré si  nezavinili svojím
konaním. Za hodnotené obdobie bola sociálna výpomoc poskytnutá spolu 201 členom OZ,
resp. rodinným príslušníkom (v prípade úmrtia člena OZ) vo výške 61 640,00  EUR. 

Prehľad o poskytnutej sociálnej výpomoci za obdobie r. 2018 – 2021

(v EUR)

Rok 2018 2019 2020 2021

Počet členov 53 46 49 53

Výška SV 16 785,00 14 765,00 14 880 15 210,00

Právna pomoc 

Právna  pomoc  bola  členom  OZ  poskytovaná  formou  telefonického  alebo  osobného
rozhovoru,  vypracovaním  žiadostí,  odvolaní,  právnych  stanovísk  a  zastupovaním  pred
súdom. Rozsah, podmienky a postup poskytovania právnej pomoci sa uskutočňovali v súlade
so Zásadami  pre poskytovanie  právnej  pomoci,  ktoré  boli  v priebehu volebného obdobia
podľa  potreby  aktualizované.  Pri  poskytovaní  právneho  poradenstva  spolupracoval  OZ
s JUDr. Marušinom a JUDr. Dušekovou  Schusztekovou z AK Dušek. Po ukončení spolupráce
s OZ zo strany AK Dušek pokračovalo poskytovanie právnej pomoci s AK Dušek podľa záujmu
na  podnikovej  úrovni.  Okrem  tejto  formy  pokračovali  PV  OZ  SLSP,  a.s.,  ČSOB,  a.s.,  v
poskytovaní právnej ochrany prostredníctvom Wüstenrot poisťovne, a.s. V roku 2020 začal
OZ spoluprácu s Doc. JUDr. Jurajom Hamuľákom, PhD. na základe žaloby Tatra banky, a.s.
voči OZ, ktorou sa žalobca snaží spochybniť založenie, existenciu a plnenie s tým súvisiacich
povinností voči ZO OZ zakotvených v Zákonníku práce.

Najčastejšie bolo členom OZ poskytované poradenstvo  v súvislosti s organizačnými zmenami
na  pracovisku  a nadväzným  skončením  pracovného  pomeru  výpoveďou  zo  strany
zamestnávateľa a diskrimináciou v súvislosti s odmeňovaním. Zo strany S-OZ bolo členom OZ
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telefonicky odpovedané na  bežné otázky týkajúce pracovnoprávnych vzťahov a možností ich
riešenia, Zákonníka práce, Stanov OZ, dôchodkového a sociálneho poistenia.
Okrem týchto činností S-OZ sprostredkoval v zmysle zásad OZ konzultácie s JUDr. Dušekovou
Schusztekovou. Na jednoduché otázky odpovedala našim členom telefonicky alebo mailom.
V prípade zložitejšieho problému bolo dohodnuté ďalšie stretnutie  individuálne. Za obdobie
2018 - 2022 bola členom OZ poskytnutá právna pomoc pri celkovom počte 149 právnych
úkonov až do súdneho pojednávania, z ktorých 2 prípady sú riešené na súde. 

Prehľad o poskytnutej právnej pomoci pre členov OZ 
za obdobie rokov 2018 – 2021 s finančnými nákladmi

(v EUR)

Rok
Počet

organizácií

Počet
právnych
úkonov

Prípady
riešené 
na súde

Finančné
náklady

Refundácie
nákladov

2018 5 16 1 2 016,00 1 080,00

2019 4 45 1 5 316,00 3 522,00

2020 7 47 1 4 944,00 1 656,00

2021 6 41 2 7 332,00 3 061,00

SPOLU: 22 149 2 19 608,00 9 319,00

Kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni

Vývoj  a súčasný  stav  kolektívneho  vyjednávania  na  sektorovej  úrovni  je  znepokojujúcou
kapitolou  končiaceho  sa  volebného  obdobia.  Dôvodom  znepokojenia  je  pretrvávajúci
negatívny  prístup  Slovenskej  bankovej  asociácie  (SBA)  a následne  aj  Slovenskej  asociácie
poisťovní  (SLASPO)  k tejto  najvyššej  forme  sociálneho  dialógu.  Zmenu  prístupu  oboch
asociácií  neprispela ani  zmena rozloženia politických síl  po parlamentných voľbách v roku
2020.  Skôr  naopak.  Okliešťovanie  práv  zamestnancov  a odborov,  ktorým  sa  vydala  nová
vládna a zákonodarná moc zvýšilo náročnosť a predĺžilo proces kolektívneho vyjednávania na
podnikovej úrovni.

Vyhlásenia vládnych predstaviteľov na medzinárodných fórach o podpore sociálneho dialógu
a kolektívneho vyjednávania zostali vo forme prázdnych vyjadrení a nenaplnených prísľubov
pred hranicami Slovenska. Nielenže sa sociálnemu dialógu nedostáva deklarovaná podpora,
ale podmienky jeho vedenia od podnikovej cez sektorovú až po národnú úroveň sa zhoršili.
Slovensko sa tak v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu vydalo opačným
smerom ako väčšina vyspelých Európskych demokracií. 

Rovnako  nenaplnené  zostali  deklarácie  o podpore  sociálneho  dialógu,  ku  ktorému  sa
prihlásili  SBA  aj  SLASPO  v  rámci  medzinárodných  zamestnávateľských  štruktúr.
Zamestnávatelia  odmietli  prijať  opatrenia  tak,  aby  výsledkom  sociálneho  dialógu  bola
právoplatne uzavretá KZVS.  Nezáujem o vedenie sociálneho dialógu sa prejavil aj v prístupe
zamestnávateľov k riešeniu pandémie COVID-19 a jej dopadu na zamestnancov. 
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Paradoxom je, že pravidlá a princípy uplatňované zamestnávateľmi v materských bankách
a poisťovniach  sú  na  Slovensku  tabu,  či  už  ide  o zvyšovanie  miezd,  pracovné  a sociálne
benefity alebo ochotu dohodnúť sa na záväzných opatreniach v prospech zamestnancov na
sektorovej úrovni.

Popis  vzniknutej  situácie  a aktivít  OZ  na  jej  vyriešenie  a súčasný  stav  kolektívneho
vyjednávania s SBA a SLASPO je uvedený v samostatných častiach ďalej.  

Slovenská banková asociácia

Neochota  SBA  viesť  kolektívne  vyjednávanie  za  zamestnancov  bankového  sektora,  ktorá
začala  v roku  2016 vypustením kolektívneho vyjednávania  zo  stanov  SBA,  pokračovala  aj
v priebehu celého volebného obdobia. Najvyšší predstavitelia bánk pôsobiacich na Slovensku
tak aj naďalej zotrvávali v postoji diametrálne odlišnom od postoja k sociálnemu dialógu na
sektorovej úrovni v materských bankách, v ktorých je samozrejmým a nespochybniteľným
základom vzťahov  medzi  sociálnymi  partnermi.  Takýto,  postoj  s negatívnym dopadom na
zamestnancov  a ich  zástupcov  umožnila  bankám  združeným  v SBA  aktuálne  platná
legislatíva,  ale  aj  nezáujem  predstaviteľov  vládnej  a zákonodarnej  moci  na  tomto  stave
čokoľvek zmeniť. 

SBA je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb založeným podľa zákona č.
40/1960 Zb. Občiansky zákonník, za účelom ochrany záujmov svojich členov a na podporu ich
aktivít (Stanovy SBA).  Tento právny základ pre vznik a fungovanie SBA  nezaväzuje takéto
zoskupenie  zamestnávateľov  na  žiadnu  formu  vedenia  sociálneho  dialógu  so  zástupcami
zamestnancov.  SBA  teda  využila  nedostatok  v súčasnej  legislatíve  a pristúpila  k zrušeniu
vedeného, aj keď krehkého sociálneho dialógu. Treba v tejto súvislosti poukázať zároveň aj
na to, že SBA napriek vedeniu sociálneho dialógu v minulosti, nikdy vzhľadom na spôsob
registrácie, nebola subjektom oprávneným na uzavretie KZVS v zmysle zákona č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní. Ten stanovuje podmienku registrácie združenia zamestnávateľov
ako zamestnávateľského zväzu podľa zákona č. 83/1990 Z. z. Zákon o združovaní občanov.
Tento právny stav zároveň obmedzuje možnosť organizovania prípadných nátlakových akcií
voči SBA, ktorá ako sociálny partner, nie je kompetentná v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. na jej
uzavretie. 

V súvislosti s týmto právnym stavom a prístupom SBA k sociálnemu dialógu na sektorovej
úrovni je treba poukázať na to, že SBA sa ako člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
zúčastňuje  jej  prostredníctvom  na  sociálnom dialógu  na  národnej  úrovni  v Hospodárskej
a sociálnej rade (HSR), hoci podmienku členstva v RÚZ nespĺňa. Podmienkou členstva v RÚZ
zakotvenou  v stanovách  RÚZ  je  registrácia  združenia  zamestnávateľov  podľa  zákona  č.
83/1990 Z. z.,  ako zamestnávateľského zväzu,  a teda s povinnosťou kolektívne vyjednávať
v súlade  so  zákonom  č.  2/1991  Zb.  Z týchto  dôvodov  je  nanajvýš  potrebné  zamedziť
takémuto  účelovému  konaniu,  ktoré  v súčasnosti  umožňuje  obchádzať  vyjednávanie  na
sektorovej úrovni, ale zároveň neobmedzuje možnosť zúčastňovať sa sociálneho dialógu na
národnej úrovni.
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Štatistické  zisťovanie  vo  všeobecnosti  preukazuje,  že  kolektívne  vyjednávanie  je
najúčinnejším  nástrojom  na  zvyšovanie  miezd  zamestnancov.  Popísaný  právny  stav
v bankovom  sektore  však  tento  nástroj  umožňuje  využiť  len  na  podnikovej,  nie  však  na
sektorovej  úrovni.  Z úrovne  OZ  sme  na  potrebu  jeho  zmeny  a zmeny  prístupu  SBA  ku
kolektívnemu  vyjednávaniu  KZVS  využili  všetky  nám  dostupné  nástroje.  Boli  to  písomné
výzvy  GR  jednotlivých  bánk  pôsobiacich  na  Slovensku  i GR  ich  zahraničných  centrál
a samozrejme písomné výzvy  i osobné  rokovania  s SBA.  O riešenie  situácie  sme požiadali
RÚZ, KOZ SR, MPSVR SR, medzinárodnú odborovú centrálu UNI Finance i Európsku bankovú
federáciu (EBF). Na základe opakovaných žiadostí sa na MPSVR SR uskutočnili rokovania, na
ktorých boli načrtnuté možnosti na vyriešenie situácie prostredníctvom zmeny legislatívy. Po
parlamentných voľbách v roku 2020 a výmene vedenia, MPSVR SR zmenilo názor a prístup
k vyriešeniu  situácie.  Obdobný  postoj  zaujalo  aj  Ministerstvo  spravodlivosti  SR
prostredníctvom ministerky, ktorú OZ tiež požiadal  o pomoc a vyzval  na riešenie situácie.
K zmene postoja SBA ku kolektívnemu vyjednávaniu nepomohla ani opakovaná medializácia
problematiky odmeňovania i postoja OZ k nedostatku zamestnancov v bankovom sektore. 

Slovenská asociácia poisťovní

Sociálny dialóg a  kolektívne vyjednávanie KZVS so Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO)
viedol OZ zaužívaným spôsobom do konca roka 2019, dokedy bola v platnosti uzavretá KZVS
na roky 2017-2019. Situácia sa začala komplikovať v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním
KZVS na roky 2020-2022, kedy SLASPO odmietlo rokovať o zásadných témach, ktoré by mali
byť  predmetom  kolektívneho  vyjednávania.  Mzdami  a ich  rastom  počnúc,  rozsahom
pracovného času pokračujúc, výkonom kontrolnej činnosti, či ďalšími návrhmi OZ v oblasti
pracovných  podmienok  končiac.  Výsledok  neprinieslo  ani  rokovanie  pred
sprostredkovateľom, od ktorého OZ očakával a požadoval aj vyjadrenie ku kompetentnosti
SLASPO  na  KV  a uzavretie  KZVS.  Sprostredkovateľka  zaujala  k problematike  kontroverzný
postoj, rozdielny od všetkých právnych názorov a nedošlo ani k dohode o obsahu zásadných
častí  KZVS.  KV  bolo  ukončené  bez  dohody,  keď  OZ  zaujal  k ďalšiemu  vyjednávaniu  aj
prípadnej dohode principiálny postoj.  

Kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni

Pri  hodnotení  kolektívneho vyjednávania  a vzťahov  na  podnikovej  úrovni  sme vychádzali
z informácií PV OZ a ZO OZ, ktoré sa rozhodli poskytnúť konkrétne informácie v tejto oblasti.
Žiaľ, len časť členských organizácií bola ochotná sa o informácie a skúsenosti podeliť. 
Vyjednávanie podnikových kolektívnych zmlúv (PKZ) sa stalo v ostatnom volebnom období
opäť náročnejším.  Narástol  počet kôl  vyjednávaní  a zmenil  sa  aj  prístup zamestnávateľov
k návrhom odborov, a to aj napriek právnej podpore, ktorú jednotlivé odborové orgány pri
vyjednávaní využívali. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že komunikáciu s odbormi, ako aj
priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania do značnej miery ovplyvňoval ľudský faktor na
strane  zamestnávateľov.  V  PKZ  členských  organizácií  sa v rokoch  2018  až  2021  podarilo
dohodnúť rozdielny mzdový nárast, ktorého minimálnu výšku nestanovovali KZVS, tak ako to
bolo  v minulosti.  Problémom  však  je,  že  dohodnutý  mzdový  nárast  sa  netýkal  všetkých
zamestnancov,  ale len zvýšenia objemu mzdových prostriedkov oproti predchádzajúcemu
obdobiu. Len v obmedzenej miere sa podarilo dohodnúť plošné zvýšenie miezd vymedzenej
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skupiny zamestnancov, spravidla s najnižším prímom alebo pod mediánom pre odmeňovanie
daných pozícií na pracovnom trhu. 

Neochota  zamestnávateľov  vyvážiť  nároky  kladené  na  zamestnancov  primeranou  mzdou
viedla  k nárastu  fluktuácie  i odchodu  zamestnancov  mimo  oboch  sektorov,  čo  sa  najmä
v bankovom sektore prejavilo aj nedostatkom zamestnancov. Východiskom z tejto situácie
a cestou na znižovanie nákladov bola a je aj naďalej automatizácia a digitalizácia bankových
a poisťovacích  činností  a  služieb  spojených  s redukciou  siete  „kamenných“  pobočiek,
predajom vlastných budov  i realizáciou systému  zdieľaných pracovných miest.

Na základe údajov,  ktoré má OZ k dispozícii  je zrejmé, že dosahovaná úroveň priemernej
mesačnej  mzdy  prekračuje  úroveň  priemernej  mesačnej  mzdy  v hospodárstve  SR.
Dlhodobým  problémom  však  zostáva   skutočnosť,  že  priemerná  mesačná  mzda  väčšiny
zamestnancov na nemanažérskych pracovných pozíciách ďaleko zaostáva za vykazovaným
štatistickým  priemerom.

Proces kolektívneho vyjednávania sa nezaobišiel bez popísaných problémov a komplikácií  a
to nielen pri tvorbe kolektívnych zmlúv, ale v niektorých prípadoch aj v rozdielnych názoroch
sociálnych  partnerov  na  plnenie  dohodnutých  ustanovení  kolektívnych  zmlúv  i Zákonníka
práce. 

Znepokojujúca na procese kolektívneho vyjednávania je aj naďalej skutočnosť, že to, čo je
samozrejmosťou  v zahraničných  bankách  a  poisťovniach,  je  v ich  dcérskych  pobočkách
pôsobiacich  na  Slovensku  nedosiahnuteľnou  métou.  Od  spôsobu  jeho  vedenia
a rešpektovania odborov ako sociálneho partnera, až po jeho obsah a princípy najmä v časti
mzdového  nárastu.  Namiesto  spoločného  hľadania  riešení  na  prospech  zamestnancov
i zamestnávateľov hľadali zamestnávatelia cesty na obchádzanie ustanovení Zákonníka práce
i KZ  vymedzujúcich  povinnosti  voči  zamestnancom  i odborom.  A  to  na  podnikovej  i na
sektorovej  úrovni,  pokiaľ  krehký  dialóg  ako  tak  fungoval.  Inštitúty  dohody,  súhlasu,
prerokovania vopred zamestnávatelia nezriedka zamieňali za inštitút informovania, a aj to vo
viacerých prípadoch až dodatočného. Konkrétnym príkladom takéhoto postupu a absencie
spolupráce  s odbormi  bola  aj  aplikácia  spoločného  vyhlásenia  Európskych  sociálnych
partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19 uvádzajúce sociálny
dialóg  na  všetkých možných  úrovniach ako dobrý kontext  na hľadanie  vhodných riešení.
Obdobne pristupovali zamestnávatelia aj k riešeniu práce na diaľku.

Banky a poisťovne, v ktorých nepôsobia odborové organizácie v materských spoločnostiach,
robili všetko preto, aby vzniku odborových organizácií zabránili. Najvypuklejším negatívnym
príkladom je postup Tatra banky, a.s. Tá po neúspešných krokoch na znemožnenie vzniku
odborovej organizácie, odmietla vytvoriť podmienky na jej činnosť a plniť povinnosti voči nej
zakotvené v Zákonníku práce. Následne Tatra banka,  a.s.  odmietla plniť aj  rozhodnutie IP
Trenčín, ktorý jej uložil uvedené nedostatky odstrániť a podala žalobu nie len na IP Trenčín
ale aj na NIP Košice. Následne, keď Tatra banka, a.s. so žalobami neuspela, podala v záujme
vyhnúť sa sankciám, žalobu na OZ a ZO OZ Tatrabanka, v ktorej sa popieraním ustanovení
Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov snaží spochybniť legitímnosť vzniku
odborovej organizácie.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia  pri  práci (BOZP)

Do roku 2020 zabezpečoval OZ činnosť inšpekcie a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
členských organizácii  OZ prostredníctvom inšpektorky Integrovaného OZ (IOZ),  na základe
dohody s IOZ. Záujem členských organizácií o tento druh činnosti postupne upadal a v rokoch
2021  a 2022  nebola  vznesená  žiadna  požiadavka  na  vykonanie  kontroly  BOZP
prostredníctvom inšpektorov IOZ.  Finančné prostriedky na vykonávanie tejto činnosti boli
prideľované zo štátneho rozpočtu a o ich výške každoročne rozhodovala  KOZ SR v zmysle
stanoveného  kľúča.  Pre  nezáujem  o kontroly  bola  však  veľká  časť  týchto  prostriedkov
nevyužitá a následne daná k dispozícii pre ďalšie OZ KOZ SR.

Za dané obdobie bolo vykonaných 8 kontrol, na základe ktorých bolo následne prijatých 20
opatrení. Počas kontrol zistili inšpektori najpočetnejšie vyskytujúce sa nedostatky:

v zdravotnej spôsobilosti, v zdravotníckej a hygienickej starostlivosti, pri poskytovaní 
prvej predlekárskej pomoci, pri zdravotnom dohľade, PZS, pri organizovaní a realizácii 
rekondičných pobytov pre zamestnancov;
pri výkone nadčasovej, alebo nočnej práce, v nedostatočných prestávkach pri  a po 
práci, nedostatočný odpočinok v súvislosti s touto prácou; 
v rizikovej práci v nadčase;
technického charakteru
v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach
organizačného charakteru a pri uplatňovaní všeobecných zásad prevencie a pod.

Prehľad o počte kontrol BOZP vykonaných v r. 2018 – 2021

Rok Počet kontrol Počet vydaných opatrení

2018 3 3

2019 5 17

2020 x x

2021 X x

Spolu: 8 20
      

Výsledky kontrol  boli  využívané odborovými organizáciami a zamestnávateľmi  na  zlepšenie
pracovných  podmienok  a  na  vytváranie  optimálneho  pracovného  prostredia.  Postupný
pokles a až nezáujem o bezplatnú kontrolnú a poradenskej činnosti BOZP zabezpečovanú OZ
je len na škodu. 

Podniková úroveň

Z čiastkových  informácií  členských  organizácií  je  zrejmý  rozdielny  prístup  k agende  BOZP
a využívaniu kompetencií  odborov zakotvených v ustanoveniach  zákona č. 124/2006 Z. z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa týchto informácií je bezproblémová
spolupráca  v rozsahu  zákona  napr.  v SLSP,  a.s.,  VÚB,  a.s.,  Generali  Poisťovni,  a.s.
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U zamestnávateľov  je  v prevažnej  miere  agenda  BOZP  zabezpečovaná  dodávateľským
spôsobom, v niektorých prípadoch aj bez zapojenia odborov do výkonu kontrolnej činnosti.
Časť členských organizácií, tak ako v prípade kolektívneho vyjednávania, informácie k téme
BOZP neposkytla.

Vývoj členskej základne OZ

Vývoj členskej základne bol v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný vývojom zamestnanosti vo
finančnom  sektore.  Hodnotené  obdobie  možno  charakterizovať  ako  pokračovanie
znižovania  počtu  zamestnancov,  a to  nielen  v dôsledku  racionalizačných  opatrení
zamestnávateľov, ale aj vplyvom vo zvyšujúcom sa počte odchodov zamestnancov za lepšími
podmienkami  mimo  sektor.  Vysoká  miera  fluktuácie  a klesajúci  počet  dĺžky  pracovného
pomeru  u zamestnávateľov  mali  podstatný  vplyv  na  počet  členov  odborov.  Aj  v tomto
volebnom období noví,  najmä mladí zamestnanci, pokračovali v trende zbierania skúseností
u viacerých  zamestnávateľov.  Z tohto  dôvodu  nespájali  svoju  pracovnú  kariéru  u
zamestnávateľov  so  vstupom  do  odborov.  Naproti  tomu  starší,  prevažne   odborovo
organizovaní  zamestnanci  nepriaznivo  ovplyvňovali  členskú  základňu  odchodom  do
starobného  dôchodku.  Významný  vplyv  na  počet  členov  odborov  mali  zamestnávateľmi
uskutočňované organizačné zmeny, elektronizácia a digitalizácia procesov a služieb. 
Ďalším negatívnym faktorom zo  strany  zamestnávateľov bolo aj  pokračovanie  zvyšovania
tlaku na výkonnosť zamestnancov a produktivitu práce. Zvýšila sa vyťaženosť zamestnancov
a  rozsah  času,  ktorý  venovali  plneniu  pracovných  povinností,  funkcionárom  a členom
odborom sa zmenšil priestor na odborársku prácu. 

V dôsledku opatrení vyvolaných pandémiou COVID-19 v rokoch 2020-2022 sa značná časť
bankových a poisťovacích činností presunula do online priestoru formou práce na diaľku.
V dôsledku týchto faktorov sa zmenšil  časový priestor na odborársku prácu,  obmedzili  sa
priame sociálne kontakty, čím sa tiež stratil kolektívny duch, ktorý predovšetkým odborárska
práca vyžaduje,  a ktorý je spravidla hnacím motorom pri  presadzovaní  potrieb a záujmov
zamestnancov. Nepodarilo sa vo väčšej miere oživiť myšlienku odborárskej solidarity, keď aj
vplyvom  vyššie  uvedených  faktorov  vníma  časť  našich  členov  členstvo  v odborovej
organizácii len cez prizmu výhod plynúcich z členstva v odboroch. Na druhej strane sa však
takémuto  postoju  nemožno  ani  veľmi  čudovať,  keď  značná  časť  zamestnancov  činnosť
odborov nepodporuje, finančne na ňu neprispieva, ale z dosiahnutých výsledkov profituje. To
je  však  dané  nie  len  ich  mentálnym  nastavením,  ale  aj  legislatívou,  ktorá  takýto  postoj
umožňuje. 

Nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim získavanie  nových  členov bol  aj   pretrvávajúci
nepriaznivý  obraz  o potrebe, opodstatnenosti  a význame  odborov,  ktorý  prevláda
v spoločnosti. Žiaľ časť členov občianskej spoločnosti nepozná dôvody,  históriu ani krajinu
vzniku  odborov  a považuje  odbory  za  „socialistický“  prežitok  a komplikáciu  pre
nekontrolovateľný rozvoj podnikania pre zamestnávateľov.

Aj napriek uvedeným faktorom sa vďaka vynakladanému úsiliu funkcionárov PV OZ, ZO OZ, 
ale aj vďaka prijímaným opatreniami zo strany OZ v uplynulom volebnom období podarilo 
pokles členov zmierniť.
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Prehľad členských organizácii  OZ k 31.12.2021:

BANKY 

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s. 
Československá obchodná banka, a.s.
Národná banka Slovenska
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
365. banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Eximbanka SR
UniCredit Services SK, s.r.o.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Tatrabanka, a.s.

POISŤOVNE 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Uniqa poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

OZ združoval k 31. 12. 2021 celkom  4 912 členov v  111 ZO OZ.
Pri porovnaní počtu členských organizácií k uvedenému dátumu (18) s  počtom  k 31.12.2017
(22)  konštatujeme pokles o štyri členské organizácie a o 230 členov 
V roku 2020 zrušila členstvo v OZ odborová organizácia Wüstenrot, v roku 2021 zanikla ZO
OZ OTP banka Slovensko,  a.s.  v dôsledku zlúčenia OTP banky Slovensko,  a.s.  s ČSOB,  a.s.
V dôsledku  organizačných  zmien  a skončenia  pracovného  pomeru  členov  výboru  zanikla
v roku  2020  ZO  OZ SWISS  Re  Bratislava.  V dôsledku  neplnenia  povinností  zakotvených
v Stanovách OZ bola v roku 2020 vylúčená  ZO OZ Groupama poisťovňa, a.s.
V  hodnotenom  období  pokračoval  OZ  v  elektronickom spôsobe  odovzdávania  informácií
z rokovaní EOK i ďalších medzinárodných odborových orgánov v rámci EÚ sprostredkovaných
KOZ SR i z činnosti orgánov KOZ SR i jednotlivých odborových zväzov,  či  o pripravovaných
zmenách  v Európskej  a Slovenskej  legislatíve  týkajúcich  sa  zamestnancov.  Zásadné
informácie z činnosti OZ boli zverejňované na webovej  stránke OZ i v stránke vo FB. 
   
Aj  napriek  operatívnosti  a dosahu  elektronickej  komunikácie,  za  najvhodnejší  spôsob
komunikácie,  najmä v súvislosti  so  stabilizáciou  a získavaním  nových  členov,  považujeme
osobný kontakt  funkcionárov,  predovšetkým na úrovni  ZO OZ s členmi  a zamestnancami.
Činnosť  a aktivity  v tejto  oblasti  mala,  aj  vzhľadom  na  už  uvedené  podmienky,  značné
rezervy. Za dôležitú súčasť komunikácie s členskou základňou  považujeme zapájanie sa OZ
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do projektov využiteľných v sektoroch bankovníctva a poisťovníctva na Slovensku, účasť nov
P-OZ na seminároch,  školeniach týkajúcich sa  kolektívneho vyjednávania,  komunikačných
pravidiel i zmien vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa zamestnancov a členov
odborov. 

Vývoj členskej základne od roku 1990 do 2021

Tabuľka č. 1

Rok Spolu Aktívni Neaktívni

1990 12871 11251 1620

1993 17120 15160 1960

1997 23622 19892 3730

2002 15317 11972 3345

2007 7764 6266 1498

2012 5249 4701 548

2017 5142 4612 530

2021 4912 4623 291

Graf č. 1
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Porad.

číslo

Názov členskej 

organizácie

Počet čl.

k 31.12.21

Rozdiel od

31.12.17

Počet zam.

k 31.12.21

Rozdiel od

31.12.17

% organ. 

k 31.12.21

1 EXIMBANKA SR 38 -11 78 -19 48,72
2 UniCredit Bank, a.s. 449 121 871 -122 47,53
3 Slov. konsolidačná, a.s. 62 -10 138 -9 44,93
4 UniCredit Services SK 20 -26 50 -55 40,00
5 SLSP, a.s. 1394 -33 3657 -586 38,12
6 SZRB, a.s. 60 3 162 1 36,42
7 Allianz-SP, a.s. 341 -177 1001 -478 31,07
8 VšZP, a.s. 573 -147 1925 557 29,77
9 NBS 448 -10 1108 43 24,55

10 VÚB, a.s. 613 51 3314 -1 18,14
11 Generali Poisťovňa, a.s. 103 -20 613 -12 16,31
12 UNIQA, a.s. 74 -3 482 184 14,94
13 UNION-ZP, a.s. 61 7 402 58 14,68
14 ČSOB, a.s. 328 -53 2658 448 12,34
15 UNION poisťovňa, a.s. 29 -5 266 30 10,90
16 365.bank, a.s., 138 -4 1211 127 10,82
17 Sociálna poisťovňa 170 -33 1718 118 8,85
18 Tatrabanka, a.s. 10 -2 3700 0 0,22
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Graf č. 2

Vývoj zamestnanosti v bankovom sektore

Graf č. 3
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Členstvo odborového zväzu v KOZ SR

OZ je členom Konfederácie odborových zväzov v SR. V najvyššom orgáne medzi zjazdmi, v
Sneme KOZ SR, zastupuje OZ v zmysle stanoveného kľúča podľa veľkosti členskej základne
predseda OZ. OZ sa prostredníctvom predsedu p. S.  Michálka zapájal  do činnosti KOZ SR
účasťou na rokovaniach Rady predsedov KOZ SR. 

V  Jednotnom  majetkovom  fonde  OZ  SR  a  v  Majetkovej  únii  OZ  SR  zastupuje  OZ
podpredsedníčka  OZ  p.  B.  Melichárová.  V  komisii  KOZ  SR  pre  rovnosť  príležitosti  žien
a mužov zastupovala OZ podpredsedníčka OZ p. B. Melichárová.

Medzinárodná činnosť

OZ je  prostredníctvom KOZ SR  členom  Európskej  odborovej  konfederácie  (EOK).  Je  tiež
riadnym členom medzinárodnej odborovej centrály Union  Nettwork  International (UNI) so
sídlom vo švajčiarskom Nyone. Táto odborová centrála združuje 15 miliónov členov vo viac
ako 900 odborových zväzoch v 140 krajinách sveta. Náš OZ patrí do regionálnej organizácie
UNI Európa, ktorá združuje sedem miliónov členov. 

Zástupcovia OZ sa pravidelne zúčastňovali pracovných skupín pre sociálny dialóg v bankovom
i poisťovacom sektore. 

OZ  sa  zapájal  do  projektov  a zúčastňoval  konferencií  týkajúcich  sa  úloh  zástupcov
zamestnancov  v  sociálnom  dialógu.  Bol  to  napríklad  projekt  CGIL-Fisac  „Zapojenie
zamestnancov  do  zmeny práce  v rámci  nadnárodných  skupín  finančného  priemyslu  4.0“,
projekt C.O.Z.Z. „Posilnenie zastúpenia zamestnancov zo strednej Európy v medzinárodných
spoločnostiach“, spoločný medzinárodný projekt „Dopad digitalizácie a regulácie MiFID II na
bankový sektor“. Zástupcovia OZ sa v roku 2019 zúčastnili svetovej konferencie UNI Finance
v Španielsku i konferencie žien, ktorá sa konala v jej rámci. 

Predseda OZ sa zapojil osobnou účasťou v Prahe do spoločného projektu OS PPP a C.O.Z.Z.
na získavanie nových členov v bankovom sektore. Zástupcovia OZ sa v roku 2020 zúčastnili
VII.  zjazdu  OS  PPP V Prahe.  V obmedzenej  miere,  pokračoval  OZ v spolupráci  vo  výmene
informácií s partnerským OS PPP. Intenzívnejšia bola výmena informácií so zastúpením GPA-
DJp na Slovensku.

Za  veľmi  dôležité  považujeme  z hľadiska  získavania  informácií  a zapojenia  do  sociálneho
dialógu pôsobenie slovenských zástupcov zamestnancov v Európskych podnikových radách
(EPR).  Za  účasti  zástupcov  VÚB,  a.s.  pokračoval  vyjednávací  proces  smerujúci  ku
konštituovaniu EPR v Intesa Sanpaolo.
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Názov banky, poisťovne Vlastník Krajina pôvodu Odborová centrála

SLSP, a.s. Erste Bank Rakúsko GPA-DJP

ČSOB, a.s. KBC  Group Belgicko CGSLB

VÚB, a.s. Intesa B.C. Taliansko FISAC, FABI

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného

členského štátu

Generali
PPF Group Taliansko Generali

Allianz SP, a.s. Allianz New Europe
Holding GmbH

Nemecko VER.DI

UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného

členského štátu
Uniqa Versicherung Rakúsko GPA-DJP

UniCredit Bank, Czech
Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Taliansko FABI
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