
Zápisnica 

zo  zasadania Rady predsedov dňa 18. 2. 2016 na Rektoráte UK 

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

                  doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD., RNDr. Ivica Sigmundová, CSc., RNDr. Miroslav 

                 Pikna, PhD., Doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc., Lenka Svobodová, Ján Nevrla,  

                 Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Dana Markovičová  

Neprítomní – ospravedlnení:  PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.,  

                                                Ing. Miroslav Vrabec 

Hostia: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Poznámka: v ďalšom texte bez titulov 

 

Program: 

1. Otvorenie a uvítanie hosťa 

2. Príhovor rektora UK  

3. Vystúpenie predsedu k problematike štrajkových aktivít 

4. Kontrola uznesení 

5. Zhodnotenie výjazdového zasadania v Turčianskych Tepliciach 

6. Uznesenia 

 

Ad 1:  

Predseda RP privítal na mimoriadnom zasadaní prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora UK 

a všetkých prítomných.  

 

Ad 2: 

Rektor UK vo svojom príhovore vysvetlil svoje stanovisko vo veci štrajkových aktivít. Z právneho 

hľadiska sa jedná o možný štrajk z ústavy. Za štrajkujúceho sa považuje jedine ten zamestnanec, ktorý 

túto skutočnosť oznámi na personálnom oddelení svojej fakulty alebo súčasti UK. Tým bude 

odhlásený zo zdravotného poistenia, ktoré si doplatí sám. Detaily v prípise rektora. V prípade 

politických aktivít tieto nepatria na pôdu našej univerzity, lebo je to zákonom o VŠ zakázané.  

 

Ad 3: 

Predseda Rady oboznámil členov rady so svojím vyhlásením, ktoré bolo zaslané TASR a SITA 

a vystúpením v STV. Toto vyhlásenie však bolo už predtým poslané každému členovi Rady. Bolo 

lakonické bez emócií a vo svojej podstate hovorilo o tom, že žiadna odborová organizácia na UK 

nevyhlásila štrajk. Zároveň konštatoval skutočnosť, že VŠ sú dlhodobo podfinancované so žiadosťou, 

aby vláda po voľbách zvýšila dotáciu VŠ vrátane platových prostriedkov pre zamestnancov VŠ. Podľa 

názoru predsedu štrajkové aktivity nadobúdajú politický charakter a z toho dôvodu sa treba od nich 

dištancovať, aby odborové organizácie nestratili svoju dôveryhodnosť ako seriózny partner v rámci 

kolektívneho vyjednávania a sociálneho partnerstva tak, ako je to v európskom kontexte obvyklé. 

Požiadal členov rady o bilancovanie účasti zamestnancov ich fakúlt a súčastí v štrajku a vyjadrenie 

počtu členov odborov ich organizácií zúčastňujúcich sa štrajku.  

Predsedovia oznámili nasledujúce číselné údaje: ku dňu  18.2. 2016  na UK štrajkuje  212 osôb, z toho 

9 členov odborov. 

Právnická fakulta 1 

Fakulta telesnej výchovy a športu 2  

Pedagogická fakulta 9   

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 56   z toho 9 členovia odborov  

Prírodovedecká fakulta 69 

Filozofická fakulta 75 

Lekárska fakulta Bratislava 0 

Lekárska fakulta Martin 0 

Rektorát 0 

Fakulta manažmentu 0 



Centrum ďalšieho vzdelávania 0 

Farmaceutická fakulta 0 

Zároveň predseda zaviazal predsedov, aby ho priebežne informovali o podstatných zmenách v počte 

štrajkujúcich a aktivitách v tejto súvislosti.  Predsedovia v diskusii na otázku predsedu vyjadrili názor, 

že v blízkom čase netreba dávať ďalšie vyhlásenie pre médiá.  

 

Ad 4: 

Vzhľadom na mimoriadnosť zasadania kontrolovalo sa iba jedno uznesenie vo veci zaslania dokladov 

o realizovaných platbách predsedov ZO za mobilné telefóny, aby im mohli byť poslané dohodnuté 

náhrady.  Predseda konštatoval, že podklady ešte nedodali predsedovia z CDV UK, filozofickej, 

pedagogickej, farmaceutickej a JLF Martin. Termín zaslania je do konca februára. Ostatné a tiež 

opakované uznesenia budú kontrolované na ďalšom zasadaní Rady. 

 

Ad 5: 

Predseda rady a jednotliví predsedovia konštatovali významnosť a užitočnosť výjazdového rokovania. 

Mimo naplnenia hlavného programu a to bilancovanie kolektívneho vyjednávania 2015-2016 sa  

poukázalo aj na užitočnosť vzájomnej výmeny skúseností v odborovej činnosti. Odporúča sa 

pokračovať v tejto aktivite aj na budúci rok. Predseda vyjadril poľutovanie, že sa tohto zasadnutia 

nemohol zúčastniť a poďakoval sa za vyjadrenie kondolencie. Ocenil kvalitu vedenia rokovania 

podpredsedom rady kolegom Richardom Groszom.  

 

Ad 6: 

Uznesenie č. 1: 

Rada predsedov berie na vedomie informáciu rektora UK o štrajkových aktivitách na našej univerzite.  

 

Uznesenie č. 2: 

Rada predsedov zaväzuje jednotlivých predsedov, aby poslali každému členovi odborov a v prípade 

možnosti aj zamestnancom text „Deklarácie OZ PŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich 

v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike“ 

v plnom znení, vrátane podpisovej listiny vo formáte pdf.  

 

Uznesenie č. 3: 

RP berie na vedomie predchádzajúcu aktivitu predsedu rady v súvislosti so štrajkovou aktivitou 

a zároveň schvaľuje obsah a formu jeho vyhlásenia pre médiá.  

 

Uznesenie č. 4: 

RP zaväzuje predsedov, aby priebežne informovali predsedu o podstatných zmenách v počte 

štrajkujúcich a aktivitách v tejto súvislosti na fakultách a súčastiach UK.  

 

Uznesenie č. 5: 

RP zaväzuje predsedov, aby si naštudovali v zmysle Zákonníka práce práva a povinnosti odborov 

v kontrolnej činnosti voči zamestnávateľovi, najmä v oblasti čerpania rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 6: 

RP zaväzuje predsedu, aby dohodol termín „Slávnostného stretnutia odborárov UK s rektorom“ 

najneskôr do 15. júna 2016 podľa časových možností rektora UK.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Dana MARKOVIČOVÁ 

Schválil: MUDr. Alexander KURTANSKÝ, predseda 


