ZÁPISNICA
z výročnej konferencie Odborového združenia zamestnancov FA STU
konanej dňa 19.06.2014 v seminárnej miestnosti č. 117
na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Prítomní: 16 delegáti a 3 členovia OZZ podľa prezenčnej listiny
Prítomní hostia:
Mária Bachratá, členka výboru UOO, predsedníčka výboru odborovej organizácie na FEI STU
doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD., Dekanka Fakulty architektúry STU
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. – Prodekan FA STU BA
Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – Predseda AS FA STU BA
Návrh programu konferencie:
1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov
2. Schválenie programu konferencie, voľba komisií: mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti výboru OZZ FA od poslednej konferencie 26. 6. 2013
4. Správa o plnení programových cieľov prijatých na konferencii 26. 06. 2013
a návrh programových cieľov OZZ FA na rok 2014
5. Správa o hospodárení OZZ FA za rok 2013 a návrh rozpočtu
na rok 2014
6. Správa Revíznej komisie OZZ FA za rok 2013
7. Správa mandátovej komisie
8. Diskusia k predloženým materiálom
9. Diskusia a vystúpenie hostí
10. Návrh rozhodnutí
11. Hlasovanie delegátov o predložených návrhoch a návrhu rozhodnutí
12. Záver
Konferenciu otvoril a viedol Ing. arch. Juraj Furdík, CSc., ktorý následne privítal hostí a všetkých
prítomných. Predložil návrh programu konferencie. K predloženému programu neboli
pripomienky a tak následne prítomní delegáti hlasovaním jednomyseľne schválili program.
Konferencia pokračovala podľa schváleného programu voľbou mandátovej a návrhovej komisie:
do mandátovej komisie boli navrhnutí A. Kráľovičová, G. Gáspárová –Illéšová, a I. Mečiar
a návrhovej komisie, kde boli navrhnutí .D. Brečková, S. Kránerová Silvia, P. Nahálka. Komisie
boli bez pripomienok jednomyseľne zvolené.
Správu o činnosti výboru OZZ FA za obdobie od poslednej konferencie konanej v roku 2013
po dnešnú konferenciu predniesol J Furdík. Viď. Príloha.
Predseda výboru Ing. arch. Furdík, CSc. predniesol Správu o plnení programových cieľov OZZ
prijatých na konferencii 26.6.2013 a Návrh programových cieľov na rok 2014. V správe o
plnení programových cieľov na rok 2013 konštatoval, že jednotlivé vytýčené ciele výbor
postupne plnil, čo podrobne komentoval. Následne predstavil Návrh programových cieľov na
rok 2014, podľa ktorého výbor plánuje venovať dôslednejšiu pozornosť práci v oblasti BOZP,
rozšíreniu členskej základne OZZ a aktivizácii mladších členov OZZ FA. Viď. Príloha
Následne pokladníčka výboru N. Hrašková prečítala Správu o hospodárení OZZ FA za rok 2013
a návrh rozpočtu na rok 2014.
V predloženej Správe Revíznej komisie sa konštatovalo, že hospodárenie OZZ FA STU
a nakladanie s finančnými prostriedkami je bez nedostatkov a v súlade s platnými zásadami
hospodárenia a stanovami OZZ FA STU.

Ako ďalší materiál bola predložená správa mandátovej komisie. Tá konštatovala, že keďže je na
konferencii plný počet zvolených delegátov (16), je konferencia uznášania schopná.
V diskusii k predloženým materiálom D. Brečková pripomienkovala návrh rozpočtu na rok
2014. Poukázala na pravdepodobné nenaplnenie plánovaného príjmu finančných prostriedkov z
členského v roku 2014, keďže nám klesá členská základňa.
D. Šoltésová reprodukovala sťažnosť niektorých pracovníkov, ktorí nechodia na obedy
a nedostávajú ani gastrolístky. Cítia sa ukrátení o príspevky zo sociálneho fondu na stravu.
M.Bachratá v odpovedi uviedla, že v súlade so zákonom zamestnávateľ musí poskytnúť a aj
poskytuje stravovanie alebo gastrolístky (tým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu
stravovať v spoločnej jedálni) a preto zamestnanci, ktorí nevyužijú tieto spôsoby stravovania sa
vlastne sami ukracujú o možnosť príspevku na obedy.
Prof. Špaček v reakcii naznačil, že zhromažďovanie konkrétnych zdravotných údajov od lekárov
špecialistov (ktoré sú potrebné na to, aby pracovník mohol dostať gastrolístky) je vlastne
porušovanie zákona o osobných údajoch. J. Furdík prisľúbil, že sa týmto námetom bude výbor
zaoberať.
Nakoniec M. Bachratá k tejto téme dodala, že možno by bolo schodné tento problém riešiť cez
Špecifický doplnok ku KZ v tom zmysle, že preto, že fakulta nemá jedáleň priamo na
pracovisku, môže poskytnúť gastrolístky aj zamestnancom s pohybovými resp. pracovno
časovými problémami.
K problematike stravovania J. Furdík poznamenal, že gastrolístky by mali platiť aj v jedálňach
STU, čím by sa poskytla väčšia možnosť výberu stravovania pre jednotlivcov.
P. Nahálka doplnil, že programové ciele na rok 2014 treba vnímať v dvoch rovinách podľa toho,
koho sa plnenie jednotlivých bodov týka: bod 4, 5 a 6 sa týka priamo výboru OZZ v spolupráci
s vedením FA, zatiaľ čo ďalšie body sú v priamej kompetencii výboru.
J. Furdík predložil návrh na doplnenie komisie BOZP o členku OZZ p. Grékovú a pracovníka
z Ústavu dizajnu a v zmysle poznámky P. Nahálku doplnil, že body Programových cieľov 1, 2,
3, 7, a 8 sú v priamej kompetencii výboru a body 4, 5 a 6 bude výbor riešiť v priamej spolupráci
s vedením FA.
Vo všeobecnej diskusii vystúpili hostia: dekanka doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD. a Mária
Bachratá, členka výboru UOO.
Pani dekanka poďakovala výboru za aktívnu spoluprácu odborov v sociálnej oblasti a za
spoluprácu pri organizovaní konkrétnych akcií ako sú stretnutie s dôchodcami, pingpongový
turnaj a stretnutie s jubilantmi, ktoré sa konajú pravidelne raz ročne a štvrťročne.
Vyzdvihla dobrú spoluprácu s výborom pri riešení pracovných a sociálnych úloh fakulty.
Poďakovala prítomným, ktorí sa aktívne zapojili do mimoriadne náročnej úlohy, ktorú fakulta
riešila v posledných mesiacoch, do prípravy materiálov pre komplexnú akreditáciu.
Mária Bachratá porovnala prácu odborovej organizácie s ostatnými odborovými organizáciami
na STU, vyzdvihla a pochválila aktivitu v sociálnej oblasti, kde konštatovala, že OZZ FA patrí
v tejto oblasti k najlepším na STU. Tiež vysoko ocenila pozitívnu spoluprácu odborovej
organizácie s vedením FA, čo na ostatných fakultách nebýva zvykom.
Pripomenula, že polovica členov komisie pre BOZP na FA by podľa zákona mala byť z radov
odborárov.
Konštatovala, že na FEI sa veľmi osvedčil spôsob pozývania úsekových dôverníkov pravidelne
na zasadnutia každého druhého výboru. M. Bachratá v diskusii pripomenula, že od septembra
minulého roku sa vyššie odborové orgány intenzívne snažili v rokovaniach so zástupcami vlády
dosiahnuť zvýšenie platov všetkých pedagogických pracovníkov, čo sa aj podarilo. Od januára
2014 by mali mať všetci zvýšené základné platy o 16. Eur. Nejasnosti nastali vo formulácii
a výklade dotačnej zmluvy.

V ďalšom bode programu prečítala PhDr. Brečková návrh rozhodnutí z konferencie.
Hlasovaním delegátov bol návrh rozhodnutí delegátmi konferencie jednomyseľne prijatý viď.
Príloha.

Na záver konferencie predseda OZZ Ing. arch. Juraj Furdík, CSc. poďakoval hosťom,
delegátom a všetkým zúčastneným za účasť a poprial veľa energie do ďalšej odborárskej
práce.
Zapísala: Ing. arch S. Kránerová
tajomníčka OZZ
19. 6. 2014

Overil: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.,
predseda OZZ

Prílohy:
Správa o činnosti výboru od konferencie 26.6. 2013
Správa o plnení programových cieľov v roku 2013
Programové ciele OZZ FA STU na rok 2014
Správa o hospodárení OZZ FA za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
Správa Revíznej komisie OZZ FA za rok 2013
Správa mandátovej komisie
Návrh rozhodnutí z konferencie

