
Zápisnica zo zasadnutia FV OZ PŠaV PriF UK zo dňa 25. 01.2022 

Prítomní: dr. Sigmundová, dr. Neščáková, dr. Kohanová, B. Zajdelová, D. Ševcová, Bc. S. Váryová 
Ospravedlnená: dr. Nevřelová 

Ad. 1 

Dr. Sigmundová podala informácie z posledného Vedenia, kde na základe podnetu zo strany Vedenia 
 informovala o čerpaní Sociálneho fondu za rok 2021 so zreteľom na príspevok na regeneráciu 
pracovných síl a príspevku na stravu, ktorý sa oproti roku 2020 navýšil z 0,56 €  na 0,80 € na jeden 
lístok. Príspevok na stravu zo zákona, na rozdiel od príspevku na regeneráciu, nepodlieha zdaneniu 
a odvodom. 
V bode rôzne tlmočila vedeniu opakované sťažnosti (prevažne upratovačiek) ohľadom 
nedostatočného osvetlenia fakulty ráno, keď mnohí pracovníci chodia na fakultu v skorých ranných 
hodinách. Obavy plynú hlavne z dôvodu neustálej prítomnosti diviakov v okolí fakulty. 

Ad. 2 

Mgr. Dáša Takáčová (revízor FVOZ) vykonala revíziu stavu účtu Fondu členských príspevkov.  
V zápisnici zo dňa  20.01.2022 konštatovala, že nezistila žiadne nedostatky v účtovaní a súhlasia 
peňažné stavy na bankovom účte i  hotovosť v pokladni. Podklady predložila  B. Zajdelová, hospodár 
FV OZ.  

Ad. 3 

Dr. Sigmundová informovala o požiadavke novej vedúcej oddelenia Ekonomiky práce o forme akou 
sa bude odborová organizácia vyjadrovať k návrhu na zníženie alebo odobratie osobného príplatku 
zamestnancom. 

Fakultný výbor navrhuje, v súlade s § 10 zákona č. 553/2003 Z.z., s účinnosťou od 1.1.2020, že 
predložené žiadosti fakultný výbor prerokuje a poveruje predsedníčku FV OZ na podpísanie 
nasledujúceho znenia, ktoré bude súčasťou žiadosti. 

Odborová organizácia prerokovala predložený návrh a nemá na zníženie resp. odobratie osobného 
príplatku žiadne námietky. 

Ad.4 

Na základe platnosti  Kolektívnej zmluvy Univerzity Komenského na rok 2022, podpísanej 18.1.2022 
zahajujeme kolektívne vyjednávanie na podpísanie fakultnej KZ, ktorá je definovaná ako  Špecifický 
doplnok č. 6. ku KZ fakulty na rok 2022. Dr. Sigmundová bola poverená v prvom kroku informovať 
prostredníctvom mailu všetkých členov OZ FV, aby podávali návrhy na zmenu. 
Takisto boli vyzvaní všetci členovia FV OZ, aby pripravili svoje návrhy . 
 

Ad.5 

Dr. Kohanová informovala o možno stretnutí dôchodcov v Botanickej záhrade. Na základe tel. 
rozhovoru s riaditeľom Botanickej záhrady zistila, že momentálne sú stanovené nasledovné 
podmienky:  počet zúčastnených bude limitovaný na max. 50 osôb včítane obsluhujúceho personálu, 
doba trvania bola určená od 14,00 do 18,00 vo vyhradenom priestore, povolená je konzumácia iba 
studených jedál. Botanická záhrada bude v tom čase v plnej prevádzke. Keďže stretnutie je 
plánované až na koniec apríla resp. začiatok mája definitívne jednanie odkladáme na neskôr.   

Zapísala: dr. Neščáková 

Za správnosť zodpovedá: dr. Sigmundová 


