
Zápisnica zo stretnutia predstaviteľov ZO OZPŠaV pri VÚDPaP s riaditeľkou VÚDPaP 
a vedúcimi zamestnancami VÚDPaP za účelom prerokovania návrhu kolektívnej zmluvy na rok 2021 

v rámci kolektívneho vyjednávania podľa zákona č. 2/1991 Zb. v platnom znení, 
ktoré sa konalo dňa 25.3.2021 formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie ZOOM 

 
Prítomní: Mgr. Janette Motlová, PhDr. Alena Kopányiová PhD., Ing. Ladislav Šurina,  
                  doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Martin Kmeť, Zdenka Antošová 
                  Mgr. Marek Španko – technická IT podpora 
 
Stretnutie otvorila pani riaditeľka Mgr. Janette Motlová, privítala zúčastnených a poďakovala členom 
výboru odborovej organizácie za predložený návrh KZ 2021.  Zúčastnení sa dohodli, že na dnešnom 
stretnutí prerokujú len tie body návrhu KZ, ku ktorým boli zaslané pripomienky a ku ktorým pani 
riaditeľka požadovala úpravy, vysvetlenie alebo navrhla ich vypustenie z KZ 2021. 
 
Boli prerokované nasledovné body návrhu KZ: 
 
Článok 5 odsek 3: „Zamestnávateľ vydá v 1. polroku 2021 v súčinnosti s odborovou organizáciou 
internú smernicu, upravujúcu na základe platnej legislatívy zaraďovanie zamestnancov do platových 
tried a stupňov, postup pri priznávaní osobných platov, kritériá pre stanovovanie osobných 
príplatkov, odmien a postup pri ich priznávaní a odnímaní zamestnancom.“  
Zúčastnení diskutovali k návrhu na vydanie internej smernice, dohodli sa, že interná smernica bude 
vydaná najneskôr do 31.10.2021 a jej definitívne znenie bude predmetom ďalších stretnutí vedenia 
VÚDPaP a zástupcov odborovej organizácie.  
 
Článok 5 ods. 4 – Ing. Šurina uviedol, že v rozpočte mzdových prostriedkov pridelených VÚDPaPu na 
r. 2021 sú prostriedky na účel osobných príplatkov vo výške najmenej 6 %.  
 
Článok 5 ods. 5 – zúčastnení sa zhodli, že v rozpočte VÚDPaPu nie sú finančné prostriedky na odmeny 
pri príležitosti letných dovoleniek a na upravenom znení tohto odseku: „Zamestnávateľ poskytne 
zamestnancom odmeny v zmysle § 20 ods. 1 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo 
verejnom záujme č. 553/2003 Z. z.“ 
 
Článok 5 ods. 7 – vyplýva z KZ vyššieho stupňa na r. 2021, musí zostať v podnikovej KZ VÚDPaP na r. 
2021. 
 
Článok 6 ods. 2 – zúčastnení sa dohodli, že znenie tohto odseku ponechajú, pretože vyplýva 
z platného Pracovného poriadku VÚDPaP. 
 
Článok 6 ods. 3 – pani riaditeľka navrhla upravené znenie tohto odseku – navrhuje dohodnúť 
v dodatku PZ existujúcich zamestnancov a v PZ nových zamestnancov max. 2 dni domáckej práce 
v zmysle § 52 Zákonníka práce, že počas týchto dní zamestnanec nemôže počas stanoveného 
pracovného času vykonávať prácu pre iného zamestnávateľa. Zúčastnení s takýmto upraveným 
znením súhlasili. Pani riaditeľka odôvodnila svoj návrh tým, že často potrebuje kontaktovať 
zamestnancov aj počas domáckej práce.  
V. Dočkal pripomenul znenie dohodnuté v Pracovnom poriadku, a síce že zamestnanci, ktorí 
vykonávajúci domácku prácu podľa § 52 ZP, sú povinní byť na pracovisku v čase nevyhnutnom na 
plnenie pracovných úloh, ktoré nemožno vykonávať doma.   
 
Článok 6 ods. 8 – vyplýva z KZ vyššieho stupňa na r. 2021, musí zostať v podnikovej KZ VÚDPaP na r. 
2021. 
 
Článok 8 ods. 1 f) - všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že ho vypustíme z návrhu KZ 2021.  



 
Článok 8 ods. 5 – pani riaditeľka požiadala o vysvetlenie počtu hodín 30, V. Dočkal uviedol, že 30 
hodín mesačne je pre všetkých funkcionárov spolu, zúčastnení znenie odseku odsúhlasili a dohodli sa, 
že v žiadosti o toto voľno bude uvedené odôvodnenie a činnosť, ktorú bude funkcionár počas voľna 
vykonávať a rovnako aj v intranete a v Evidencii dochádzky uvedie P – voľno podľa § 240 ods. 3 ZP.   
 
Článok 13 ods. 5 – zúčastnení sa dohodli, že tento odsek bude vymazaný z návrhu KZ 2021 a pôvodne 
navrhovaný ods. 6 sa označí ako ods. 5  
 
V. Dočkal a pani riaditeľka sa dohodli, že V. Dočkal zapracuje dohodnuté body do KZ 2021, vytlačí ju, 
podpíše a prinesie pani riaditeľke na podpis. Pani riaditeľka uviedla, že v pondelok 29.3.2021 ju čaká 
operácia kolena, preto treba KZ 2021 podpísať do tohto termínu.  
 
 
V Bratislave, dňa 25.3.2021 
Zapísala: Z. Antošová 
 
 
 
 
Odsúhlasil: Vladimír Dočkal                                                                                  Janette Motlová 
 
 


