
Zápisnica zo zasadnutia FV OZ PŠaV PriF UK zo dňa 18.10.2021 

 

Prítomní: dr. Sigmundová, dr. Neščáková, dr. Kohanová, B. Zajdelová, D. Ševcová, BC. S. Váryová  

Ospravedlnená: dr. Nevřelová 

Ad. 1 

FVOZ prerokoval návrh vedenia fakulty na zmenu bodu v KZ týkajúci článku 10 – Pracovný čas 

zamestnancov . Zmena  sa týka  v bode 3. určenia základného pracovného z doby od 9,00 do 14,00  

(5 hodín) na  úsek od 8,00 do 15,00 hod. (čo predstavuje 7 hodín zo 7,5 hod pracovnej doby). 

Pripomienky členov FVOZ boli nasledovné : 

a) Skoré príchody na pracovisko  (6,00 - 7,00) a tým pádom i skorší odchod využívajú 

zamestnanci, ktorí dochádzajú zo širšieho okolia a využívajú dobu na voľnejšiu dopravu. 

b) Neskoršie príchody (9,00) sú výhodné rodičom malých detí. 

c) V prípade dohody základného pracovného času 8,00 – 15,00 navrhujeme, aby bol „povinný“ 

pracovný čas v piatok upravený do 14,00 pri dodržaní stanoveného 37,5 hod. pracovného 

času. 

d) Bod 4. navrhujeme rozšíriť okrem VŠ učiteľov o formuláciu: vedeckí pracovníci podieľajúci sa 

na výuke. 

 Ad. 2 

Podľa informácie z vedenia fakulty Dr. Sigmundová v spolupráci s Personálnym oddelením vypracuje 

návrh Vnútorného predpisu  realizácie príspevku na stravu od 1.1.2022.  

Ad. 3 

FVOZ dostalo k dispozícii stav čerpania SF za obdobie január-október 2021, z čoho vyplýva, že môžu 

byť poskytnuté podľa podmienok v KZ zamestnancom Relax poukážky v hodnote 55 – 55€ . FVOZ 

navrhuje, aby bola forma poskytnutých poukážok zmenená na Darčekové poukážky, ktoré majú 

uplatniteľnosť vo viacerých prevádzkach. 

Ad. 4 



Stretnutie s bývalými zamestnancami sa môže predbežne (v závislosti podľa covid opatrení) dňa 

25.11.2021 o 15.00 hod. na Družbe. Stretnutie by sa realizovalo za dodržania OTP. FVOZ zisťuje 

záujem o toto stretnutie 

Ad. 5  

Vianočný príspevok pre členov odborov zostáva i tento rok vo forme gastrolístkov v hodnote 4,50 €. 

Počet poskytnutých lístkov sa upresní podľa stavu na účte FČP koncom novembra. 

Ad. 6 

Do OZ  podali prihlášky traja noví členovia.  Dr. Sigmundová vykonala administratívne úkony. 

Ad. 7 

Príspevok zo SF za mesiac október pri narodení dieťaťa v sume 200 € bol vyplatený ďalšej 

zamestnankyni.  

Ad. 8 

Koncoročná odmena pre členov FVOZ bude realizovaná poskytnutím lístkov do divadla dňa 

7.11.2021. 

Zapísala: dr. Neščáková 

Za správnosť zodpovedá: dr. Sigmundová 


