
 

 

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM 
Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

 

 
 

 

Váž. p. 

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

Predseda  

Slovenská akadémia vied 

Štefánikova 49 

814 38 Bratislava 

Slovenská republika      

        

 

Č. j. 1/2016/PSAV             V Bratislave, 22. februára 2016 

 

 

 

Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied, 

 

 

oznamujem Vám, že na pôde Slovenskej akadémie vied vznikol  

 

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM 

 

na základe iniciatívy pracovníkov, ktorí nie sú spokojní so súčasným stavom v oblasti vedy, 

výskumu a vzdelávania na Slovensku. 

 

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM je odborovou organizáciou podľa § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Má názov Odborový zväz VEDA a VÝSKUM;  

ako skratka sa používa OZ VaV (ďalej len “odborový zväz”).  

 

Odborový zväz bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 10. decembra 

2015 (Príloha 1).  

 

Odborový zväz je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, Šancová 56, 811 05 Bratislava, 

evidovaný v zozname občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, s 

pôsobnosťou najmä na území Slovenskej republiky.   
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pracujú v ob

-  

 

 

 

-

 

 

 

Podmienkou obhajoby týchto práv je existencia demokratického prostredia, rešpektovanie 

základných ľudských, občianskych práv a slobody združovania. 

 

Za účelom plnenia svojich cieľov má OZ VaV záujem zúčastňovať sa práce v štruktúrach 

a orgánoch SAV spôsobom a v miere, akými sa na nej zúčastňuje aj Odborový zväz 

pracovníkov SAV. Upozorňujeme Vás, že ste povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre 

všetky odborové zväzy a organizácie, ktoré existujú na pôde SAV, nemôžete preferovať jeden 

odborový zväz pred inými, ani diskriminovať členov niektorého odborového zväzu resp. 

zväzov.  

 

Za účelom zabezpečenia činnosti OZ VaV sa členovia výboru OZ VaV budú zúčastňovať na 
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zasadnutiach Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a Snemu Slovenskej akadémie vied 

zaužívaným spôsobom a v obvyklom rozsahu, v akom sa zúčastňujú členovia výboru OZ 

pracovníkov SAV.  

 

Žiadame Vás, aby sme boli prizývaní na rokovania Predsedníctva SAV a zasadania Snemu 

SAV počínajúc najbližším zasadnutím po dnešnom dni.   

 

Vážený pán predseda SAV, veríme, že zlepšenie situácie v oblasti vedy a výskumu na 
Slovensku je našou spoločnou agendou. Obhajoba sociálnych práv pracovníkov vedy 
a výskumu je základnou podmienkou pre dosiahnutie uvedeného cieľa.  
 
V mene OZ VaV Vám vopred ďakujem za Vašu spoluprácu pri napĺňaní tejto misie. 
 
 
 
 
S pozdravom,
 
 
 
 
Ing. Richard Heriban, PhD. 
Predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 
Prof. RNDr. Eva Majková, DrSc. 
Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 
RNDr. Katarína Gmucová, CSc. 
RNDr. Daniela Illéšová, CSc. 
Ing. Andrej Rusnák, PhD. 
 
 
Príloha:  Registrácia OZ VaV Ministerstvom vnútra SR 
  Registrované Stanovy OZ VaV – prvá a posledná strana 



MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
SEKCIA VEREJNEJ SPM VY 

vas list/zo dna 

odbor vseobecnej vnutornej spnivy 
oddelenie vnutornych veci 

Drieiiova 22, 826 86 Bratislava 29 

Nase cislo 
VVS/1 -2200/90-3005 

Vazenypan 
Richard Heriban 
Hanulova 11 
841 01 Bratislava 

Vybavuje 
Ing. Valkovic 

Oznamenie o prideleni identifikacneho cisla (ICO) 

Bratislava 
19.01.2016 

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, sekcia verejnej spravy, odbor vseobecnej 
vnutomej spravy, Yam oznamuje v sulade s ustanovenim § 10 ods. 7 zakona c. 272/2015 Z. z. 
o registri pravnickych osob, podnikatel'ov a organov verejnej moci a o zmene a doplneni 
niektorych zakonov, ze odborovej organizacii s nazvom 

Odborovy zviiz VEDA a VYSKUM, 
so sidlom 811 05 Bratislava, Sancova 56, 

bolo Statistickym uradom Slovenskej republiky podl'a § 9 ods. 3 citovam!ho zakona pridelene 
nasledovne identifikacne cislo (ICO): 

Telefon 
xx421-2-4859 2338 

xx421-2-4859 2951 

50098632 

/!I 
{lllinisterst\tu vnutra s~ 
r.okc\a l.erejn~>l st::rt1V"t, l)riei\..JI.'"' zg 
826 86 BRATISLAVA 

·29-

Ing. Balazs K csik 
povereny veden' oddelenia 

Fax 
xx421 -2-48592696 

E-mail 
ivan. valkovic@mvsr. vs.sk 

ovvs.svs(GJmvsr. vs.sk 

Internet 
1vww.civil.gov.sk 

ICO 
151 866 





CLANOK 24 

ZANIK ODBOROVEHO ZVAZU 

1. 0 zaniku odboroveho zvazu rozhoduje Valne zhromazdenie, ktore sucasne 

rozhodne o vysporiadanf majetku, pohl'adavok a zavazkov odboroveho zvazu . 

2. 0 zaniku alebo zlucenf odboroveho zvazu s inym odborovym zvazom rozhoduje 

2/3 vacsina clenov ( delegatov) zdruzenia zucastnenych na Val nom zhromazdenf. 

Likvidatora, ktory vykona majetkove vyporiadanie ur<2-f~%~ druzenia. 
; ·~ ot-. 

' /'':--.. G 
v, I l/'t')~ 
CLANOK 25, I •. ', '7 I ~ 

zAvERECNE usTA~.ovENtA 1 j ~· 
\' \ / {2 
\ ' -~- ,::--

1. Tieto stanovy nadobudaju platnost' a ucinnost' ?Jr:~om zaevidb" 
'-·-·- _, 

vnutra SR. 

Zoznam prfloh: 

1. Znak odboroveho zvazu 

2. Evidencny list zakladnej organizacie odboroveho zvazu 

3· Prihlaska elena do odboroveho zvazu 

Prfloha c. 1 

Znak odboroveho zvazu 

' .. 
ODBOROVY ZVAZ 

VEDA A VYSKUM 

J! l!fr Jana Vallova, PhD . 

.• ~,ditel'ka odboru 

vst.ooecnej vnlitomej spnivy 



SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda

Bratislava 4. marca 2016
K číslu: 1411E/05/2016

Vážený pán predseda,

ďakujem za oznámenie, že na pôde Slovenskej akadémie vied vznikol Odborový zväz
VEDA a VÝSKUM. Oceňujem váš cieľ aktívne sa podieľať na presadzovaní sociálnych,
mzdových, ekonomických, kultúrnych a právnych záujmov a istôt svojich členov ana
naplnenie týchto cieľov záujem zúčastňovať sa práce v štruktúrach a orgánoch SAV.

Otázka prizývania jednotlivých subjektov na zasadnutia Predsedníctva SAV je riešená
v Štatúte SAV a následne v Rokovacom poriadku Predsedníctva SAV. V platnom znení týchto
dokumentov sa uvádza, že na zasadnutia predsedníctva akadémie sa o. i. pravidelne prizýva
Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied. Doplnenie o ďalší subjekt, ktorý by bol
pravidelne prizývaný na zasadnutia tohto samosprávneho orgánu by si vyžadoval dodatky
k predmetným interným predpisom a ich schválenie príslušnými orgánmi akadémie.

O vzniku Odborového zväzu VaV budem informovať P SAV. V tejto súvislosti si Vás
dovoľujem požiadať o zaslanie úplného znenia Stanov OZ VaV, ako aj informáciu o počte
základných organizácií OZ VaV na pracoviskách SAV a o celkovom počte členov OZ VaV na
pracoviskách SAV.

S pozdravom

Vážený pán

Ing. Richard Heriban, PhD.

predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM

Šancová 56

811 05 Bratislava

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, tel.: +421 257510140, e-mail: president@savba.sk



ODBOROVÝ ZVÄZ

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM

Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
\,
VEDA A VÝSKUM

Vážený pán

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Predseda

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49

81438 Bratislava

Slovenská republika

SLOVENŠKÄ";~~KÄDÉMIAVIED
Podatelňa

3 O -03- "J""("
Došlo: LtHO

l/)
Cfslo: íŕ)/ Prll.:
U~adacja značka: Skartovacia lehota:

Č. j. 2/2016/PSAV V Bratislave, 30. marca 2016

Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied,

ďakujem za Vašu odpoveď zo dňa 4. marca 2016 ako aj za informácie, ktoré v ňom uvádzate.

Ako predseda Odborového zväzu Veda a výskum (ďalej len "OZ VaV") si týmto dovoľujem

vyjadriť znepokojenie nad Vašou reakciou, keďže v kontexte platnej legislatívy vnímam

súčasnú situáciu, ktorá vznikla Vašim postojom, ako nevytvorenie rovnakých podmienok

pre činnosť OZ VaV v SAV, a to v takom rozsahu, v akom ho má ďalší existujúci odborový

zväz v SAV.

Rešpektovanie tohto stavu na pôde SAV je okrem iných platných právnych predpisov

v rozpore s ustanoveniami zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa prijala Listina základných práv

a slobôd ako ústavný zákon. V zmysle ustanovenia čl.ž? Listiny základných práv a slobôd je

garantované:

(1) Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a

sociálnych záujmov.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových

organizácií je neprípustné, rovnako ako zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v
odvetví.

Uvedený ústavný zákon bol prijatý krátko po Nežnej revolúcii ako výraz podpory plurality a

prekonania totalitných praktík minulosti, keď boli všetci zamestnanci nútení do členstva v

jedinom odborovom zväze (ROH), ktorý bol podporovaný a zvýhodňovaný zamestnávateľom.

Vo Vašej odpovedi sa odvolávate na interné normy a predpisy SAV. Napriek tomu, čo ste

v odpovedi uviedli, si dovol'ujem vyjadriť názor, že interné predpisy SAV nemôžu byť

stavané a nadradzované nad ústavný zákon - Listinu základných práv a slobôd, a že

neexistujú právne relevantné dôvody, ktoré by znemožňovali upraviť zastarané interné



predpisy SAV, ktoré boli evidentne prijaté za podmienok, keď sa o pluralite odborových

zväzov v SAV neuvažovalo.

V zmysle vyššie uvedeného a na základe Vašej odpovede zo dňa 4. marca 2016, považujem

súčasnú situáciu v SAV za nevytvorenie rovnakých podmienok pre činnosť novovzniknutého

OZ VaV, aké má druhý odborový zväz činný v SAV, čo v konečnom dôsledku znemožňuje

nášmu odborového zväzu efektívne hájiť práva a záujmy svojich členov v porovnaní s členmi

Odborového zväzu pracovníkov SAV, čo - sám uznáte - je pre našu členskú základňu

neprijatel'né a vnímané ako prejav diskriminácie niektorých zamestnancov SAV.

Je nespochybnitel'né, že rovnaké postavenie odborových zväzov v SR garantujú Dohovory

Medzinárodnej organizácie práce a súčasne platná legislatíva. Za daných okolností, pokia!'

nedôjde k prehodnoteniu Vášho postoja, bude náš zväz nútený uplatňovať si rešpektovanie

svojich práv v SAV prostredníctvom kontrolných orgánov a ingerencie súdnej moci.

Úprimne povedané, uplatnenie tejto možnosti považujem za zbytočné, pretože stále pevne

verím v možnosť zákonného postupu orgánov SAV a v možnosť dohody s Vami v súlade

s platnou legislatívou SRa existujúcim spoločenských konsenzom.

V záujme zabránenia eskalácie sociálneho napätia v SAV Vás týmto opätovne žiadam, aby ste

prehodnotili svoj postoj voči OZ VaV a umožnili mu riadne fungovanie v SAV za rovnakých

podmienok, aké má Odborový zväz pracovníkov SAV.

~
~

. tJ)íl.
r::{OORO{,(

S pozdravom,

,~ ~S'ŕ-\j~

"l~~

Ing. Richard Heriban, PhD.

Predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM
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SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda

Bratislava 28. apríla 2016
K číslu: 207 /E/05/20 16

Vážený pán predseda,

ďakujem za Váš list z 30. 3. 2016, ktorým ma žiadate prehodnotiť postoj voči
Odborovému zväzu VEDA a VÝSKUM a umožnili mu riadne fungovanie v SAV, za
rovnakých podmienok, aké má Odborový zväz pracovníkov SAV. Žiaľ, vo svojej odpovedi ste
nereagovali na moju žiadosť o zaslanie úplného znenia Stanov OZ VaV, ako aj informácie
o počte základných organizácií OZ VaV na pracoviskách SAV a o celkovom počte členov OZ
VaV na pracoviskách SAV.

Vašu požiadavku, prizývať členov výboru Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM na
zasadnutia Predsedníctva SAV a Snemu SAV, som prediskutoval na zasadnutí P SAV, ako aj
s členmi Výboru Snemu SAV a zmysle ich vyjadrenia som si vyžiadal odborné stanovisko
právnika z Ústavu štátu a práva SAV.

V predmetnom stanovisku sa uvádza:

" Namieste je preto záver, že prameňom osobitného práva predstaviteľov Odborového zväzu
pracovníkov SAV byť prizývaní na zasadnutia predsedníctva SAV nie je Zákonník práce, ale
výlučne štatút SAV. Keďže toto osobitné právo predstaviteľov Odborového zväzu
pracovníkov SAV neupravuje Zákonník práce ani iný všeobecne záväzný predpis, nie je
nárokovateľné zo strany iného odborového zväzu (za podmienok podľa § 232 ods. l
Zákonníka práce). "

"Docieliť to, aby členovia výboru OZ VaV boli prizývaní na zasadnutia predsedníctva a snemu
SAV spôsobom a v rozsahu, v akom sú prizývaní predstavitelia Odborového zväzu
pracovníkov SAV, tak bude možné iba prijatím zodpovedajúcej zmeny štatútu SAV potrebnou
väčšinou členov snemu SAV [§ 8 ods. 7 písm. a) zákona Č. 133/2002 Z.z. o SAV, odsek 4
Prílohy Č. 1 Štatútu Snemu SAV - Rokovacieho poriadku snemu]. Bude na sneme SAV, aby
zvážil, či členom výboru OZ VaV prizná rovnaké právo ako predstaviteľom Odborového zväzu
pracovníkov SAV, či už na základe úvahy, že dôvody, pre ktoré sa rozhodol predstaviteľom
Odborového zväzu pracovníkov SAV priznať osobitné právo byť prizývaní na zasadnutia
predsedníctva SAV, sú dané aj v prípade OZ VaV alebo na základe inej úvahy."

Pán predseda, dovoľujem si Vás ubezpečiť, že som otvorený konštruktívnemu dialógu
s členmi Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM, ktorý vznikol na pôde Slovenskej akadémii
vied. Nesúhlasím však s Vašim názorom, že súčasná situácia v SAV nevytvára rovnaké
podmienky pre činnosť novovzniknutého OZ VaV, aké má odborový zväz činný v SAV, čo

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, tel.: +421 257510140, e-mail: president@savba.sk



podľa Vášho vyjadrenia v konečnom dôsledku znemoznuje Vášmu odborovému zväzu
efektívne hájiť práva a záujmy svojich členov v porovnaní s členmi Odborového zväzu
pracovníkov SAV.

S pozdravom

Vážený pán
Ing. Richard Heriban, PhD.
predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM
Šancová 56
811 05 Bratislava



Odborový zväz VEDA a VÝSKUM

Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

ODBOROVÝ ZVÄZ

\\
VEDA A VÝSKUM

Vážený pán

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Predseda

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Slovenská republika

ISLOVENSKÁ AKADtMIA VlED
. Podatefňa

!Došlo: 2 O -05- 2016L.~ ~
!(~fs~o: Prfl.:
"j---"

!~!~i~:!~~!.a.,~?j,k~LSkartovacia lehota:

Č.j. 3/2016/PSAV V Bratislave, 19. mája 2016

Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied,

ďakujem za Vašu odpoveď zo dňa 28. apríla 2016.

S názorom Vášho právneho experta z Ústavu štátu a práva súhlasíme. Pokladáme ho však za

čiastkový a neúplný. Náš zväz totiž nikdy neargumentoval tým, že jeho právo zúčastňovať sa

na práci orgánov SAV sa zakladá na konkrétnom a menovitom určení v Zákonníku práce, ale

na princípe rovnakého zaobchádzania a zákazu zvýhodňovania jednej odborovej organizácie

v podniku alebo odvetví. Vo Vašej odpovedi reakcia na tento podstatný argument chýba.

Počty členov jednotlivých organizácií odborový zväz neeviduje, ide o interné údaje

jednotlivých ZO, navyše v súčasnosti neustále prebieha nábor nových členov atak sa ich

počty neustále menia. V súčasnosti má OZ VaV tri základné organizácie v SAV, pričom na

daných pracoviskách sú jedinými odborovými organizáciami a zastupujú zamestnancov

v plnom rozsahu. Za prejav dvojitých štandardov považujeme aj to, že P SAV zvolené na

obdobie rokov 2014-2017 zjavne neskúmalo počty organizácií OZ pracovníkov SAV, keď

tomuto zväzu umožnil zúčastňovať sa práce orgánov SAV. Môžeme sa len domnievať, na

základe čoho boli pri rozhodovaní o možnosti zúčastňovať sa zasadnutí Snemu SAV

s rovnakým statusom tieto údaje od OZ VaV požadované. Stanovy nášho zväzu prikladám

v prílohe. Členmi Predsedníctva OZ Veda a výskum sú R. Heriban (predseda), D. Fedáková

(podpredsedníčka) a L. Pite!'.

Už v mojom predošlom liste som vyjadril nádej, že zaujmete nediskriminačný postoj:

"Je nespochybnite!'né, že rovnaké postavenie odborových zväzov v SR garantujú Dohovory

Medzinárodnej organizácie práce a súčasne platná legislatíva. Za daných okolností, pokia!'

nedôjde k prehodnoteniu Vášho postoja, bude náš zväz nútený uplatňovať si rešpektovanie

svojich práv v SAV prostredníctvom kontrolných orgánov a ingerencie súdnej moci. Úprimne

povedané, uplatnenie tejto možnosti považujem za zbytočné, pretože stále pevne verím



v možnosť zákonného postupu orgánov SAV a v možnosť dohody s Vami v súlade s platnou

legislatívou SRa existujúcim spoločenských konsenzom."

S poľutovaním musím konštatovať, že nášmu odborovému zväzu bola odmietnutá riadna

účasť na práci orgánov SAV v rozsahu v akom ju umožňujete OZ pracovníkov SAV, čím ste

zaujali nielen diskriminačný postoj k tým pracovníkom SAV, ktorí sú členmi nášho zväzu, ale

nútite náš zväz domáhať sa rovnakého zaobchádzania prostredníctvom médií a inštitúcií

mimo SAV.
~~

ODBOROVÝ 7:VÁZ

W
DAA V'Í'SKUM

In~H rd Heriban, PhD.
Predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM

Príloha: stanovy OZ Veda a výskum 1x
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SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda

Bratislava 17. júna 2016
K číslu: 207/E/05/20 16

Vážený pán predseda,

nadväzne na Váš list zo dňa 19. mája 2016, ako aj predchádzajúcu vzájomnú
korešpondenciu si Vám dovoľujem oznámiť, že predložím návrh na novelu Štatútu SAV
a následne na úpravu Rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV, ktorými bude riešená otázka
prizývania zástupcov odborových zväzov na zasadnutia Predsedníctva SAV, so zreteľom na
plnenie úloh odborových zväzov, a to obhajobu pracovných a sociálnych záujmov a mzdových
nárokov ich členov.

S pozdravom

Vážený pán
Ing. Richard Heriban, PhD.
predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM
Šancová 56
811 05 Bratislava
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