
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

Základná organizácia pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie 

 

Zápisnica z členskej schôdze spojenej s výročnou členskou schôdzou konanou dňa 13.10.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 20 členov odborov (z 34 členov, t. j. schôdza bola uznášania    

schopná) + traja hostia 

1. Schôdzu otvoril predseda V. Dočkal, prívítal p. riaditeľku, členov odborov a zamestnancov, ktorí 
prišli ako hostia. 

2. Program schôdze prebiehal ďalej podľa programu: 

a. Predseda prezentoval Správu o činnosti ZO za rok 2020 – správa bola schválená jednohlasne 

(19 hlasov). 

b. Hospodárka ZO P. Sedlačková prezentovala správu o hospodárení za rok 2020 – správa bola 

schválená jednohlasne (19 hlasov). 

c. Predseda informoval aj o doterajšej činnosti ZO v roku 2021. 

d. Predseda informoval o prijatí nových členov (J. Kvak, J. Kello, M. Uríková, Z. Sojková, E. Papp) 

za obdobie 2020-2021. 

e. Členská schôdza zrušila členstvo neplatiacim členom, ktorí už nie sú zamestnancami VÚDPaP-

u (D. Lepeňová, J. Kello, Z. Sojková) 

f. Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia výboru i revíznej komisie ZO k februáru 2022 

a neistote ohľadom možného usporiadania VČS v tom čase, sa už teraz uskutočnili nové voľby 

predsedu, výboru a revíznej komisie ZO. 

Mandátová/volebná komisia pracpovala v zložení Ivan Belica, Dagmar Kopčanová. Volieb sa 

zúčastnilo 19 členov ZO. 

Výsledky: predseda Silvia Bronišová – zvolená v počte 18 hlasov 

     Členovia výboru ZO:  Martin Kmeť – zvolený v počte 18 hlasov 

    Zuzana Vojtová – zvolená v počte 18 hlasov 

    Vladimír Dočkal – zvolený v počte 17 hlasov 

Erik Papp – zvolený v počte 17 hlasov (2.kolo) 

Revízna komisia ZO: predsedníčka Ľubica Kövérová, členovia Judita Malík, Ján Kvak       
– zvolení v počte 18 hlasov. 

g. V rámci diskusie sa hovorilo o možnostiach čerpania sociálneho fondu, výbor ZO navrhne 

čerpanie formou poukážok – zamestnanci budú mať na výber poukážku do obchodu TESCO 

alebo na nákup kníh v Martinuse v hodnote 50,- Eur. 

Tiež sa diskutovalo o čerpaní zostatku z príspevkov členov odborov, členovia môžu zasielať 

podnety na čerpanie čiastky cca.2000 Eur na email odbory@vudpap.sk. 

3. V. Dočkal poďakoval za účasť členom ZO a zamestnancom, schôdza bola ukončená. 

 

V Bratislave 15.10.2021     Zapísala: Zuzana Vojtová 

Overil: Vladimír Dočkal 


