
Zápisnica zo stretnutia ZO OZPŠaV pri VÚDPaP s riaditeľkou VÚDPaP dňa 9.9.2020 
 

 
Prítomní:  
Za zamestnávateľa: Janette Motlová, Marcela Glasová, Alena Kopányiová, Ladislav Šurina 
Za ZO OZ PŠaV: Vladimír Dočkal, Zuzana Vojtová, Beáta Sedláčková, Zdenka Antošová 
 
Stretnutie inicioval výbor ZO OZ PŠaV pri VÚDPaP. Boli prerokované nasledovné témy: 
 
1. Predseda ZO OZ PŠaV Vladimír Dočkal informoval o tom, že výbor OO plánuje v septembri 

usporiadať výročnú členskú schôdzu, na ktorú chce pozvať riaditeľku ústavu. Pôvodný termín 
schôdze mal byť na jar, ale vzhľadom na pandemickú situáciu sa nekonala. Pani riaditeľke vyhovuje 
termín 28.9.2020 o 14:00 hod., na ktorom sa obe strany dohovorili. 

2. V. Dočkal informoval o tom, že prihláška za člena odborovej organizácie bude zaslaná mailom 
všetkým pracovníkom na projekte Štandardy a v novom internom newsletteri VÚDPaP bude 
informácia o činnosti OO. Pani riaditeľka požiadala, aby V. Dočkal vypracoval prehľad výhod 
členstva v odborovej organizácii. 

3. Vzhľadom k schválenému rozpočtu SF na r. 2020 sa V. Dočkal spýtal, či tvorba SF za pracovníkov 
projektov ESF bude môcť byť refundovaná z rozpočtov projektov ESF. L. Šurina informoval, že nie.  

4. Pani riaditeľka navrhla, aby pri kolektívnom vyjednávani ku KZ na r. 2021 bola otvorená otázka 
výšky náhrady príjmu pri PN, ktorú hradí zamestnávateľ počas prvých 10 dní PN. Teraz hradí 
VÚDPaP 80 % počas celých 10 dní, pani riaditeľka navrhuje 50 % počas prvých 3 dní a od 4. dňa 
podľa zákona, t. j. 55 %. Odôvodnila to tým, že z ušetrených peňazí by mohli byť odmenení 
pracovníci zastupujúci chorých kolegov. Výbor odborovej organizácie zváži túto možnosť aj 
v súvislosti s možnosťou domáckej práce a vzhľadom na chorobnosť vo VÚDPaPe, k tomu si vyžiada 
z personálneho oddelenia prehľad čerpania práceneschopnosti v r. 2020. Pani riaditeľka tiež 
navrhla, aby sa stravné lístky poskytovali zamestnancom aj za dni, kedy budú čerpať dovolenku, ak 
to výška prostriedkov v SF dovolí; výbor OO takéto riešenie podporuje, podľa jeho predbežných 
prepočtov by to nemal byť problém. 

5. V. Dočkal informoval, že výbor odborovej organizácie pri VÚDPaP prediskutoval návrh 
pripravovanej organizačnej štruktúry. K predloženému návrhu nemá zásadné pripomienky, len 
nasledovné otázky:   

 Keďže v novej organizačnej štruktúre nie je oddelenie diagnostických nástrojov, kam sú 
preradení jeho doterajší pracovníci? Pani riaditeľka uviedla, že pracovníci oddelenia 
prechádzajú do nového národného projektu UPP, niektorým bude navrhnuté nové zaradenie 
v rámci VÚDPaPu.  

 Kam budú preradení pracovníci doterajšieho oddelenia udržateľnosti projektov? Pani 
riaditeľka odpovedala menovite, ktorí zamestnanci a kam budú preradení. 

 V novej organizačnej štruktúre sa počíta s pozíciou „manažéra podporných projektov 
organizácie“. Aké budú jeho úlohy? Pani riaditeľka vysvetlila, že tento pracovník bude 
vykonávať administratívnu podporu všetkých projektov prebiehajúcich vo VÚDPaP-e (stážisti, 
vzdelávanie ap.). 

 V. Dočkal tlmočil otázku M. Kmeťa, či by nebolo možné dať do novej organizačnej štruktúry 
úsek projektov, ktorý by zastrešoval všetky projekty financované z ESF, aby nebolo treba kvôli 
každému novému projektu meniť organizačnú štruktúru. Odpovedala pani riaditeľka a p. 
Šurina, že to nie je možné vzhľadom na to, že každý národný projekt má vlastnú štruktúru 
a musí byť uvedený ako samostatná organizačná jednotka. S ďalšími NP sa momentálne 
nepočíta, ale ak by boli, musela by sa organizačná štruktúra tak či tak meniť. 



 V. Dočkal v mene Výboru OO požiadal o zaslanie menovitého obsadenia pozícií podľa novej 
organizačnej štruktúry a tiež o to, aby pani riaditeľka informovala zamestnancov, ktorých sa to 
týka, o ich novom zaradení a o tom, kto bude ich vedúcim. Pani riaditeľka oboje prisľúbila. 

 Návrh novej organizačnej štruktúry tak možno pokladať za prerokovaný v zmysle § 237 
Zákonníka práce a čl. 5 ods. 1 Kolektívnej zmluvy. 

6. V. Dočkal upozornil, že miesta vedúcich úsekov majú byť v zmysle čl. 6 ods. 5 Pracovného poriadku 
VÚDPaP obsadené konkurzom. Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu 
štatutárneho orgánu, musí byť obsadené konkurzom na základe § 5 ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

7. V súvislosti s prijatím novej organizačnej štruktúry bude vypracovaný nový organizačný poriadok. 
L. Šurina preverí, či je nutné vypracovať aj dodatok k internej smernici o obehu účtovných dokladov 
z dôvodu zmeny názvov a obsadenia pozícií v jednotlivých úsekoch. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave 9.9.2020       Zapísala: Z. Antošová 
 
 
 
 
Schválili:   Janette Motlová      Vladimír Dočkal 

riaditeľka VUDPaP        predseda výboru ZO OZPŠaV 
 


