
Výročná konferencia odborových organizácií   
na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 
 Dňa 9. marca 2011 sa uskutočnila na Ekonomickej  univerzite v Bratislave výročná 
konferencia odborových organizácií na EU v Bratislave , ktorej sa zúčastnilo 93 % pozvaných 
delegátov a ďalší hostia, medzi inými predseda OZ PŠaV Ing. J. Gašperan, predseda 
Združenia VŠ a PRO MUDr. A. Kurtanský, rektor EU v Bratislave Dr.h.c.prof.Ing.R. Sivák, 
PhD. a ďalší pozvaní hostia. 
            Po otvorení konferencie a privítaní zúčastnených predniesol predseda Rady ZO OZ 
PŠaV na EU v Bratislave / v Ďalšom texte len „ Rada ZO „ / Ing. Peter Trúchly správu 
o činnosti Rady ZO . 
 Predseda Rady ZO Ing. Peter Trúchly sa v hodnotiacej správe o činnosti za uplynulé 
obdobie zameral hlavne na hodnotenie cieľov, ktoré vo svojej činnosti chcela odborová 
organizácia dosiahnuť a následne informovať členskú základňu o výsledkoch práce odborovej 
organizácie. Vyjadril spokojnosť s úrovňou kolektívneho vyjednávania a vyzdvihol 
ústretovosť zamestnávateľa pri riešení jednotlivých okruhov kolektívneho vyjednávania – 
pracovno-právna oblasť, sociálna oblasť, bezpečnosť a ochrana zdravia a použitie sociálneho 
fondu. Priebežnému sledovaniu podnetov, problémov a možností na vylepšenie KZ sa Rada 
ZO venuje celoročne, vďaka čomu je na EU podpísaná kvalitná KZ, ktorá je výsledkom 
spoločného záujmu zamestnávateľa a odborových organizácií viesť takú sociálnu politiku, 
ktorá vytvorí stabilné a motivačné prostredie pre všetkých zamestnancov. 
           V súlade s programom konferencie odznela správa revíznej komisie, ktorá bola 
zároveň správou o hospodárení Rady ZO a správa mandátovej komisie.  
 V diskusii predseda OZ PŠaV SR Ing. Ján Gašperan informoval prítomných o situácii 
pri vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre tento rok, tak aby bola zachovaná 
prevažná časť z minuloročnej KZVS, pretože dnes väčšina z nás považuje mnohé veci za 
samozrejmé. Vážne bol ohrozený skrátený pracovný čas, ale aj dodatkový nárok na 
dovolenku. Hovoril o súčasnej situácii pri navrhovanej zmene Zákonníka práce a vyzval 
prítomných o pomoc pri zbieraní podpisov na „Petíciu za zachovanie práv zamestnancov“. Vo 
svojom vystúpení spomenul, že zväz úspešne zrealizoval projekt Nórskeho finančného 
mechanizmu a pri rekreačnom zariadení OZ Crocus v Kežmarských Žľaboch sme otvorili 
„Vzdelávacie centrum a centrum regenerácie pracovnej sily“. 
 Predseda združenia A. Kurtanský vo svojom vystúpení informoval o práci pri 
prejednávaní návrhov novely Zákona o VŠ, písomnou formou boli poslané pripomienky na 
základe  všetkých požiadaviek od predsedov UOR k Metodike rozdelenia štátnej dotácie VVŠ 
na r. 2011, a hovoril tiež o činnosti združenia VŠ a PRO, Európskych aktivitách apod. 
 Prítomným sa prihovoril aj rektor EU v Bratislave dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, 
PhD., ktorý vo svojom vystúpení pripomenul, že EU v Bratislave v minulom roku bola 
zaradená medzi univerzity a je pripravená na Európsku akreditáciu. Konštatoval, že KZ na 
univerzite je štandardná, jej plnenie je dobré. Vyzdvihol dobrú spoluprácu a ústretovosť. 
Poznamenal, že úspešnosť univerzity sa odvíja od mzdovej oblasti a naplňovania 
ekonomických zdrojov. 
 V diskusii o.i. vystúpila PhDr. Z.Ondrejová, CSc., ktorá poukázala na niektoré 
nedostatky týkajúce sa BOZP a web stránky Rady ZO na univerzitnej stránke. 
            Po diskusii bol delegátmi výročnej konferencie zvolený do funkcie predsedu Rady ZO  
na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie Ing. Peter Trúchly a taktiež bola zvolená revízna komisia 
Rady ZO v Bratislave. 
            V závere konferencia zobrala na vedomie predložené správy a schválila Uznesenie 
výročnej konferencie odborových organizácií na EU v Bratislave..  
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