
Základná organizácia OZ PŠaV pri VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 

 

Zápisnica 

zo schôdze výboru ZO OZPŠaV pri VÚDPaP dňa 14.10.2019 

 

Prítomní: V. Dočkal, M. Kmeť, B. Sedlačková, Z. Antošová 

                   Z. Vojtová sa ospravedlnila  

 

Prítomných privítal predseda Vladimír Dočkal. Informoval o pracovnej porade vedúcich oddelení dňa 

25.9.2019. Schôdza sa zaoberala nasledovnými témami: 

 

1. Predseda ZO informoval, že Ľubica Hroncová požiadala e-mailom o ukončenie členstva v našej 

ZO. Výbor to akceptuje a členstvo menovanej pokladá za ukončené. 

2. V. Dočkal informoval o zostatku na účte Sociálneho fondu VÚDPaP, ktorý je k 11.10.2019 vo 

výške 5811 €. Výbor navrhuje čerpať sociálny fond v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou na 

účasť na kultúrnych a športových podujatiach, na rekreáciu a regeneráciu. Výbor navrhuje, aby 

zo Sociálneho fondu poskytol zamestnávateľ v r. 2019 každému zamestnancovi tento 

príspevok v alikvotnej čiastke podľa odpracovaných mesiacov maximálne do výšky 60 €. Na 

porade vedúcich oddelení 25.9.2019 odznela požiadavka na vyriešenie prídelu do Sociálneho 

fondu z miezd pracovníkov na národnom projekte. Názor výboru je, že Sociálny fond je VÚDPaP 

povinný tvoriť z miezd všetkých zamestnancov v zmysle zákona 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a platnej KZ. Výbor požiada právnika VÚDPaP o písomnú informáciu na základe akých 

právnych predpisov vznikla potreba vyriešiť prídel do sociálneho fondu z miezd zamestnancov 

NP. Vyplatenie príspevku zo Sociálneho fondu v r. 2019 nemožno podmieňovať vyriešením 

tohto problému.  

3. Výbor konštatoval, že v zápisnici z porady vedúcich je veľa úloh s expirovaným termínom 

plnenia, navrhuje ich vypustiť zo zápisnice alebo určiť nové termíny plnenia.  

4. Čo sa týka práce doma, je ošetrená v Pracovnom poriadku. V spolupráci s vedúcimi oddelení 

výbor OO odporúča vypracovať zoznam pracovníkov, ktorých sa týka práca doma v zmysle čl. 

12 ods. 4 Pracovného poriadku a vypracovať pre nich dodatky k pracovným zmluvám.  

5. Výbor OO v r. 2019 pripraví členskú schôdzu v zmysle stanov odborovej organizácie. Výbor 

akceptuje návrh pani riaditeľky z porady vedúcich oddelení dňa 25.9.2019, žiada však vyňať 

tento bod zo zápisnice z porady vedúcich oddelení v časti „úlohy“, nakoľko odborová 

organizácia je vo vzťahu k zamestnávateľovi autonómna. O účasť na členskej schôdzi prejavili 

záujem zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, preto ich 

výbor na členskú schôdzu pozve.  

6. K zakúpeniu Multisportkariet sa výbor vyjadril, že pokiaľ budú mať zamestnanci záujem 

o Multisportkarty, môžu na ich preplatenie v r. 2019  použiť svoj príspevok zo Sociálneho 

fondu, maximálne do výšky pre nich vypočítaného príspevku.  

7. V. Dočkal uviedol, že vypracoval pracovnú náplň pracovníka knižnice, avšak doteraz nie sú 

uverejnené inzeráty o voľných miestach knihovník a špeciálny pedagóg, ani na facebooku ani 

na webstránke VÚDPaP. Výbor považuje za potrebné ich okamžité uvedenie aj na portáloch 

prístupných širokej verejnosti. Výbor sa zaujímal o stav knižničného fondu, považuje prijatie 

knihovníka za urgentné za účelom vyriešenia stavu v knižnici a požaduje predložiť kópiu 

posledného zápisu z inventarizácie a revízie knižničného fondu VÚDPaP.  

8. Posledná organizačná zmena je v platnosti od 1.9.2019. Niektorí zamestnanci však neboli 

zamestnávateľom informovaní o ich presunoch do nových oddelení, čo je v rozpore so 

Zákonníkom práce. S výborom odborovej organizácie bola prerokovaná len organizačná 



schéma, s ktorou vyslovil súhlas. Presuny zamestnancov s výborom OO neboli prerokované, čo 

je v rozpore s článkom 6 ods. 3 KZ. Rozhodnutie riaditeľky o organizačnej zmene s konkrétnym  

personálnym obsadením jednotlivých útvarov VÚDPaP od 1.9.2019 nebolo výboru OO 

predložené. Výbor žiada o doručenie tohto rozhodnutia obratom.   

9. Výbor OO žiada uverejniť na stránke VÚDPaP aktuálne znenie dokumentov (najmä PHÚ) 

a aktualizovať telefónny zoznam uvedený na stránke VÚDPaP. 

 

Výbor OO poprosí pani riaditeľku o stretnutie v priebehu mesiaca, na ktorom bude prítomný aj právnik 

VÚDPaP. Na stretí by sa prerokovali body, o ktorých dnes výbor rokoval.  

 

 

 

 

V Bratislave 14.10.2019 

Zapísala: Z. Antošová     Schválil: V. Dočkal 


