Zápisnica
z konferencie Odborového zväzu PŠaV na FAPZ
konanej dňa 27. marca 2015

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a voľba komisií (mandátová, návrhová)
2. Správa o činnosti Fakultnej organizácie za rok 2014 a vyhodnotenie plnenia Kolektívnej
zmluvy za rok 2014
3. Správa mandátovej komisie
4. Vystúpenie hostí a diskusia
5. Návrh uznesení
6. Ukončenie konferencie
Ad 1:
Konferenciu Odborovej organizácie PŠaV pri FAPZ otvorila doc. Ing. Marta
Habánová, PhD., členka FV FAPZ. Privítala prítomných hostí – dekana FAPZ doc. Ing. Petra
Ondrišíka, PhD., predsedu AS FAPZ doc. Ing. Juraja Candráka, PhD., predsedníčku UO
OZPŠaV pri SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzanu Hlaváčovú, CSc., predsedníčku FV FEM Mgr.
Radomíru Hornyák Gregáňovú, PhD, ako aj prítomných členov FV OZPŠaV FAPZ
a predsedníčku FV Ing. Beátu Martiškovú. Následne prebehli voľby zapisovateľa,
overovateľov zápisnice a členov pracovných komisií.
Pracovné komisie boli schválené v nasledovnom zložení:
Zapisovateľ:

Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martina Gažarová, PhD., Ing. Jana Ferencová

Mandátová:

predseda:

Viera Jalakšová

členovia:

prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Mária Peťovská

Návrhová:

predseda:

Ing. Jozef Bujko, PhD.

členovia:

Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Ing. Jozef Smatana, PhD.
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Ad 2:
Správu o činnosti Fakultnej organizácie za rok 2014 predniesla predsedníčka
Ing. Beáta Martišková. Následne vyhodnotila plnenie Kolektívnej zmluvy za rok 2014.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ad 3:
Správu mandátovej komisie predniesla jej predsedníčka Viera Jalakšová. Z celkového
počtu delegovaných delegátov 29 bolo prítomných 24 delegátov a 4 hostia. Percentuálne
zastúpenie prítomných delegátov bolo 82,75 %. Mandátová komisia skonštatovala uznášania
schopnosť konferencie.
Ad 4:
Z prítomných hostí vystúpili s krátkymi príhovormi dekan FAPZ doc. Ing. Peter
Ondrišík, PhD. a predsedníčka UO OZPŠaV doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. doc. Ing.
Peter Ondrišík, PhD. informoval, že tzv. osobný plat zatiaľ na SPU nepoberá žiadna osoba
a je možný len v prípade, že je v plnej miere hradený z európskych projektov. Osobné
ohodnotenie sa môže pohybovať od 0 do 100 % z výšky osobného platu, pričom jeho výška
závisí predovšetkým od publikačnej činnosti. Podporuje návrh o preradenie sekretárok do
7. platovej triedy. Informoval o výsledkoch akreditácie, kde sa FAPZ umiestnila najvyššie
spomedzi fakúlt SPU. Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. v úvode vystúpenia zablahoželala
futbalistom SPU k ich výsledkom pri reprezentácii školy a poďakovala Fakultnému výboru za
spoluprácu s Celoškolským výborom, kde pracujú aj dvaja zástupcovia z FAPZ. Referovala
o aktivitách celoslovenských školských odborov, ako aj o pripravovaných legislatívnych
zmenách, ako sú novely Zákona o VŠ a Zákona o vede a vzdelávaní. Informovala o príprave
Katalógu pracovných činností na SPU, ktorý bol v minulosti zrušený, dotkla sa tarifného
zaradenia sekretárok, činnosti stravovacej komisie, organizácii vianočného mestečka a
autorských honorárov za oponentské posudky, ktoré by nemali vyvolávať potrebu
dodatočných daňových priznaní. Skonštatovala, že priemerný plat profesorov na VŠ na
Slovensku dosahuje 1947 eur, čo ich radí na najlepšie platených zamestnancov v rezorte
školstva. Skonštatovala, že hoci počet študentov na našej univerzite klesá, počet
zamestnancov sa zvýšil o 83, pričom k výberovým konaniam sa už neprizývajú zástupcovia
odborov. Počet členov odborového zväzu vzrástol medziročne o 11 zamestnancov.
V diskusii odzneli príspevky o funkčnosti bufetov (výberové konanie na 4 bufety
v priestoroch stále prebieha), o zverejnení výsledkov dotazníka o stravovaní a o stagnácii
lyžiarskych zájazdov pre zamestnancov.
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Ad 5:
Návrh uznesení z konferencie FO OZ PŠaV pri FAPZ SPU v Nitre konanej dňa
27. marca 2015:

A) Konferencia prerokovala:
1. Správu o činnosti FO OZ PŠaV pri FAPZ za rok 2014.
2. Vyhodnotenie plnenia Kolektívnej zmluvy za rok 2014.
3. Informáciu o návrhu využívania finančného príspevku z prostriedkov SF a UO OZ za
akcie organizované UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre.
B) Konferencia schvaľuje:
1. Správu o činnosti FO OZ PŠaV pri FAPZ za rok 2014.
2. Správu mandátovej komisie.
3. Návrh využívania finančného príspevku z prostriedkov SF a UO OZ.
C) Konferencia ukladá:
1. Predsedníčke FO OZ PŠaV pri FAPZ:
a) Informovať Univerzitnú organizáciu Odborového zväzu PŠaV na SPU o činnosti
Fakultného výboru a odborových úsekov, ďalej predkladať návrhy a pripomienky členov OZ.
Termín: úloha trvalá
2. FV OZ PŠaV pri FAPZ:
a) Zapracovať pripomienky a návrhy z diskusie do materiálov predkladaných na konferenciu
Univerzitnej organizácie odborového zväzu PŠaV pri SPU.
Termín: do 7. apríla 2015
b) Zaoberať sa návrhmi a pripomienkami vyplývajúcimi z diskusie.
Termín: do 7. apríla 2015
c) Pružne prenášať informácie z Univerzitného výboru Odborového zväzu a jej komisií na
jednotlivé odborové úseky.
Termín: úloha trvalá
d) Zaktivizovať spoluprácu s jednotlivými odborovými úsekmi.
Termín: úloha trvalá
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e) Sledovať dodržiavanie Kolektívnej zmluvy a každoročne pripravovať podklady pre jej
vyhodnotenie.
Termín: úloha trvalá
f) Dôsledne dodržiavať Zásady na využívanie finančných zdrojov Univerzitnej organizácie
Odborového zväzu na SPU.
Termín: úloha trvalá
3) Vedúcim odborových úsekov:
a) Sledovať dodržiavanie pracovno-právnych, mzdových, bezpečnostných a požiarnych
predpisov na jednotlivých pracoviskách FAPZ a podieľať sa na upevňovaní pracovnej
disciplíny na základných pracoviskách.
Termín: úloha trvalá
b) Zabezpečiť pomernú účasť delegátov (pomer 1:7) na konferenciu Univerzitnej organizácie
Odborového zväzu PŠaV na SPU, ktorá sa uskutoční dňa 8. apríla 2015 o 13:00 v
Kongresovom centre ŠD Antona Bernoláka v Nitre.
Termín: do 8. apríla 2015
c) Všetky žiadosti a pripomienky predkladať na Fakultný výbor Odborového zväzu pri FAPZ
písomne.
Termín: úloha trvalá

d) Dodržiavať časové termíny uvedené v prípisoch a oznamoch.
Termín: úloha trvalá
Hlasovanie o návrhu uznesení:
Počet hlasov ZA: 24
Počet hlasov PROTI: 0
ZDRŽAL SA hlasovania: 0
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Schválené výročnou konferenciou Fakultnej organizácie Odborového zväzu PŠaV pri FAPZ
na SPU v Nitre dňa 27. marca 2015.

Ad 6:
Predsedníčka Fakultného výboru Ing. Beáta Martišková poďakovala prítomným
hosťom a delegátom za účasť a ukončila rokovanie Fakultnej konferencie.

Zapísal: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
V Nitre, dňa 27. 03. 2015

Overili:

Ing. Martina Gažarová, PhD.
Ing. Jana Ferencová
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