
RADA PREDSEDOV  

ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

       PRI UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 

 

 

Zápisnica zo „Stretnutia odborárov UK s rektorom“ dňa 7. júna 2017 
 

Prítomní delegáti ZO: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu, mandátovej a návrhovej komisie 

2. Kontrola uznesení 

3. Vystúpenie MUDr. Alexandra Kurtanského, predsedu Rady predsedov 

4. Analýza kolektívneho vyjednávania – PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD. 

5. Vystúpenie prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora UK 

6. Vystúpenie Mgr. Jozefa Jurkoviča, gen. riaditeľa Sekcie VŠ MŠVVaŠ SR 

7. Vystúpenie Ing. Pavla Ondeka, predsedu,  doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., 

podpredsedu OZ PŠaV a iných hostí 

8. Diskusia 

9. Udelenie ocenení odborárom UK 

10. Rôzne 

11. Schválenie uznesení 

12. Ukončenie 

 

K bodu 1:  

Stretnutie odborárov UK  s rektorom UK otvoril MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady 

predsedov OZ PŠaV na UK. Privítal prítomných delegátov z jednotlivých základných 

organizácií (ZO) a hostí – menovite rektora UK profesora Karola Mičietu, generálneho 

riaditeľa sekcie vysokých škôl ministerstva školstva Mgr. Jozefa Jurkoviča, predsedu 

Odborového zväzu PŠaV Ing. Pavla Ondeka, predsedu Združenia VŠ a PRO docenta 

Miroslava Habána, predsedníčku OO pri STU docentku Annu Ujhéliovú,  Ing. Táňu Bušovú, 

predsedníčku Univerzitnej rady pri UPJŠ Košice,  členov  vedenia fakúlt a súčastí UK.  Za 

členov mandátovej komisie boli navrhnuté V. Ujlakyová, K. Satková a L. Svobodová. Za 

členov návrhovej komisie boli navrhnutí J. Hamuľák, R. Grosz, z pléna J. Galambošová.  

Členovia oboch komisií boli delegátmi  jednomyseľne schválení.  Z 84 pozvaných delegátov 

bolo prítomných 68 (81 %).  

 

K bodu 2: 

Predseda RP konštatoval, že uznesenia prijaté na minuloročnom stretnutí boli splnené. 

S ľútosťou však uviedol, že do ďalšieho legislatívneho pokračovania sa nedostal návrh 

bývalého ministra školstva a ministra financií na ustanovenie príplatku pre zamestnancov 

školstva, resp. verejnej služby, ktorí pracujú a žijú v hlavnom meste, tak ako je to napr. vo 

Francúzsku. Tento príplatok je ekonomicky oprávnený, lebo na základe analýz Slovenského 

štatistického úradu a Národnej banky Slovenska životné náklady v hlavnom meste prevyšujú 

náklady na vidieku. 

 



K bodu 3:  
MUDr. Alexander Kurtanský, predseda RP  konštatoval celkovú úspešnosť kolektívneho 

vyjednávania, na čom majú podiel obaja sociálni partneri. Vo svojom vystúpení uviedol, že 

v roku 2017 je členmi odborov na UK 600 zamestnancov, čo predstavuje 18,17 %. Oproti 

minulému roku došlo k úbytku členskej základne o 0,77 %. Predseda RP oboznámil plénum 

s činnosťou odborových organizácií na jednotlivých fakultách a súčastiach UK. Informoval, 

že ich hospodárenie je vyrovnané a zároveň ocenil aktivitu jednotlivých výborov. Minútou 

ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulej členky RP, predsedníčky ZO Rektorátu UK pani 

Brigity Babišovej.   

 

K bodu 4: 

PharmDr. Ivica Sigmundová, CSc., predsedníčka ZO na Prírodovedeckej fakulte UK 

prezentovala excelentným názorným spôsobom grafické porovnanie dosiahnutých  výsledkov 

kolektívneho vyjednávania na jednotlivých fakultách. Boli porovnávané tieto parametre: 

dovolenka, odstupné, odchodné, doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), sociálny fond (SF), 

príspevok na KV, prevod na účet ZO áno/nie, PN %,  cena stravného lístku, jubileum – 

príspevok zamestnávateľa, jubileum – príspevok zo SF. Na základe prezentácie možno 

konštatovať, že na niektorých fakultách v položkách odchodné a odstupné dosiahli zákonné 

maximum, v iných je ešte rezerva na vyjednávanie. Odpor niektorých zamestnávateľov 

v rámci UK spôsobil to, že sa nepodarilo dosiahnuť  (napriek množstvu vylučujúcich 

ustanovení) predĺženie minimálnej doby pracovnej zmluvy na dobu určitú na 3 roky. Zostala 

na minuloročnej úrovni, t.j. 2 roky. Je paradoxné, že niektorí odborári nemajú záujem 

o zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení, preto sa rozbehla kampaň na celej univerzite 

v tejto oblasti, kde bola  ustanovená aj bezplatná konzultantka, rovnako bola ustanovená 

bezplatná konzultantka aj v oblasti rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti. 

 

K bodu 5: 

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, rektor UK sa vo svojom vystúpení zameral najmä na 

chronický deficit rozpočtu vysokých škôl na Slovensku, nedostatočnú finančnú  preferenciu 

univerzít, ktoré sa reálne zaoberajú vedou a výskumom, finančnými náležitosťami 

repatriovaných expertov zo zahraničia  a nedostatkami v koncepčnom dokumente Učiace sa 

Slovensko a obsah návrhu novely zákona o VŠ. 

 

K bodu 6: 

Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie VŠ, reagoval na problém, ktorý prisľúbil riešiť 

bývalý  minister školstva Juraj Draxler za prítomnosti bývalého  predsedu  NR SR Petra 

Pelegriniho  na zjazde Odborového zväzu a to preštylizovanie metodického usmernenia MŠ 

vo veci nadobudnutia pracovného pomeru do  70 rokov  podľa § 77, ods. 4 v tom zmysle, aby 

na základe požiadavky odborov stanovené podmienky platili v oboch poradiach. Ďalej na to, 

že pracovné pomery s výskumnými a umeleckými pracovníkmi sa majú uzatvárať podľa 

Zákonníka práce. Zákon – Zákonník práce pripúšťa reťazenie pracovných pomerov, ak tak 

stanoví osobitný predpis, pre VŠ teda Zákon o VŠ, ten to stanovuje len  pre vysokoškolských 

učiteľov, ale nie pre zamestnancov výskumu a vývoja. Zamestnávatelia im však predpisujú 

opakované výberové konania, teda reťazia pracovné pomery, čo  podľa výkladu Rady 

predsedov nezodpovedá právnym predpisom. Keďže metodické usmernenia nemajú zákonnú 

povahu, odporučil sa obrátiť na súd. Hovoril aj o opakovanej požiadavke odborov, aby sa 

laboranti a technici ako početná  významná skupina  dostali do taxatívneho vymenovania 

zamestnancov  v Zákone o VŠ.  

 

 



K bodu 7: 

Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV vo svojom vystúpení poukázal na problémy pri 

kolektívnom vyjednávaní ku KZ vyššieho stupňa na rok 2017, platovom vývoji a prísľuboch 

na ďalšie zvyšovanie tarifných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

školstva a nových modelov v systéme odmeňovania vo verejnej službe. Doc. Ing. Miroslav 

Habán, PhD., podpredseda OZPŠaV hovoril o pripomienkach ku legislatívnym materiálom, 

o rozporovom  konaní k návrhu novely zákona o VŠ a k návrhu zákona  o kvalite 

vysokoškolského vzdelávania a tiež o vývoji platov na jednotlivých  vysokých školách na 

Slovensku. Poukázal  na možnosti rekreácií v zariadeniach patriacich odborom. 

 

K bodu 8: 

V diskusii okrem uvedených hostí sa delegáti vyjadrili k aktuálnym otázkam odborárskej 

práce, k uzatváraniu pracovných pomerov pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov 

na dobu určitú a z toho vyplývajúcich dôsledkov v sociálnej oblasti (napríklad možnosť 

poskytovania pôžičiek, riešenie bytovej otázky)  ako aj k aktuálnym mzdovým otázkam.   

 

K bodu 9: 

Odborový zväz v zastúpení inžiniera Ondeka a docenta Habána udelil ocenenia doc. MUDr. 

Tatiane Stankovičovej z Farmaceutickej fakulty UK, PharmDr. Ivici Sigmundovej, PhD., 

z Prírodovedeckej fakulty UK, doc. PaedDr. Anne Blahutovej, PhD. a doc. PaedDr. Helene 

Medekovej, PhD. Z FTVŠ.  Rada predsedov v zastúpení doktorom Kurtanským odovzdala 

ocenenia RP mgr. Zuzane Šablicovej z CĎV. Rada odovzdala ďakovné listy doc. PaedDr. 

Ľubomíre Benčurikovej, PhD., z FTVŠ a doc. PaedDr. Anne Blahutovej, PhD. za 

reprezentáciu UK na lyžiarskych pretekoch „O pohár predsedu OZ PŠaV“. 

 

K bodu 10:  

Odborové organizácie fakúlt pri Univerzite Komenského v Bratislave žiadajú zaviesť 

osobitný príplatok pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s trvalým 

pobytom, resp. bývajúcim v hlavnom meste SR a to z dôvodu zvýšených nákladov na život 

a bývanie v hlavnom meste.  

 

K bodu 11:  

Uznesenia zo Stretnutia odborárov s rektorom  

RP berie na vedomie:  

- informácie predsedu RP o plnení uznesení z minuloročného Stretnutia odborárov UK 

s rektorom 

- informáciu mandátovej komisie o počte prítomných delegátov a uznášaniaschopnosti  

- správu kolegyne Sigmundovej  o vyhodnotení kolektívneho vyjednávania na UK 2017 

- ustanovenie Ing. Viery Haverčákovej - bezplatnej konzultantky odborov UK vo veci 

DDS, rovnako bola ustanovená bezplatná konzultantka aj v oblasti rekreačnej 

a kúpeľnej starostlivosti Ing. Jela Hložková 

- informácie pána rektora o aktuálnych otázkach  pedagogickej, vedeckovýskumnej 

práce a otázkach financovania na UK 

- vystúpenie Mgr. Jozefa Jurkoviča za MŠ vedy, výskumu a športu 

- vystúpenie  Ing. Ondeka o aktuálnych otázkach odborárskej práce 

- vystúpenie Doc. Habána o odborárskej činnosti na úseku vysokých škôl. 

RP schvaľuje:   

- mandátovú a návrhovú komisiu v nasledovnom zložení:   

mandátová komisia: V. Ujlakyová, L. Svobodová, K. Satková  

            návrhová komisia: J. Hamuľák, R. Grosz, J. Galambošová 



- program Stretnutia odborárov UK s rektorom.  

RP ukladá Rade predsedov na UK: 

- vyhodnotiť diskusiu a na základe jej analýzy prijať adekvátne opatrenia. Termín: 

september 2017 

- aktívne pripomienkovať legislatívne materiály najmä v oblasti vysokých škôl 

a odmeňovania. Termín: priebežne 

- predsedovi Rady predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského 

v Bratislave zapracovať podnety z diskusie zo stretnutia odborárov s rektorom 

Univerzity Komenského v Bratislave do požiadaviek adresovaných príslušným 

inštitúciám a ich predstaviteľom. Termín: september 2017 a priebežne 

- ukončiť proces zmluvného zapojenia členov odborov resp. zamestnancov do DDS za 

pomoci bezplatnej konzultantky formou jej prítomnosti na zasadaní kolektívov 

katedier a ústavov jednotlivých fakúlt a súčastí UK. Termín: priebežne 

- využívať  výhodné ponuky bezplatnej konzultantky vo veci rekreačnej a kúpeľnej 

starostlivosti a koordinovať túto činnosť v rámci všetkých fakúlt a súčastí UK. 

Navrhnuté uznesenia boli  delegátmi jednomyseľne schválené. 

 

Zapísala: Dana Markovičová 

 

Overil: PaedDr. Richard Grosz 

 

Schválil: MUDr. Alexander Kurtanský 

predseda Rady predsedov odborových organizácií 

pri Univerzite Komenského 

 

V Bratislave 20. 6. 2017 


