
Zápisnica 

z výjazdového zasadania Rady predsedov dňa 27. januára 2016 v Turčianskych Tepliciach 

Prítomní:  RNDr. Anna Maťašeje, MUDr. Rastislav Važan, PhD., RNDr. Terézia Kalnovičová, CSc.,  

Viera Ujlakyová, Dana Markovičová, PaedDr. Richard Grosz, Alena Tichá, PharmDr. Ivica 

Sigmundová, PhD., Prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., RNDr. Eva Neščáková, CSc.,  Mgr. Marta 

Nevřelová, PhD.,  Feketeová Helena, RNDr. Miroslav Pikna, PhD., Mgr. Elvíra Račanová, Lenka 

Svobodová, Kristína Satková, PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.,  Mgr. Katarína Rentková, PhD., Bc. 

Anna Frlavsová, Ing. Miroslav Vrabec, Vladimír Malina, Milota Malinová 

 Poznámka: v ďalšom texte bez titulov 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Kontrola uznesení 

3. Vystúpenie podpredsedu RP ZO OZPŠaV pri UK 

4. Analýza a bilancia kolektívneho vyjednávania na UK v r. 2015/16, podnety a príprava na 

rok 2016 podľa kolektívnych zmlúv jednotlivých  fakúlt UK. 

5. Diskusia 

6. Skúsenosti z európskych odborárskych aktivít 

7. Návrh  ocenení OZPŠaV odborárom UK 

8. Príprava „Stretnutia odborárov Univerzity Komenského s rektorom“ 

9. Návrh termínov a miesta ďalších zasadaní 

10. Rôzne 

11. Záver rokovania 
 

Ad 1,2:  

Rokovanie otvoril podpredseda Rady predsedov R. Grosz. Rada  jednomyseľne schválila predložený 

program rokovania. 

 

Ad 3: 

Podpredseda Rady ospravedlnil neúčasť A. Kurtanského z vážnych rodinných dôvodov. Prečítal 

osobný list predsedu RP.  Informoval o aktuálnych otázkach odborárskej činnosti z orgánov OZ PŠaV 

ako aj na UK.  

 

Ad 4: 

Rada  podrobne prerokovala priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania na UK. Na základe 

analýzy a grafického spracovania I. Sigmundovej prerokovala priebeh a výsledky kolektívneho 

vyjednávania na jednotlivých fakultách a súčastiach UK.  

 

Ad 5:  

V bohatej diskusii vystúpili mnohí zúčastnení. M. Vrabec poukázal na komplikovanosť, finančnú 

a časovú náročnosť účasti na rokovaniach Rady v Bratislave. Navrhol zvážiť možnosť účasti zástupcu 

ZO z JLF Martin na rokovaní Rady elektronickou formou (Skype). Diskutoval o možnej novelizácii 

Stanov Rady najmä v oblasti personálneho zabezpečenia. Požiadal o informovanie o hospodárení 

Rady vrátane rozpisu príjmov a výdavkov. Upozornil na neakceptované, ním navrhnuté pripomienky 

k dokumentom prijatým na Zjazde OZ PŠaV. Pripomienkoval list predsedu RP adresovaný ministrovi 

školstva ohľadom vyšších platov učiteľov v hlavnom meste, rovnako ako pripomienkoval štatút 

Združenia VŠ a PRO. Požiadal predsedu o preverenie uplatnenia minimálnych mzdových nárokov 

v školstve u právnika zväzu. 

V ďalšom I. Sigmundová informovala o nejasnostiach pri prispievaní zamestnávateľa na doplnkové 

dôchodkové sporenie. Rada požiadala predsedu pripraviť na najbližšie rokovanie Rady informáciu 

o aktuálnej právnej úprave prispievania zamestnávateľov do DDS.  

 

 



Ad 6:  

Podpredseda Rady vyzval prítomných členov na propagáciu a využívanie vzdelávacích odborárskych 

aktivít.  O doterajších skúsenostiach zo vzdelávacích aktivít v rámci európskych odborárskych štruktúr 

bude informovať A. Kurtanský na ďalších zasadnutiach Rady.  

 

Ad 7: 

Rada prerokovala návrhy na ocenenie odborárov z UK pri príležitosti Stretnutia odborárov s rektorom 

UK, menovite doc. Benčurikovej z FTVŠ  a prof. Baďuríka z FiF UK. 

Rada požiadala návrh na ocenenie prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc. z Filozofickej fakulty UK  

doplniť o jeho odborárske aktivity. 

Rada predsedov  poveruje  predsedu prekonzultovať na OZ možnosť ocenenia pána rektora prof. 

RNDr. Karola Mičietu, PhD. OZ PŠaV. 

 

Ad 8: 

RP rozobrala prípravu plánovaného stretnutia s rektorom UK, termín sa upresní po koordinácii jeho 

časových možností. Prítomní členovia odporúčajú zvážiť formu financovania občerstvenia na tomto 

stretnutí ako aj financovanie cestovných výdavkov na tomto stretnutí pre účastníkov z odborovej 

organizácie JLF v Martine. 

 

Ad 9: 

Na základe diskusie RP odporúča zrealizovať výjazdové zasadnutie cca 2-3 týždne pred rokovaním 

Pléna združenia VŠ a PRO, ktorého predbežne plánovaný termín  je v dňoch 19-21.10.2016. 

 

Ad 10: 

Členovia Rady diskutovali o ďalších možných termínoch a miestach výjazdových zasadnutí Rady 

predsedov, prítomní navrhovali uskutočniť rokovanie na miestach s možnosťou relaxu po skončení 

rokovania.  Rada vyslovila osobitné poďakovanie účastníkom rokovania z JLF Martin za fašiangové 

prekvapenie vo forme bohatého a chutného občerstvenia.  

 

Ad 11: 

V závere podpredseda kladne zhodnotil obsah a priebeh výjazdového zasadania, ktoré viedlo ku 

konštruktívnym záverom. Poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť na rokovaní a poprial ďalšie 

úspechy v odborárskej činnosti.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Dana MARKOVIČOVÁ 

Schválil: PaedDr. Richard Grosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


