
Zápisnica 

zo  zasadania Rady predsedov dňa 1. 6. 2016 na Rektoráte UK 

Prítomní: MUDr. Alexander Kurtanský, PaedDr. Richard Grosz, Brigita Babišová, 

               doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.,  

               RNDr. Ivica Sigmundová, CSc., RNDr. Miroslav Pikna, PhD.,  

               Lenka Svobodová, Ján Nevrla,  Dana Markovičová  

Neprítomní(ospravedlnení): Mgr. Andrej Vrtel, PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.,  

                   Doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc., PhD., Ing. Miroslav Vrabec, 

                   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Poznámka: v ďalšom texte bez titulov 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

2. Vystúpenie pána rektora 

3. Príprava Stretnutia odborárov UK s rektorom - technické záležitosti 
4. Ocenení rektorom a zväzom prof Baďurík, doc Benčúriková 

5. Ocenení Radou, max. 1člen /ZO 

6. Kvety a návratka členského 

7. Kolektívne vyjednávanie PP-prezentácia Ivica Sigmundová 

8. Podnety do KZUK-2017: výjazdy autobusom UK, osobný príplatok tajomníčky-gentlemen-

agreement nesplnený, ... 

9. Bilancia činnosti jednotlivých ZO, plánované akcie vs realizované od 2015,  dať do PP 

10. Hospodárenie jednotlivých ZO, dať do PP 

11. Hospodárenie Rady - D. Markovičová 

12. Počty členov,+/- voči 2015, ženy muži, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci 

13. Podnety do vystúpenia predsedu 

14. J. Hoššo, nedožitá sedemdesiatka 

15. Protest 19-04-2016, bilancia účasti 

16. Ohrozené ZO 

17. Diskusia návrhy tém, resp diskutérov 

18. Hostia, akademickí  funkcionári pripomenutie pozvania, iní hostia 

19. Rôzne, zaradiť ponuky kúpeľných pobytov, max 5 min na PP prezentáciu 

20. Pohostenie na stretnutí 

21. Prezenčné listiny, kľúč 1:7, tajomníci výborov pri prezencii, odhad 100 účastníkov 

22. Doprava z Martina – požiadať dekana JLFUK o mikrobus 

23. Rôzne 

 

Ad 1:  

Predseda RP privítal na zasadaní prítomných členov rady.  

 

Ad 2: 

Pán rektor UK sa z pracovných dôvodov ospravedlnil.  

 

Ad 3: 

Tajomníčka rady potvrdila, že technické zabezpečenie konania Stretnutia s rektorom vrátane 

ozvučenia, pozvánok a pod. je pripravené. Členovia Rady odporučili, aby predsedom návrhovej 

komisie bol kolega Hamuľák, mandátovú komisiu budú tvoriť kolegyne Ujlakyová a Svobodová. 

Odporúča sa, aby konferenciu moderovala kolegyňa Maťašeje z LF UK.  

 

Ad 4: 

Návrh na ocenenie prof. Baďuríka a doc. Benčurikovej bol poslaný pánovi rektorovi a predsedovi 

Zväzu. 

 



Ad 5: 

V súlade s predchádzajúcimi uzneseniami počet ocenených radou bol zredukovaný. Z fakulty MFI UK 

dostane ocenenie RP kolegyňa Danica Strapcová, z CDV kolegyňa Barbora Klepancová 

a z Farmaceutickej fakulty doc.  Lýdia Bezáková. 

 

Ad 6: 

Kvety a ďakovné listy zabezpečí tajomníčka RP. Oceneným rektorom sa navráti členské vo výške 100 

Eur, oceneným radou vo výške 50 eur.  

 

Ad 7: 

Kolegyňa Sigmundová prezentovala návrh svojho vystúpenia o kolektívnom vyjednávaní na rok 2016. 

Členovia Rady doplnili údaje za jednotlivé fakulty a súčasti, ktoré budú zapracované do prezentácie. 

  

Ad 8: 

Členovia rady sa zaoberali niektorými podnetmi na zmenu KZ UK 2017 na základe skúseností 

s realizáciou KZ UK 2016 napríklad výjazdy autobusu UK aj mimo zariadení UK, osobné hodnotenie 

tajomníčke rady (nebol dodržaný prisľúbený „gentleman agreement“). Kolega Hamuľák upozornil na 

nepresné znenie ustanovenia o DDS v článku 9 KZ UK. Kolegyňa Sigmundová a Pikna upozornili na 

problém ohraničenia KV na fakultách ustanovením o špecifických doplnkoch.  

 

Ad 9: 

Členovia rady diskutovali k bilancii činnosti jednotlivých ZO, plánovaných akcií bolo vždy viac ako 

realizovaných. Bilancia sa zakomponuje do prezentácie na stretnutí.  

 

Ad 10:  

Členovia rady konštatovali, že hospodárenie jednotlivých ZO bolo vyrovnané. Uviesť do prezentácie.  

 

Ad 11: 

Tajomníčka rady informovala o vnútornom hospodárení RP za uplynulé obdobie po prebratí funkcie 

a vykonaní revízie revízorkou účtov. Konštatovalo sa, že hospodárenie rady je vyrovnané, výdavky 

boli najmä na náhrady jednotlivým členom rady, návratky členského oceneným a na čiastočnú úhradu 

účasti zahraničného hosťa na zasadaní združenia VŠ a PRO v Kežmarských Žľaboch a návštevy 

Bratislavy.  

 

Ad 12: 

Členovia rady uviedli počty členov odborov a ich zmeny voči roku 2015 v predpísanej štruktúre. 

Uvedie sa v prezentácii. 

 

Ad 13: 

Kolega Grosz dal podnet, aby sa predseda a členovia Rady pripravili vo veci stanoviska ku aktivitám 

ISU; stanovisko Odborového zväzu PŠaV ku aktivitám ISU bolo poslané mailom každému členovi 

Rady, s tým, aby ho poslali každému členovi odborov. V prejave možno spomenúť aj štruktúru 

odvodov zo ZO na RP a následne na Zväz. 

 

Ad 14: 

Členovia Rady si pripomenuli nedožitú 70-tku bývalého predsedu J. Hoššu. Na stretnutí sa táto 

skutočnosť spomenie.  

 

Ad 15:  

Tajomníčka rady informovala, že na protestnom zhromaždení dňa 19.4.2016 sa zúčastnilo 75 členov 

odborov na UK. Kolega Pikna vyslovil návrh na zhotovenie transparentu Odborov UK.  

 

 

 

 



Ad 16: 

Konštatovalo sa, že najviac je ohrozená Odborová organizácia na Pedagogickej fakulte UK. V 

budúcnosti možno aj Odborová organizácia na fakulte managementu UK. Na rektoráte UK treba pre 

budúcnosť vytipovať osobu nového predsedu, lebo doterajšia predsedníčka oznámila možný odchod.  

 

Ad 17: 

Členovia Rady spomenuli niektoré možné témy na diskusiu na Stretnutí s rektorom.  

 

Ad 18: 

Predseda odporučil členom Rady, aby pripomenuli pozvanie na Stretnutie s rektorom svojim 

akademickým funkcionárom. Treba uvažovať aj o pozvaní hostí z iných odborových zväzov.  

 

Ad 19: 

V bode rôzne členovia Rady súhlasili, aby pani Ing. Jela Hlošková, sprostredkovateľka kúpeľných 

pobytov Odborového zväzu mala krátke výstižné vystúpenie pre odborárov UK v maximálnej dĺžke 5 

minút s cieľom oboznámiť odoborárov UK s výhodnými kúpeľnými pobytmi. 

 

Ad 20: 

Pohostenie zabezpečí tajomníčka Rady, menu bolo dohodnuté s vedúcou jedálne s miernymi zmenami 

voči minulým rokom, s čím členovia RP súhlasili. Náklady na pohostenie sa rozpočítajú alikvótne 

podľa plánovanej účasti členov jednotlivých ZO. Každá organizácia dostane samostatnú faktúru. ZO 

ich zaplatia z položky SF určenej na kolektívne vyjednávanie. Odhad nákladu na osobu cca 4 eurá.  

 

Ad 21: 

Tajomníčka vyzvala predsedov, ktorí do termínu konania rady nedoručili v písomnej forme prezenčné 

listiny (podľa kľúča 1:7 + výbor + náhradníci) na Stretnutie s rektorom, aby tak urobili najneskôr do 

piatku na jej mailovú adresu.  

 

Ad 22: 

Predseda Rady na základe vlastnej iniciatívy požiada dekana JLF UK o bezplatné poskytnutie 

dopravného prostriedku pre účastníkov Stretnutie s rektorom z Martina na dopravu tam a späť.  

 

 Ad 23: 

Predseda RP odporúča plánovať väčšie akcie ako napríklad kultúrne a iné exkurzie mimo Bratislavy 

a do zahraničia v spolupráci jednotlivých fakultných ZO z dôvodu vyššej efektivity.   

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 1 

Členovia Rady sa uzniesli, že predsedom návrhovej komisie na Stretnutí s rektorom bude kolega 

Hamuľák, mandátovú komisiu budú tvoriť kolegyne Ujlakyová a Svobodová. RP odporúča, aby 

konferenciu moderovala kolegyňa Maťašeje z LF UK.  

 

Uznesenie č. 2 

Na ocenenie Rektorom a zväzom boli definitívne navrhnutí prof. Baďurík a doc. Benčuriková. Na 

ocenenie Radou boli navrhnutí z fakulty MFI UK kolegyňa Danica Strapcová, z CDV kolegyňa 

Barbora Klepancová a z Farmaceutickej fakulty doc.  Lýdia Bezáková. 

 

Uznesenie č. 3 

RP zaväzuje tajomníčku Rady, aby zabezpečila kvety a pripravila a realizovala návratky členského pre 

ocenených.  

 

Uznesenie č. 4 

RP zaväzuje predsedov, aby do piatka 3.6.2016 do 12.00 h najneskôr preštudovali prezentáciu 

kolegyne Sigmundovej vo veci KV 2016 a zaslali jej prípadné opravy a pripomienky. Kópiu 

pripomienok poslať aj tajomníčke rady.  



 

Uznesenie č. 5 

RP zaväzuje predsedov, ktorí tak doteraz neurobili, aby vypracovali  

1. bilanciu činnosti ich ZO za uplynulé obdobie - plánované akcie vs realizované a poslali do 

dátumu 3.6.2016 do 12.00  h tajomníčke rady.  

2. bilanciu hospodárenia ich ZO za uplynulé obdobie a poslali do dátumu 3.6.2016 do 12.00  h 

tajomníčke rady.  

3. správu o počte členov jednotlivých ZO a o zmenách voči roku 2015 v obvyklej štruktúre.  

4. Prezenčnú listinu ich ZO na stretnutie podľa kľúča 1:7 + výbor + náhradníci a poslali 

najneskôr do piatku tajomníčke RP. 

5. Zabezpečili erudovaný podnet do diskusie vrátane diskutéra na Stretnutí.... 

RP zaväzuje predsedov,  aby pripomenuli svojim akademickým funkcionárom pozvanie na Stretnutie 

s rektorom.  

 

Uznesenie č. 6 

Členovia RP schválili správu tajomníčky o hospodárení RP za obdobie 1. jún 2015 - 1. máj 2016. 

 

Uznesenie č. 7 

RP súhlasí s krátkym vystúpením Ing. Jely Hloškovej vo veci výhodných kúpeľných pobytov pre 

odborárov UK. 

 

Uznesenie č. 8 

RP si osvojila návrh predsedu, aby požiadal dekana JLF UK o bezplatné poskytnutie dopravného 

prostriedku pre účastníkov Stretnutie s rektorom z Martina na dopravu tam a späť.  

 

 

 

  

 

 

Zapísala: Dana MARKOVIČOVÁ 

Schválil: MUDr. Alexander KURTANSKÝ, predseda 


