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

 

Zápisnica 

zo stretnutia výboru ZO OZ PŠaV pri VUDPaP dňa 4.9.2020 

 

Prítomní: V. Dočkal, Z. Antošová, Z. Vojtová  

                  B. Sedlačková, M. Kmeť - ospravedlnení 

 

Na stretnutí boli prerokované nasledovné témy:  

 

1. Na stretnutí V. Dočkal informoval o návrhu rozpočtu Sociálneho fondu VÚDPaP na r. 2020, ktorý 

vypracovala vedúca ekonomického oddelenia S. Durecová. Výbor návrh rozpočtu schválil. Do 

novej Kolektívnej zmluvy výbor navrhne, aby zamestnanci dostávali stravné lístky aj za 

neodpracované dni, napr. dovolenku, práceneschopnosť.  

2. Z. Vojtová informovala o záujme pani Uríkovej o členstvo v odborovej organizácii. Pracovníkom 

NP zašleme hromadným mailom tlačivo prihlášky. 

3. V. Dočkal upozornil, že v marci mala byť zvolaná výročná členská odborová schôdza, ale 

vzhľadom na pandemickú situáciu bola odložená. Správa o činnosti je pripravená a schválená 

výborom OO, V. Dočkal požiada B. Sedlačkovú o prípravu správy o hospodárení. 

4. V. Dočkal informoval, že od Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy dostal odmenu vo 

výške 100,- € za výkon funkcie predsedu ZO OZ pri VÚDPaPe; celú odmenu daroval do pokladne 

ZO OZ pri VÚDPaPe. Na výročnej členskej schôdzi bude schválený účel použitia prostriedkov na 

účte a v pokladni odborovej organizácie. 

5. Všetkým zamestnancom VÚDPaP pošle predseda odborovej organizácie informáciu 

o pripravovanej výročnej schôdzi odborovej organizácie pri VÚDPaP, ktorá by sa mala konať 

v mesiaci september 2020. Termín jej konania bude oznámený po dohode s p. riaditeľkou.  

6. Z. Antošová vyplní hlásenie odborovému zväzu o počte členov našej ZO a pripraví splnomocnenie 

OZPŠaV na prijímanie elektronickej pošty pre našu ZO. 

7. Výboru odborovej organizácie bol doručený návrh na novú organizačnú štruktúru. Výbor k nej 

nemá zásadné pripomienky, zaujíma ho personálne obsadenie útvarov a novo definovaných 

pracovných pozícií. Otázky ohľadom organizačnej VÚDPaPu budú prerokované s p. riaditeľkou 

dňa 9.9.2020. Výbor ZO OZ má požiadavku, aby bol organizačný poriadok daný do súladu 

s pripravovanou novou organizačnou štruktúrou.  

 

 

 

V Bratislave 4.9.2020 

Zapísala: Z. Antošová 

Odsúhlasil: V. Dočkal 


