
	

VÝROČNÁ	KONFERENCIA	

ZÁKLADNÝCH	ORGANIZÁCIÍ	OZ	PŠaV	NA	EKONOMICKEJ	UNIVERZITE	V	BRATISLAVE		

	26.september	2017	

										Na	 Ekonomickej	 univerzite	 v	Bratislave	 sa	 uskutočnila	 dňa	 26.	 9.	 2017	 	 Výročná	 konferencia	
základných	 odborových	 organizácií.	 Zúčastnilo	 sa	 jej	44	 delegátov	 zo	 všetkých	 ZO	 OZ	 na	 EU	
v	Bratislave,	 čo	 predstavovalo	 86	 %	 zo	 všetkých	 pozvaných.	 Za	 vedenie	 zväzu	 prijal	 pozvanie	
podpredseda	OZ	 PŠaV	 a	predseda	 Združenia	 VŠaPRO	doc.	 Ing.	Miroslav	Habán,	 PhD.,	 A	za	 vedenie	
univerzity	sa	rokovania	zúčastnil	rektor	Ekonomickej	univerzity	v	Bratislave	prof.	Ing.	Ferdinand	Daňo,	
PhD.		

										V	správe	 o	činnosti	 predseda	 Rady	 ZO	 OZ	 na	 EU	 v	Bratislave	 podrobne	 zhodnotil	 uplynulé	
obdobie,	dosiahnuté	výsledky	v	rámci	kolektívneho	vyjednávania	počas	jednotlivých	rokov	funkčného	
obdobie	a	zrealizované	aktivity	pre	členov	ZO.		

								Správu	 o	hospodárení	 a	revíznu	 správu	 predniesla	 Ing.	Mária	 Vépyová,	 PhD.	 Rada	 ZO	OZ	 PŠaV		
finančné	prostriedky	uvážlivo	používa,	 čím	 sa	 za	posledné	obdobie	vytvorila	 finančná	 rezerva.	 	 Ing.	
Mária	Vépyová,	PhD.	navrhla	z	 finančných	prostriedkov	z	účtu	Rady	ZO	OZ	PŠaV	časť	prerozdeliť	na	
jednotlivé	 ZO,	 čo	 bolo	 aj	 uznesením	 v	závere	 konferencie	 schválené.	 Suma	 podľa	 počtu	 členov	
k	1.10.2017	bude	prevedená	v	októbri	2017	a	ZO	rozhodnú,	ako	ju	použijú.	

								Výročná	konferencia	bola	zároveň	aj	volebnou,	svoje	funkčné	obdobie	ukončil	doterajší	predseda	
Rady	 ZO	OZ	 PŠaV	 na	 EU	 v	Bratislave	 Ing.	 Peter	 Šinský,	 ktorému	 sa	 prácu	 pre	 odbory	 a	 spoluprácu	
v	rámci	 zväzu	 odovzdal	 Predseda	 Združenia	 VŠ	 a	PRO	 doc.	 Ing.	 Miroslav	 Habán,	 PhD.	 najvyššie	
zväzové	ocenenie	-	Krištáľovú	plaketu	.		

								Novou	 predsedníčkou	 Rady	 ZO	 OZ	 na	 EU	 v	Bratislave	 sa	 stala	 na	 ďalšie	 obdobie	 Ing.	 Zora	
Szakalová,	 doterajšia	 predsedníčka	 ZO	 z	Obchodnej	 fakulty	 EU	 v	Bratislave.	 Vo	 svojom	 vystúpení	
pomenovala	 problémy,	 ktoré	naše	VŠ	 trápia.	 Za	 prvoradú	úlohu	považuje	 rozšíriť	 členskú	 základňu	
najmä	z	radov	mladých	pedagógov	a	nepedagogických	zamestnancov.	Úloha	odborov	a	odborárov	je	
v	súčasnej	 dobe	 nezastupiteľná,	 je	 potrebné	 nahradiť	 odchádzajúcu	 generáciu	 dlhodobých	 členov,	
ponúknuť	 mladým	 zamestnancom	 univerzity	 nové	 aktivity,	 možnosti	 ďalšieho	 vzdelávania	
a	zrozumiteľným	 spôsobom	 priblížiť	 úlohu	 odborov	 tak,	 aby	 mali	 motiváciu	 vstúpiť	 do	 odborov.	
Ďalším	problémom	je	samozrejme	otázka	finančného	ohodnotenia	zamestnancov	školstva,	ktoré	nie	
je	 pre	 mladých	 zaujímavé.	 Je	 nedôstojné,	 keď	 takmer	 polovica	 stupnice	 platových	 taríf	
nepedagogických	zamestnancov	škôl	je	pod	minimálnou	mzdou.		

								K	prítomným	 sa	 prihovoril	 rektor	 univerzity	 prof.	 Ing.	 Ferdinand	 Daňo,	 PhD.	 a	 zaželal	 úspešný	
priebeh	 rokovania.	 Zhodnotil	 spoluprácu	 s	odborovou	 organizáciou	 pri	 riešení	 problémov	
pracovníkov	 univerzity	 ako	 veľmi	 dobrú	 a	priebeh	 kolektívneho	 vyjednávania	 na	 EU	 ako	 veľmi	
korektný	 a	dosiahnuté	 výsledky	 ako	 maximálne	 na	 súčasné	 podmienky	 s	možnosťou	 ďalšieho	
zlepšenia.	 Ďalej	 informoval	 o	začiatku	 akademického	 roka,	 ako	 je	 škola	 na	 nové	 úlohy	 pripravená.	
Poďakoval	končiacemu	predsedovi	Ing.	Petrovi	Šinskému	za	dobrú		spoluprácu	s	vedením	školy.		

								Ďalší	 hosť	 doc.	 Ing.	 Miroslav	 Habán,	 PhD.	 vo	 svojom	 vystúpení	 prítomných	 informoval	
o	aktivitách	 Združenia	 VŠ	 a	PRO	 za	 posledné	 obdobie,	 poskytol	 prehľady	 o	finančnom	 ohodnotení	
pracovníkov	 vysokých	 škôl,	 jeho	 vývojom,	 o	posledných	 zmenách,	 ktoré	 sa	 podarili	 dosiahnuť	 pre	
učiteľov	i	pre	nepedagogických	zamestnancov	VŠ,	ale	i	o	rokovaní	s	novou	ministerkou	školstva.	Ďalej	



informoval	možnosti	využívania	rekreačných	zariadení	SVOZ	v	Kežmarských	Žľaboch	a	Čingove,	ktoré	
sú	pre	členov	odborov	a	ich	rodinných	príslušníkov	veľmi	priaznivo	cenovo	nastavené,	zariadenia	sú	
zrekonštruované	a	v	príjemnom	prostredí.		

							Na	záver	rokovania	delegáti	zobrali	na	vedomie	predložené	správy	a	schválili	Uznesenia	výročnej	
konferencie	základných	organizácií		OZ	PŠaV	na	Ekonomickej	univerzite	v	Bratislave.		 	
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