
Vážené kolegyne, vážení kolegovia odborári, 
so záujmom som sledovala včerajší protest, ktorý spoluorganizoval aj náš odborový zväz. O jeho organizácii 
som sa ja osobne dozvedela v pondelok poobede. Domnievam sa, že brániť samosprávu SAV je veľmi 
dôležité a pripomienky vznesené Poradným zborom vlády k návrhu zákona o v.v.i. sú neprijateľné. V tomto 
zmysle rozumiem tomu, že vedenie nášho odborového zväzu sa operatívne rozhodlo protest podporiť. Som 
však nespokojná s tým, rovnako ako niektorí moji kolegovia, čo všetko sa stalo predmetom protestu, resp. 
jeho výzvy a čo všetko náš odborový zväz svojou autoritou zaštítil. 
Chcem pripomenúť, že na nedávnom zjazde OZ SAV sme ja (za ZO Sociolog. ústavu) a pán Sivák 
(zastupujúci ZO Filoz. ústavu) upozornili na to, že postoj ústavov a ich ZO k návrhu zákona o v.v.i. nie je 
jednotný. Ja som sa priamo vyjadrila proti tomu, aby náš zväz v tomto vydával stanoviská a bola som uistená, 
že toto nie je agenda zväzu a stanoviská v tomto vydávať nebude. Žiaľ, toto nie je zachytené v zápisnici zo 
zjazdu, ale myslím, že viacerí si na tento verejný prísľub spomínate. Napriek tomu sa včera zväz podpísal pod 
požiadavky organizátorov protestu, medzi ktorými figurovalo aj prijatie (urýchlené) pôvodného zámeru o v.v.i. 
Navyše večer odzneli v médiách aj takéto vyhlásenia: 
"Vláda však návrh zákona zatiaľ neprerokovala. Nový zákon o verejno-výskumných inštitúciách je podľa 
Šajgalíka pre SAV dôležitý pre zvýšenie dynamiky fungovania akadémie. Okrem iného by umožnil 
rozdeľovať peniaze na základe výkonov, čo by znamenalo, že menej špičkové tímy SAV by dosiahli menšie 
mzdy."  
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/356360-sajgalik-novy-zakon-o-sav-ohrozuje-cinnost-akademie/ 
Podobné vyhlásenie odznelo aj vo večerných správach STV. Som si istá, že podobné vyhlásenia a ciele nie sú 
v záujme zamestnancov Akadémie a sú v rozpore s prioritami odborového zväzu, ktoré sme na zjazde 
schválili. 
Myslím, že by teraz bolo dobré, keby Výbor zväzu vydal nejaké verejné vyhlásenie, v ktorom by sa od 
tejto agendy dištancoval. 
Chápem, že odbory ako spoluorganizátori protestu nemali pod kontrolou všetky vyhlásenia pre médiá, ale 
existuje niekoľko spôsobov, ako aj do budúcna podobným zásadným faux-pas predísť. 
Predovšetkým, ak existuje situácia, v ktorej je podpora odborového zväzu pre vedenie Akadémie veľmi 
cenná, treba ju využiť v prospech agendy odborov - to jest dbať na to, aby na oplátku za podporu 
(niektorých!! nie všetkých) priorít vedenia, boli medzi ciele výziev a protestov zaradené naše priority 
(nebudem ich menovať, všetci vieme, ktoré to sú). Kedy inokedy ak nie teraz, keď je naša podpora pre 
vedenie cenná, máme možnosť oveľa viac zviditeľniť a presadiť aj v médiách naše požiadavky?! (ako 
stabilizácia miest a rast miezd - nie ich znižovanie napr. pre tých pracovníkov, ktorí napr. pracujú v tímoch, 
ktoré začínajú s novými témami alebo pododbormi výskumu a nevyhnutne ešte nemôžu mať také výstupy, 
ako ich kolegovia, ktorých témy sú etablované!) 
V žiadnom prípade nemožno dopustiť, aby podpora nášho zväzu figurovala pod podobnými klišé, ktoré vo 
svojich dôsledkoch ohrozujú vedu veľmi reálne, ktoré vyslovil predseda Šajgalík. 
Odporúčam, aby pri organizácii podobných spoločných aktivít, odbory prejednali dopredu aj obsah 
tlačových vyhlásení, ktoré budú médiám poskytnuté a svoju účasť podmienili touto podmienkou. 
V zásadných otázkach, aj keď operatívnych - by podľa mňa zväz mal využívať komunikáciu a konzultácie 
s nami, predsedami základných organizácií. Nie všetci sa do nej zapoja a nie všetko sa stihne, ale určite to 
bude v prospech veci. 
Dúfam, že tento môj mail bude braný ako konštruktívna kritika a zabráni podobnému zneužitiu autority 
odborov. 
Keďže očakávam, že nasledujúce týždne a mesiace prinesú rôzne podnety a potrebu organizovať sa, že moje 
návrhy budú akceptované a vedenie našich odborov bude s väčšou opatrnosťou pristupovať k spolupráci s 
vedením Akadémie, zachová si patričný kritický odstup od agendy vedenia (ktorá často krát ide proti 
záujmom zamestnancov) a bude dbať aj na obsah, ktorý sa dostáva do médií. 
 

Veľmi ma zaujíma aj názor ostatných základných organizácií na včerajší protest a moje pripomienky, 
samozrejme ma zaujíma aj postoj nášho zväzového Výboru. Prosím, skúste si nájsť čas a venovať mi 
spätnú väzbu. Verím, že môj mail vyvolá diskusiu, ktorá skvalitní prácu nášho zväzu a podporí 
presadzovanie záujmy zamestnancov celej Akadémie. 
 

S pozdravom 
 

Jana Klocoková 
ZO Sociologického ústavu 


