Zápisnica
z výročnej členskej schôdze základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy pri VÚDPaP (ďalej len odborová organizácia), ktorá sa konala dňa 13.3.2019
o 14:00 hod. v zasadačke VÚDPaP - Detské centrum pre výskum a vzdelávanie

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny – 22 členov odborovej organizácie, 4 hostia vrátane pani riaditeľky
VÚDPaP
Program: - správa o činnosti za r. 2018
- voľba nového výboru ZO a revíznej komisie
- rôzne
Schôdzu viedol V. Dočkal. Navrhol za zapisovateľa Z. Antošovú, čo prítomní jednohlasne
schválili, za overovateľa zápisnice navrhol A. Kopányiovú, čo prítomní tiež jednohlasne
schválili.
A. Kopányiová predniesla správu o činnosti odborovej organizácie za r. 2018 a do
dnešného dňa. V r. 2018 bol zvolený nový výbor, ktorý začal svoju činnosť 27.3.2018. Činnosť
výboru a odborovej organizácie bola odlišná pred 26.6.2018 a po tomto dni, kedy bola do
VÚDPaPu ustanovená nová riaditeľka. Pred 26.6.2018 sa činnosť odborovej organizácie
zameriavala hlavne na boj za spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami, pretože staré
vedenie (hlavne P. Lukáč a J. Tholtová) považovalo odbory za nepriateľa. Tento boj vyústil do
listov ministerke školstva dňa 12.10.2017 a 5.2.2018 a do poslaneckého prieskumu vo
VÚDPaPe. Výbor odborovej organizácie vyjadril nesúhlas s okamžitou výpoveďou Vladimírovi
Dočkalovi, pričom využil spoluprácu s právnym zástupcom JUDr. Bajánkom. Odborová
organizácia informovala generálneho riaditeľa služobného úradu ministerstva školstva p.
Schrenkela o problematických oblastiach vo vzťahu vedenie – zamestnanci a ten pozval
zástupcov odborov na rokovanie, čo prispelo k vyriešeniu situácie vo VÚDPaPe. Odborová
organizácia dala podnet na Inšpektorát práce na prešetrenie dodržiavania pracovnopránych
predpisov vedúcimi zamestnancami a štatutárnymi zástupcami VÚDPaPu a iniciovala podania na
Úrad pre ochranu osobných údajov.
Činnosť výboru a odborovej organizácie sa diametrálne zmenila po výmene riaditeľa na
konci júna 2018. Výbor je štandardne prizývaný k rokovaniam ohľadom zamestnancov,
organizačnej štruktúre, smerovania VÚDPaPu. Od septembra 2018 má odborová organizácia
záložku na webovej stránke VÚDPaPu, ako aj vlastnú mailovú adresu na servere vudpap –
odbory@vudpap.sk.
Rokovanie o novej Kolektívnej zmluve sa začalo v novembri 2018, kedy odbory
predstavili svoj návrh, rokovania sa ukončili po prijatí Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, nová
KZ platí od konca januára 2019. Rokovania sa viedli v otvorenej atmosfére, podarilo sa
vyrokovať najmä tie benefity, ktoré považovali zamestnanci za prospešné. Na záver pani
Kopányiová poďakovala pani riaditeľke za podporu odborovej organizácii a dobrú spoluprácu.
O hospodárení informovala B. Sedlačková. Uviedla, že z vyzbieraných členských
príspevkov platí odborová organizácia 80% odborovému zväzu. V r. 2017 bol stav na účte 835 €,
v r. 2018 boli výdavky 817,68 €, príjmy 969,05 €, rozdiel ktorý pribudol na účet je +151,37 €.

Zostatok k februáru 2019 je 708 €. Predsedníčka revíznej komisie L. Köverová uviedla, že
revízna komisia urobila v r. 2018 kontrolu hospodárenia odborovej organizácie, nezistila žiadne
nedostatky a pochybenia a odsúhlasila zostatok na účte. V. Dočkal dal hlasovať o Správe
o činnosti a Správe revíznej komisie, obe správy boli prítomnými jednohlasne odsúhlasené.
A. Kopányiová informovala o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v r. 2018:
Počiatočný stav k 1.1.2018 1604 €
Tvorba v r. 2018
8222 €
Čerpanie SF v r. 2018
5541,80 € stravné lístky
1424,20 € Lozano občerstvenie pri vyhodnotení činnosti r. 2018
1295,00 € TESCO nákupné poukážky pre zamestnancov
Zostatok k 31.12.2018
1565 €
A. Kopányiová vyzvala zamestnancov, aby podávali návrhy na čerpanie SF v r. 2019.
Z. Antošová uviedla, že prijatím novej KZ stratila platnosť Smernica VÚDPaP č. 9/2018
o sociálnom fonde a že tvorba a čerpanie SF v r. 2019 a 2020 sa bude riadiť zákonom
o Sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou. Toto A. Kopányiová potvrdila a uviedla, že prípadné
zmeny v čerpaní SF budú zapracované v Dodatku k platnej KZ.
A. Kopányiová spomenula ďalšie aktivity odborovej organizácie v r. 2018 –
sprostredkovanie zľavových ponúk ZOPŠaV (pobyty, koncerty, detské tábory) a možnosť
pripomienkovať zákony, napr. zákon o VŠ prostredníctvom ZOPŠaV. A. Kopányiová odovzdala
kyticu kvetov bývalej predsedníčke odborovej organizácie Bronislave Kundrátovej a poďakovala
sa jej za činnosť do marca 2018.
Po tomto bode programu musela pani riaditeľka odísť na rokovanie riadiaceho orgánu
NP. A. Kopányiová sa jej poďakovala za spoluprácu a dobrú komunikáciu s odbormi. Pani
riaditeľka pred odchodom odporučila odborom, aby komunikovali s budúcimi novými
zamestnancami, ktorí budú prijatí do VÚDPaPu napr. na národný projekt.
Voľby orgánov odborovej organizácie:
Výboru ako celku skončilo trojročné funkčné obdobie, preto bolo treba zvoliť nový
výbor. A. Kopányiová sa v r. 2018 stala vedúcou oddelenia výskumu, na pracovných poradách
vedúcich oddelení preto nemôže zastupovať odborovú organizáciu. Na výročnej členskej schôdzi
bolo prítomných 22 členov odborovej organizácie a 4 hostia. V. Dočkal navrhol členov volebnej
komisie – S. Bronišovú, L. Hroncovú a A. Kopányiovú. Všetci boli prítomnými jednomyseľne
zvolení. Do výboru boli navrhnutí 5 členovia – V. Dočkal, B. Sedlačková, Z. Vojtová, M. Kmeť
a Z. Antošová. Uskutočnila sa tajná voľba – bolo odovzdaných 18 platných hlasovacích lístkov.
V. Dočkal získal 17 hlasov, B. Sedlačková 17 hlasov, Z. Vojtová 17 hlasov, M. Kmeť 18
hlasov, Z. Antošová 16 hlasov. Všetci boli zvolení do výboru.
Zo zvoleného výboru bol volený predseda – S. Bronišová rozdala prítomným hlasovacie
lístky s menami novozvolených členov výboru. Bolo vyplnených a odovzdaných 18 platných
hlasovacích lístkov, najviac hlasov v počte 17 získal V. Dočkal, 1 hlas získala Z. Vojtová. Za
predsedu bol zvolený V. Dočkal. Nový predseda odovzdal kyticu kvetov A. Kopányiovej
a poďakoval sa jej za činnosť vo funkcii predsedníčky.
Uskutočnila sa tiež voľba revíznej komisie – boli do nej navrhnuté L. Köverová, M.
Jakubíková a J. Malík. S. Bronišová rozdala prítomným hlasovacie lístky s ich menami. Bolo
odovzdaných 18 platných hlasovacích lístkov, L. Kövérová získala 16 hlasov, M. Jakubíková 17

hlasov a J. Malík 17 hlasov. Predseda revíznej komisie bol volený vo verejných voľbách, za
predsedu bola zvolená L. Kövérová, ktorú volilo 17 prítomných členov.
Rôzne:
− E. Farkašová sa spýtala na príspevok na dovolenku. V. Dočkal povedal, že o tom bude
rokovanie s vedením. Odbory budú chcieť, aby sa nekupovali rekreačné poukazy, pretože tie
väčšina poskytovateľov viaže na vybrané rekreačné zariadenia. Odbory navrhnú, aby
informácia o príspevku na dovolenku bola zavesená na stránke odborovej organizácie na
webe VÚDPaPu. S. Bronišová uviedla, že zamestnávateľ prispieva na dovolenku
zamestnancom v súlade s § 152a) Zákonníka práce a že jeho znenie rozpošle zamestnancom.
− M. Kmeť uviedol, že KZ určuje, že zamestnávateľ má vydať Pracovný poriadok. V. Dočkal
informoval, že odborová organizácia sa na ňom bude spolupodieľať, napr. že by tam malo
byť uvedené, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.
− Niektorí zamestnanci v dôchodkovom veku sa pýtali, či zámer p. riaditeľky riešiť všetkých
zamestnancov, ktorí pracujú a sú v dôchodkovom veku, nie je diskriminačný. V. Dočkal, A.
Kopányiová a S. Bronišová odpovedali, že zamestnávateľ môže urobiť zmenu pracovnej
zmluvy v súlade s § 54 Zákonníka práce len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec
dohodli na jej zmene. A. Kopányiová uviedla, že sa pripravuje novela zákona o štátnej službe
a aj novela výkonu práce vo verejnom záujme.
− S. Bronišová sa pýtala, čo si prítomní myslia a čo vedia o umiestnení kontajnerových
kancelárií pre nových zamestnancov. Odborová organizácia bude žiadať informáciu
o plánovanom nákupe a umiestnení kontajnerov.
− V. Dočkal uviedol, že niektorí bývalí zamestnanci už neplatia členské príspevky odborovej
organizácii z dôvodu, že už ukončili pracovný pomer vo VÚDPaPe – sú to: B. Miháliková,
K. Ilnická, J. Tomková, M. Halamová, D. Zálešáková, A. Pašeková a M. Kurečko. Navrhol
hlasovanie o ukončení ich členstva v odborovej organizácii. Prítomní to jednohlasne
schválili.
Na záver sa V. Dočkal poďakoval prítomným za účasť na schôdzi. Schôdza bola ukončená cca
o 15:30 hod.
Zapísala: Z. Antošová, v. r.
V Bratislave, 13.3.2019
Zápisnicu overila: A. Kopányiová, v. r.

