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

 

Zápisnica 

z členskej schôdze Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri VÚDPaP 

dňa 17.12.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prítomných privítal predseda Vladimír Dočkal. Informoval o tom, že na výročnej členskej 

schôdzi v marci t. r. bol zvolený nový výbor odborovej organizácie pri VÚDPaP a predstavil členov 

výboru. Informoval, že na internetovej stránke ústavu sú zverejnené dokumenty odborovej organizácie 

– Stanovy, KZ pre roky 2019-2020 a Pracovný poriadok, taktiež je tam tlačivo Prihláška za člena 

odborovej organizácie. Pozval nových zamestnancov do radov odborárov. Ďalšia členská schôdza bude 

pravdepodobne v marci 2020. 

V. Dočkal informoval, že odborová organizácia zastupuje všetkých zamestnancov (nielen 

svojich členov) v kolektívnom vyjednávaní lepších pracovných a finančných podmienok s vedením 

VÚDPaP, ale napr. aj v prípade, ak je potrebné brániť práva zamestnanca, poradiť a zastupovať 

v súdnom procese odborovým právnikom. Odborová organizácia je súčinná s vedením VÚDPaP aj 

v sociálnych otázkach, napr. členovia môžu spolurozhodovať o použití Sociálneho fondu. 

Hospodárka odborovej organizácie B. Sedlačková informovala, že členský príspevok je vo výške 

0,5 % hrubej mzdy, z vybranej sumy sa odvádza 80 % Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy. 

T. č. je na účte našej odborovej organizácie cca 800 €.  

V. Dočkal informoval, že vo VÚDPaPe sa tvorí Sociálny fond vo výške 1,5 % z vyplatených 

hrubých miezd zamestnancov v pracovnom pomere. Povinná tvorba podľa zákona o SF je 1 %, podľa 

vyššej KZ ďalších 0,05 %  a v KZ VÚDPaP je dohodnutá ešte ďalšia tvorba 0,45 %. Odbory presadili, že 

koncom r. 2019 dostanú všetci zamestnanci ďalší príspevok zo SF, okrem príspevku na stravu, ktorý 

dostávali priebežne počas roka každý mesiac. Ďalší príspevok bude vyplatený vo forme TESCO 

poukážok a časť SF sa použije na preplatenie nákladov za Vianočný večierok. Ďalší príspevok pre 

pracovníkov projektu síce podľa interpretácie ekonomického oddelenia VÚDPaPmôže byť považovaný 

za neoprávnený výdavok z rozpočtu projektu ESF, avšak odborová organizácia považuje za 

diskrimináciu, ak by im nebol vyplatený.  

V r. 2019 pripravil výbor odborovej organizácie návrh Pracovného poriadku VÚDPaP. Mal ho 

pripraviť zamestnávateľ, avšak riaditeľka Janette Motlová nastúpila do VÚDPaPu v polovici roka 2018 

a mala množstvo práce s prípravou národného projektu, preto požiadala o jeho vypracovanie 

odborovú organizáciu. Po prerokovaní bol Pracovný poriadok podpísaný a zverejnený. 

Tajomníčka Z. Antošová informovala, že Odborový zväz zasiela všetkým základným 

organizáciám svoje materiály; okrem iného nám poslali ponuku na rekreačné zariadenia v ubytovacom 

zariadení Crocus v Kežmarských žľaboch, v chate Čingov v Slovenskom raji a v Dome speváckeho zboru 

učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. 

V diskusii sa jedna nová zamestnankyňa zaujímala o spôsob, ako ukončiť členstvo v OO 

u predchádzajúceho zamestnávateľa a stať sa členkou našej OO. V. Dočkal jej odpovedal, že spôsob 

ukončenia členstva si musí zistiť u bývalého zamestnávateľa, u nás podá prihlášku. Ďalšia nová 

zamestnankyňa sa informovala, ako dlho trvá prijímací proces od podania prihlášky za člena odborov. 

V. Dočkal odpovedal, že prijatie schvaľuje výbor na najbližšej schôdzi po podaní prihlášky, celý proces 

netrvá dlhšie ako 1 mesiac.  

 

V Bratislave 17.12.2019 

Zapísala: Z. Antošová     Schválil: V. Dočkal 


