
Správa 

o „Stretnutí odborárov Univerzity Komenského s rektorom“ 

Dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnilo za veľkej účasti odborárov a významných hostí tradičné 

„Stretnutie odborárov Univerzity Komenského s rektorom“. 

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií pri UK 

poukázal, že hlavným celoročným výstupom práce odborov je kolektívna zmluva, ktorá 

musí byť produktom vyspelého sociálneho partnerstva tak ako je faktom na Univerzite 

Komenského. Ocenil aj konciliantný prístup hlavného vyjednávača pani prof. JUDr. Márie 

Patakyovej, PhD, za zamestnávateľa. Porovnal úroveň kolektívnej zmluvy s úrovňou 

právnych noriem a to Zákonníkom práce, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a konštatoval 

ich prekročenie v mnohých atribútoch čo špecifikovala aj RNDr. Ivica Sigmundová, PhD pre 

jednotlivé fakulty a súčasti UK a zdôraznila dosiahnutie maxima zo zákona na oboch 

lekárskych fakultách. .Členská základňa sa zmenila voči minulému roku minimálne, 

organizovanosť je na úrovni cca 15,5%, čo je dobrá vysokoškolská úroveň v rámci republiky 

a lepšia európska úroveň. Hovorilo sa aj o nových pohľadoch na prácu odborov v kontexte 

s Európou, lebo si treba uvedomiť, že Slovensko je naša vlasť a Európa je náš domov. 

Európske odborové aktivity nie sú však plne využívané. Predseda zdôraznil aj vysokú 

účinnosť právnej pomoci JUDr. Rastislava Bajáneka  a ďalších právnikov v prospech 

odborárov. Vypočítal, že odhadom vyššie zaradený učiteľ na vysokých školách či odborár 

alebo neodborár, získal  legislatívnou činnosťou odborov od 1.1.2003 cca 93  tisíc Euro 

a to najmä preklopením bývalej zdravotníckej tabuľky do vysokoškolskej a predlžením 

ukončenia pracovného pomeru do 70 rokov. 

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD sa vo svojom vystúpení zameral najmä na Metodiku 

rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám a jej dopadu na Univerzitu 

Komenského. 

Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV sa zameral najmä na platovú analýzu zamestnancov VŠ. 

Ing. Jozef Kollár, prezident KOZ SR sa ospravedlnil z dôvodu neprítomnosti v Bratislave 

a tým sa aj odložilo podpísanie Memoranda KOZ SR a UK o vzájomnej spolupráci pri 

poskytovaní vysokoškolského štúdia a celoživotného vzdelávania v oblasti ľudských zdrojov 

a sociálneho partnerstva. 

Vo vystúpení prof. Ing. Petra Plavčana,PhD, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl 

Ministerstva školstva SR sme ocenili najmä to, že ministerstvo opustilo cestu predkladania 

nového zákona o vysokých školách a prevzalo koncepciu odborov a Rady VŠ SR ísť 

metódou cielenej novelizácie zákona, čo vo svojom dôsledku ušetrí čas, lebo sa zamedzí 

následnému vyčisťovaniu a dolaďovaniu novo-napísaného zákona. 

V diskusií účastníci a hostia reagovali na aktuálne a tiež dlhodobé problémy na vysokých 

školách. Diskusia pokračovala osobnými rozhovormi s ctenými hosťami. 

Tešíme sa na stretnutie v r. 2016. 



MUDr. Alexander Kurtanský, 

Predseda Rady 

 


