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ZÁPISNICA  

z rokovania X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV  

dňa 15. marca 2023 

 

Prítomní: zo 41 základných organizácii OZ pracovníkov SAV bolo prítomných 38 delegátov, 

čo je účasť 92,7 %. Rokovanie X. Zjazdu bolo uznášania schopné. 

Program: 

1. Zahájenie rokovania a privítanie hostí. 

2. Informácie predsedu SAV P. Šajgalíka o aktuálnej situácii v SAV a rozpočte SAV na 

rok 2023. 

3. Vystúpenie prezidentky KOZ SR M. Uhlerovej k činnosti odborov za uplynulé obdobie 

a k aktuálnym úlohám odborov v roku 2023. 

4. Diskusia k vystúpeniam predsedu SAV a prezidentky KOZ SR. 

5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Informácia predsedu OZ 

pracovníkov SAV P. Magdolena o činnosti OZ pracovníkov SAV od IX. Zjazdu v roku 

2018.  

6. Správa o stave čerpania rozpočtu OZ pracovníkov SAV za uplynulé obdobie a návrh 

rozpočtu na rok 2023. Schválenie rozpočtu na rok 2023. Správa revíznej komisie.  

7. Voľba členov Výboru OZ pracovníkov SAV a členov revíznej komisie. 

8. Aktualizácia základných dokumentov OZ - Stanovy, Finančný poriadok, Zásady 

hospodárenia, Príspevok na detskú rekreáciu 

9. Rôzne 

10. Schválenie uznesenia a záver. 

 

ad. 1. 

 

Rokovanie zjazdu z poverenia výboru OZ pracovníkov SAV otvorila a viedla podpredsedníčka 

Michaela Sojková. Privítala hostí - predsedu SAV Pavla Šajgalíka, prezidentku KOZ SR  

Moniku Uhlerovú a delegátov a účastníkov Zjazdu. Program rokovania bol hlasovaním 

schválený.  

 

ad. 2. 

 

Predseda SAV Pavol Šajgalík vo svojom vystúpení zhodnotil turbulentné obdobie v SAV 

v kontexte pandémie COVID – 19, vojny na Ukrajine a energetickej krízy. Uviedol, že aktuálny 

rozpočet SAV v objeme 115 miliónov EUR je relatívne priaznivý, avšak potrebné sú efektívne 

investície šetriace spotrebu energií. Ako prvé aktivity sa realizovali investície do plynových 

rozvodov, v ďalších krokoch sa budú investície zameriavať na inštaláciu fotovoltických 

panelov tam, kde to technické riešenie umožňuje a na obnovu ďalšej infraštruktúry. 

 

ad. 3. 

 

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová vo svojom vystúpení oboznámila delegátov Zjazdu  

s hlavnými témami, ktoré sú prioritné pre nové vedenie KOZ SR: zelená a digitálna 
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transformácia, európska legislatíva, zlepšenie spolupráce tripartity, rozširovanie odborárskej 

základne. V odboroch by malo byť organizovaných cca 80 % zamestnancov, v SR je to iba 20 

– 25 %. Ako úspechy KOZ SR uviedla: 

- uzatvorenie Vyššej kolektívnej zmluvy na obdobie 1. 1. 2023 – 31. 8. 2024,   

- schválenie minimálnej mzdy vo výške 700 EUR, 

- rozmrazenie kompenzácií za nočnú prácu, 

- tlak na vládu pre prijatie kompenzačných opatrení pri zvýšení energií 

- zorganizovanie protestných zhromaždení proti chudobe. 

ad. 4. 

 

V diskusii boli zaznamenané otázky a odpovede: 

Š. Čikoš (Ú. Fyziológie hospodárskych zvierat): konfederácia by mala zachovávať politickú 

neutralitu. Poznámka sa týkala skôr predchádzajúceho vedenia (prezident Magdoško), kedy 

KOZ SR deklarovala spoluprácu s politickou stranou Smer – sociálna demokracia 

a podporovala jej aktivity. M. Uhlerová: spolupráca s politickými stranami sa bude realizovať 

iba v kontexte podpory sociálnych a ekonomických programov a v zorganizovaní odborných 

diskusií; 

V. Páleník (Ekonomický ústav): a/ v súvislosti s pandémiou zamestnanci mnohých ústavov 

pracovali z domu. Potrebné je vytvárať pre tento druh práce podmienky aj vo vzťahu 

k bezpečnosti, ochrane zdravia a pod. b/ S ekologickou formou dopravy do zamestnania 

(bicykle) zabezpečiť parkoviská pre bicykle, šatne, sprchy. c/ Vyjadrenie stupňa náročnosti 

práce – do akého stupňa náročnosti patrí SAV? Odpoveď: P. Šajgalík k a/ na SAV sú tri 

oddelenia s rôznym charakterom práce, preto sa nedá zvoliť jednotné pravidlo pre prácu z 

domu. Nie všetkým zamestnancom umožňuje charakter práce pracovať z domu a vytváranie 

dvoch kategórií zamestnancov v rámci jedného ústavu považuje za kontraproduktívne. Táto 

kompetencia spadá do individuálneho riešenia štatutára jednotlivých v. v. i. b/ V SAV sa riadia 

ekologickým prístupom v súlade s obnoviteľnými zdrojmi, SAV zakúpila päť elektrických 

automobilov. Na Patrónke by sa mohlo zriadiť parkovisko pre bicykle a ďalšie súvislosti 

s otázkou sú na iniciatíve riaditeľov. Odpoveď M. Uhlerová: a/ podmienky pre prácu z domu 

sa dajú dohodnúť v kolektívnej zmluve. c/ Pracovné stupne sú zadefinovaní v Zákonníku práce, 

ktorý sa však na SAV nevzťahuje, lebo sa riadi zák. č. 553. Šesť stupňov pracovnej náročnosti 

boli do roku 2020 odstupňované koeficientmi (1; 1,2; 1,4...), ktoré sa neskôr zdeformovali 

paušálom. Snaha KOZ SR je vrátiť stupne pracovnej náročnosti do pôvodného stavu na stav 

pred rok 2020.   

V. Jablonská (Ú. informatiky): dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje povinnosť 

zamestnávateľa odvádzať 2 % z hrubých miezd, je pre väčšinu ústavov z finančného hľadiska 

neúnosné. Nedalo by sa odvodové percento znížiť, resp. či by sa mohlo o znížení 2 % 

prerokovať v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa? Odpoveď P. Magdolen: prednesie túto 

otázku za náš odborový zväz pri kolektívnom vyjednávaní. 

G. Obadalová (Výpočtové stredisko): na Patrónke je zdravotne nevhodná pitná voda (železo), 

požiadavka vyčistiť vodovodné potrubia. Odpoveď P. Šajgalík: správa areálu SAV na Patróne 

by sa mala zlepšiť uskutočnenou výmenou šéfa THS. Situáciu preverí a dodal, že prvoradou 

úlohou vedenia SAV bolo riešenie plynovodov a až potom budú nasledovať vodovodné 

potrubia.   

 

ad. 5. 

Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Na základe návrhu výboru OZ pracovníkov 

SAV boli jednomyseľne schválené nasledovné pracovné komisie v zložení: 



 

3 

 

a/ mandátová: Mária Kačírková, Viliam Páleník, Helena Klváčová 

b/ volebná: Daniela Illéšová, Barbora Alföldiová, Rastislav Mucha  

c/ návrhová: Ľubica Urbániková, Zuzana Kvapilová, Viera Jablonská 

Predseda OZ pracovníkov SAV P. Magdolen predniesol podrobnú správu o činnosti 

odborového zjazdu od IX. Zjazdu, ktorý sa konal 3. mája 2018. Desiaty zjazd OZ sa mal 

pôvodne realizovať po štyroch rokoch v roku 2022, avšak v dôsledku pandémie COVID – 19 

a tým súvisiace obmedzovanie spoločných zhromaždení sa zorganizoval až po piatich rokoch 

v roku 2023. Správa predsedu OZ je prílohou zápisnice.  

V diskusii k správe o činnosti sa Viliam Páleník opýtal predsedu na konkurenčný OZ vedy 

a výskumu, ktorý existuje v Slovenskej akadémii vied. Odpoveď P. Madgolen: Predseda OZ 

vedy a výskumu  Richard Heriban je  síce tiež prizývaný na rokovania P SAV k ekonomickým 

bodom, ale sa ich nezúčastňuje. Náš odborový zväz s ním nekomunikuje a nemá žiadne 

informácie o fungovaní OZ vedy a výskumu na pôde SAV. Tomáš Hruštic (Ústav etnológie 

a sociálnej antropológie) predniesol otázku, akú pridanú hodnotu má základná organizácia 

z členstva v KOZ SR. Odpoveď P. Magdolen: vyššia KZ platí zo zákona pre všetkých členov, 

nakoľko odborový zväz funguje na filozofii subsidiarity. V prípade potreby môže odborový 

zväz sprostredkovať právne poradenstvo od právnika z OZ školstva a vedy. Netreba nezabúdať, 

že odborové zväzy sa aktívne podieľajú na kolektívnom vyjednávaní a aktívne sa podieľajú na 

vyjednávaniach  zvyšovania tarifných platov.    

 

ad. 6. 

 

Správu o stave čerpania rozpočtu OZ pracovníkov SAV za obdobie od IX. Zjazdu a návrh 

rozpočtu na rok 2023 predniesla hospodárka Jana Jankovičová. S rozpočtovými dokumentmi 

boli delegáti oboznámení už v predstihu, nakoľko im boli podklady odoslané spolu s pozvánkou 

na zjazd.  

 

Schválenie rozpočtov 2021 – 2022 

 

Za: 37 delegátov   Zdržal sa: 1 delegát  Proti: 0 

 

Schválenie rozpočtu na rok 2023 

 

Za: 37 delegátov   Zdržal sa: 1 delegát  Proti: 0 

 

Revíznu správu o hospodárení Odborového zväzu pracovníkov SAV predniesla predsedníčka 

revíznej komisie Viera Komínková. 

 

Schválenie revíznej správy 

 

Za: 38 delegátov   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

ad. 7. 

 

Delegáti jednohlasne odsúhlasili, že voľby do výboru odborového zväzu budú verejné. Do 

výboru OZ pracovníkov SAV na ďalšie 4 roky boli navrhnutí: 

 
Peter Magdolen – Chemický ústav SAV, v. v. i.  
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Michaela Sojková – Elektrotechnický ústav SAV, v .v .i.  

Mária Kačírková – Ekonomický ústav SAV, v. v. i.  

Petr Mezihorák – Sociologický ústav SAV, v. v. i.  

Ľubica Urbániková – Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. 

 

Schválenie nového výboru 

 

Za: 38 delegátov   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

Výbor OZ bude pracovať v období rokov 2023 - 2027 v počte 5 členov.  

 

Do revíznej komisie OZ pracovníkov SAV na ďalšie 4 roky boli navrhnutí: 

 

Viera Komínková – Centrum biovied SAV, v. v. i.  

Katarína Kválová  - Ústav molekulárnej biológie, v. v. i. 

Jozef Fabian - Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. 

 

Schválenie novej revíznej komisie 

 

Za: 38 delegátov   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

ad. 8. 

 

Členovia výboru na svojich stretnutiach pracovali na aktualizácii odborových dokumentov. 

Navrhované zmeny, doplnky, úpravy atď. farebne vyznačila podpredsedníčka Michaela 

Sojková a v predstihu ich poslala jednotlivým základným organizáciám, aby sa s nimi 

oboznámili a na zjazd si pripravili pripomienky a návrhy. Diskusia prebehla k návrhu na výšku 

príspevkov doktorandov do odborovej organizácie. Niektoré ústavy majú výšku príspevkov 

doktorandov zakotvenú v kolektívnej zmluve.  

 

Schválenie aktualizovaných dokumentov 

 

Stanovy OZ pracovníkov SAV 

 

Za: 38 delegátov   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

Finančný poriadok 

 

Za: 37 delegátov   Zdržal sa: 1   Proti: 0 

 

Zásady hospodárenia 

 

Za: 37 delegátov   Zdržal sa: 1   Proti: 0 

 

Príspevky na detskú rekreáciu 

 

Za: 38 delegátov   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

ad. 9. 
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M. Štamborská (Ú. materiálov a mechaniky): upozornila delegátov, že vo FIO banke sú účet 

a bankové operácie vykonávané bez poplatkov. Stačí raz za 3 roky priniesť potvrdenie, že je 

predsedníčkou odborovej organizácie.  

V bode rôzne sa opäť diskutovalo o doplnkovom dôchodkovom sporení (Z. Kvapilová, R. 

Facunová, V. Páleník, M. Štamborská, R. Janík). Zjazd zaviazal predsedu Petra Magdolena, 

aby hľadal možnosti ako dosiahnuť, aby zamestnávatelia boli povinní uzatvárať zmluvy s DSS 

a prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. 

Ďalšia otázka delegáta smerovala k možnosti ubytovania sa v Brne. Byt č. 9 je členom odborov 

stále k dispozícii a bližšie informácie o podmienkach ubytovania si možno zistiť na stránke 

Klubu školství a vědy. Tiež sa spomenuli rekreačné poukazy, ich využívanie je v kompetencii 

jednotlivých ústavov.   

 

ad. 10. 

 

Návrh a schválenie uznesenia 

 

Za: 37 delegátov   Zdržal sa: 1   Proti: 0 

 

Uznesenie je prílohou zápisnice. 

 

Predseda Peter Magdolen sa poďakoval delegátom za aktívnu účasť na zasadnutí zjazdu ako aj 

za prácu v jednotlivých základných organizáciách.  S účastníkmi X. zjazdu sa rozlúčil a zaželal 

im veľa úspechov v ďalšej práci.  

 

 

 

Zapísala:      Schválil: 

Mária Kačírková     Peter Magdolen, predseda OZ  

 

Overila: 

Ľubica Urbániková 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

Príloha 1: Správa o činnosti OZ pracovníkov SAV za roky 2019 - 2022  

Príloha 2: Správa o činnosti RK OZ pracovníkov SAV za obdobie od 03. 05.2018 do 15. 03. 

2023 

Príloha 3: Čerpanie rozpočtu VOZ SAV za roky 2021 a 2022 a Návrh rozpočtu na rok 2023 

Príloha 4: Uznesenie z X. Zjazdu a zasadnutia Rady OZ pracovníkov SAV    

  

  

 

 

  

 

  


