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Vážený pán predseda OZ VaV,
 
dostala som na vedomie Váš list adresovaný predsedovi SAV, v ktorom mu okrem iného 
oznamujete, že sa členovia výboru Vášho OZ budú zúčastňovať na zasadaniach Snemu SAV 
zaužívaným spôsobom a v obvyklom rozsahu, v akom sa zúčastňujú členovia výboru OZ 
pracovníkov SAV. V nasledujúcom odseku žiadate predsedu SAV, aby ste boli prizývaní na 
zasadania Snemu SAV.
 
Upozorňujem Vás, že prizývanie na zasadania snemu je na základe Zákona o Slovenskej 
akadémii vied  č. 133/2002 Z. z. upravené v Rokovacom poriadku snemu, ktorý je súčasťou 
Štatútu Snemu SAV nasledovne:
„Na základe prerokovania vo výbore snemu predseda prizýva na rokovanie snemu predsedu 
akadémie a ďalších funkcionárov a zamestnancov akadémie“.
Vaša účasť či neúčasť na zasadaní Snemu SAV teda nezávisí na Vašom rozhodnutí, ani na 
rozhodnutí predsedu SAV.
 
Výbor Snemu SAV sa oboznámil s Vašim listom a prijal na svojom zasadnutí stanovisko, že o 
prizývaní funkcionárov OZ VaV na rokovania snemu rozhodne až na základe žiadosti 
adresovanej výboru snemu a obsahujúcej nasledovné náležitosti:
‐ informácia o počte základných organizácií OZ VaV na pracoviskách SAV, 
‐ informácia o celkovom počte členov OZ VaV na pracoviskách SAV, 
‐ plné znenie Stanov OZ VaV. 
 
S pozdravom,
Katarína Gmucová
predsedníčka Snemu SAV
 

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



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

 

 
 

 

Vážená pani 

RNDr. Katarína Gmucová, CSc. 

Predsedníčka Snemu SAV 

Výbor Snemu SAV 

Štefánikova 49 

814 38 Bratislava 

Slovenská republika      

        

 

Č. j. 1/2016/S              V Bratislave, 8. marca 2016 

 

 

 

VEC: Žiadosť o prizývanie funkcionárov OZ VaV na rokovania Snemu SAV 

 

 

Vážená pani predsedníčka Snemu SAV,  

 

dovoľte mi touto cestou poďakovať za Vašu odpoveď na naše Oznámenie zo dňa 1. marca 2016, 

ktorým sme predsedovi SAV oznámili vznik Odborového zväzu Veda a Výskum (ďalej len „OZ 

VaV“) a začiatok jeho pôsobenia na pôde SAV. Spomenutý list sme adresovali predsedovi SAV 

ako štatutárovi tejto inštitúcie nielen so žiadosťou zabezpečiť možnosť účasti členov OZ VaV na 

práci orgánov SAV, ale najmä preto, že v zmysle platnej legislatívy nám ako zástupcom 

zamestnancov vzniká povinnosť o začatí svojej činnosti písomne informovať zamestnávavateľa. 

Aj z tohto dôvodu sme žiadosť nemohli adresovať priamo výboru Snemu SAV. Súčasne sme 

mali za to, že predseda SAV ako štatutár tejto organizácie následne postúpi túto aktivitu 

jednotlivým orgánom SAV. Zároveň Vám chcem v mene nášho zväzu poďakovať za 

oboznámenie nás so stanoviskom výboru Snemu SAV ohľadom možnosti OZ VaV zúčastňovať 

sa na zasadnutiach Snemu so statusom rovnakým, aký prislúcha Odborovému zväzu pracovníkov 

SAV.  

 

Vážená pani predsedníčka, dovoľte mi, aby som Vás uistil, že OZ Veda a Výskum rešpektuje 

štatút Snemu SAV a z neho vyplývajúce postupy v plnom rozsahu. Na základe Vášho podnetu si 

týmto dovoľujem požiadať Vás, a Vaším prostredníctvom výbor Snemu SAV, o umožnenie 

zástupcom Odborového zväzu Veda a Výskum zúčastňovať sa na práci Snemu SAV a jeho 
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orgánov v rovnakom rozsahu, v akom sa je umožnený zástupcom Odborového zväzu 

pracovníkov SAV. 

 

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

ZO, navyše v súčasnosti neustále prebieha nábor nových členov a tak 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. 

 

Máme za to, že pluralita odborov a odborových zväzov je bežnou situáciou v krajinách 

s pluralitným politickým zriadením, ktoré rešpektujú slobodu združovania - v SR garantovanú 

Ústavou aj zákonom o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. Na pluralitu odborových organizácií 

a zväzov nielen SAV sa vzťahujú najmä nasledovné právne predpisy:  

 

(a)  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o 

postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151, ktorý bol do 

právneho poriadku SR uvedený na základe Oznámenia č. 171/2010, čiastka 70/2010 Zbierky  

zákonov. K ratifikácii uvedeného dohovoru Národnou radou SR došlo 3.2.2010, na základe čoho 

uvedený dohovor vstúpil do platnosti v SR 30.4.2010 (Oznámenie Ministerstva zahraničných 

vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane 

práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 

151) 

 

(b) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

 

(c) Zákonník práce 

 

Vyššie definované právne predpisy a ďalšie súvisiace predpisy platné a záväzné v SR ustanovujú 

zákaz diskriminácie zamestnancov na základe príslušnosti k určitému odborovému hnutiu 

resp. organizácii. Taktiež uzákoňujú povinnosť rovnakého zaobchádzania so 

všetkými odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľa. S ohľadom na uvedené 

by som rád upriamil Vašu pozornosť na skutočnosť, že nie je možné, aby výbor Snemu SAV 

uplatňoval odlišné procedúry a rôzne zaobchádzanie pre jednotlivé odborové zväzy, ktoré 

sú činné na pôde SAV. Rovnako by som Vás rád upozornil, že počet organizácií združených 

v odborovom zväze a ani počet ich členov nemôže byť kritériom pre  rozhodovanie o žiadosti 

OZ VaV o umožnenie zúčastňovať sa práce Snemu SAV. 

 

V nadväznosti na priložené Stanovy OZ VaV si dovolím podotknúť, že sú plne súladné so 

zákonom č. 83/1991 Zb. o združovaní občanov a ako také boli schválené Ministerstvom vnútra 

SR v procese registrácie nášho odborového zväzu, o čom sme Vám zaslali potvrdenie v prílohe 

nášho listu č.j.1/2016/PSAV. Aj preto zastávam názor, že znenie stanov nemôže byť podkladom 

pre rozhodovanie o našej žiadosti o umožnenie účasti na práci Snemu SAV.  
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Záverom by som rád zdôraznil, že zamestnanci, ktorí sú členmi jedného odborového zväzu, 

nemôžu byť diskriminovaní v porovnaní s členmi iného odborového zväzu, t.j. nemôžu byť 

vylúčení zo zastúpenia a možnosti účasti na práci orgánov prostredníctvom svojho zväzu, pokiaľ 

je inému odborovému zväzu toto zastúpenie a účasť umožnené. Preferovaním jedného zväzu na 

úkor iného by sa narúšala možnosť plurality odborov v SAV, slobody združovania, ako 

aj perspektívy pôsobenia alternatívneho odborového zväzu, resp. zväzov na pôde SAV.  

Preto si dovolím vysloviť presvedčenie, že výbor Snemu SAV určite nemá v úmysle 

diskriminovať zamestnancov ústavov SAV, ktorí sú zastúpení Odborovým zväzom Veda 

a Výskum.  

 

Dovoľte mi vyjadriť nádej na našu úspešnú spoluprácu v novom pluralitnom systéme odborov 

v SAV. 

 

 

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

Ing. Richard Heriban, PhD. 

Predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM  

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

 

Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. 

RNDr. Ján Gálik, CSc. 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. 

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. 

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 

PhDr. Ján Palkovič 

Mgr. Radoslav Passia, PhD. 

 

Príloha:  Registrované Stanovy OZ VaV  



SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Výbor Snemu SAV

Štefánikova 49,81438 Bratislava 1
predsedníčka: e-mail: katarina.gmucova@savba.sk

Bratislava, 17. 3.2016

Ing. Richard Heríban, PhD.
Šancová 56
811 05 Bratislava

Vec: Žiadosť o priz'Ívanie funkcionárov OZ Va V na rokovanie Snemu SA V

Vážený pán predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM,

výbor Snemu SAV prerokoval 16. 3. 2016 Vašu žiadosť o prizývanie funkcionárov Odborového zväzu
VEDA a VÝSKUM (ďalej OZ VaV) na rokovania Snemu SAV zo dňa 8. 3.2013, ako aj Vami
poskytnuté informácie o Vašom odborovom zväze, za ktoré Vám týmto ďakujem.

Dovoľujem si upozorniť Vás, že Snem SAV ako najvyšší samosprávny orqán neumcžnuje zástupcom
žiadneho odborového zväzu zúčastňovať sa na práci Snemu SAV a jeho orgánov. Snem SAV
umožňuje v súčasnosti zástupcom Odborového zväzu pracovníkov SAV zúčastňovať sa na jeho
zasadaniach, avšak len v úlohe pozorovatel'a.

V mene výboru Snemu SAV Vám oznamujem, že

• Výbor Snemu SAV zatiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu vo veci prizývania
zástupcov Vášho OZ VaV na zasadania snemu v úlohe pozorovatel'ov. Výbor snemu
rozhodol konzultovať túto otázku s expertom z oblasti práva, nakol'ko chceme prijať
systémové riešenie pre situáciu, keď na pôde SAV pôsobia odborové zväzy združujúce aj
zamestnancov mimo SAV. S výsledkom budete bezodkladne oboznámení.

• Výbor Snemu SAV rozhodol neprizval' zástupcov OZ VaV na nadchádzajúce zasadanie
Snemu SAV.

V mene Výboru snemu SAV si Vás dovol'ujem ubezpečiť, že týmto rozhodnutím nie je ovplyvnený Váš
prístup k informáciám relevantným pre činnosť odborových organizácií, nakol'ko všetky platné
dokumenty sú prístupné na webstránke SAV.

Záverom Vám vo Vašej práci prajem vel'a úspechov.

S pozdravom,

RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
predsedníčka Snemu SAV



Odborový zväz VEDA a VÝSKUM 

Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

 

 
 
 

Vážená pani 

RNDr. Katarína Gmucová, PhD. 

Predsedníčka Snemu SAV 

Výbor Snemu SAV 

Štefánikova 49 

814 38 Bratislava 

Slovenská republika      

 

    

Č. j. 2/2016/S              V Bratislave, 24. marca 2016 

 

 

VEC: Opätovná žiadosť o prizývanie funkcionárov OZ VaV na rokovania Snemu SAV 

 

Vážená pani predsedníčka Snemu SAV,  

 

dovoľte mi touto cestou poďakovať za Vašu odpoveď zo dňa 17. marca 2016, ktorou ste nám 

oznámili, že:  

- Výbor Snemu SAV rozhodol neprizvať zástupcov OZ VaV na nadchádzajúce zasadanie Snemu 

SAV.  

- Výbor Snemu SAV zatiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu vo veci prizývania zástupcov 

OZ VaV na zasadania snemu v úlohe pozorovateľov.  

- Výbor snemu rozhodol konzultovať túto otázku s expertom z oblasti práva, nakoľko chce 

prijať systémové riešenie pre situáciu, keď na pôde SAV pôsobia odborové zväzy združujúce 

aj zamestnancov mimo SAV.  

 

Dovoľte mi, aby som vyjadril poľutovanie nad postojom, ktorý voči Oz VaV a ním zastúpeným 

pracovníkom SAV zaujali pracovníci SAV – členovia výboru Snemu SAV. Ide o historický 

precedens, kedy pracovníci SAV angažujú právnych expertov, aby mohli odôvodniť uplatňovanie 

dvojakých štandardov voči rôznym skupinám pracovníkov SAV. Ako sme už uviedli v našom 

predošlom liste, rovnaké postavenie odborových zväzov garantujú dohovory MOP a platná 

legislatíva. Za daných okolností nášmu zväzu nezostáva nič iné, len uplatňovať si rešpektovanie 

svojich práv v SAV taktiež právnou cestou. Uplatnenie tejto možnosti sme uvažovali za 

zbytočné, pretože sme pevne verili v možnosť zákonného postupu orgánov SAV a v možnosť 

dohody v súlade s platnou legislatívou SR a existujúcim spoločenských konsenzom.  
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Dúfali sme, že aj na základe argumentácie, ktorú sme Vám zaslali v liste č. j. 1/2016/S zaujmú 

členovia výboru Snemu SAV nediskriminačný postoj.  

 

K Vášmu bodu o potrebe systémového riešenia pre situáciu, keď na pôde SAV pôsobia 

odborové zväzy združujúce aj zamestnancov mimo SAV si dovolíme upozorniť, že na základe 

platnej legislatívy vzniká základná odborová organizácia na pracovisku na základe aktivít 

prípravného výboru pozostávajúceho z minimálne 3 osôb, pričom len jedna musí byť 

pracovníkom danej organizácie. Členstvo v ZO OZ pracovníkov SAV je teda na základe týchto 

ustanovení takisto otvorené aj pracovníkom mimo SAV. Výbor Snemu SAV a  ani výbor OZ 

pracovníkov SAV nemôžu  bez ďalšieho šetrenia, ktoré by podľa nášho názoru bolo nezákonné, 

reálne disponovať informáciami o konkrétnych členoch jednotlivých základných organizácií a ich 

pracovnoprávnych vzťahoch v SAV a mimo SAV.  

 

Dovolíme si upozorniť, že okrem iných platných právnych predpisov je postoj výboru Snemu 

SAV podľa nášho názoru v rozpore aj s Listinou základných práv a slobôd (Zákona č. 23/1991 

Zbierky zákonov, ktorým sa Listina uvádza ako ústavný zákon): 

 
Čl.27 
(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. 

 

Uvedená listina bola prijatá krátko po Nežnej revolúcii ako nutná podpora plurality 

a prekonanie praktík socializmu, keď za porušovania princípov slobody združovania boli 

pracovníci nútení byť povinne členmi jedného vybraného zväzu (ROH), ktorý bol podporovaný 

zamestnávateľom. 

  

Dovoľujem si vyjadriť pevné presvedčenie, že žiaden interný predpis SAV nemôže byť stavaný 

nad Listinu základných práv a slobôd a že neexistujú dôvody, ktoré by znemožňovali uviesť do 

súladu s platnou legislatívou SR a zaužívaným spoločenským konsenzom interné predpisy SAV, 

ktoré boli evidentne prijaté za podmienok, keď sa nad multiplicitou odborov v SAV ani 

neuvažovalo.  

 

Za prejav dvojitých štandardov považujeme aj to, že Snem SAV zvolený na obdobie rokov 2014-

2017 zjavne neskúmal počty organizácií a počty členov OZ pracovníkov SAV a nevyžadoval ani 

zoznamy ich členov, keď tomuto zväzu umožnil zúčastňovať sa zasadnutí Snemu SAV so 

statusom pozorovateľa. 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. 

  



 
 

3 

Na základe Vašej odpovede vnímam súčasnú situáciu ako nevytvorenie rovnakých podmienok 

pre činnosť novovzniknutého Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM (OZ VaV) v porovnaní s 

podmienkami, aké má druhý odborový zväz činný v SAV. Pokiaľ táto situácia trvá, je nášmu 

odborovému zväzu znemožnené efektívne hájiť práva a záujmy svojich členov v porovnaní s 

členmi Odborového zväzu pracovníkov SAV, čo je pre našu členskú základňu neprijateľné 

a vnímané ako prejav diskriminácie niektorých pracovníkov SAV. Na základe uvedeného sme 

nútení momentálnu situáciu vyhodnotiť ako prerušenie stavu sociálneho zmieru v SAV. 

 

Na záver si dovolím skonštatovať, že postoj výboru Snemu SAV voči OZ VaV ovplyvňuje aj postoj 

ostatných orgánov SAV, ktoré sa zodpovedajú Snemu SAV, preto ide o principiálnu otázku, od 

ktorej sa vo všeobecnosti odvíja umožnenie riadneho fungovania OZ VaV v rámci štruktúr SAV, 

alebo vytesňovanie aktivít nášho zväzu do polohy aktivizmu, protestov a pod. Nazdávame sa, že 

umožnenie riadneho fungovania by bolo lepšou možnosťou.  

 

V záujme zabránenia vzniku sociálneho napätia si Vás týmto opätovne dovoľujem požiadať, 

aby ste bezodkladne prehodnotili svoj postoj voči OZ VaV a umožnili mu rovnaký status na 

zasadnutiach Snemu SAV, aký má Odborový zväz pracovníkov SAV.  

 

 

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Heriban, PhD. 

Predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM  

 

Na vedomie: 

 

Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. 

RNDr. Ján Gálik, CSc. 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. 

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. 

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 

PhDr. Ján Palkovič 

Mgr. Radoslav Passia, PhD. 



SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Výbor Snemu SAV

Štefánikova 49,81438 Bratislava 1
predsedníčka: e-mail: katarina.gmucova@savba.sk

Bratislava, 13. 4 2016

Ing. Richard Heriban, PhD.
Šancová 56
811 05 Bratislava

Vec: Opätovná žiadosť o prizývanie funkcionárov OZ VaV na rokovanie Snemu SAV

Vážený pán predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM,

výbor Snemu SAV prerokoval 12. 4. 2016 Vašu opätovnú žiadosť o prizývanie funkcionárov
Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM na rokovania Snemu SAV zo dňa 24 3. 2016. Požiadali ste
nás, aby sme Vám umožnili rovnaký status na zasadnutiach Snemu SAV, ako má Odborový zväz
pracovníkov SAV.

V mene výboru Snemu SAV Vám oznamujem, že výbor po diskusii rozhodol neprizvať na nasledujúce
zasadanie Snemu SAV zástupcov žiadneho odborového zväzu.

Spôsob, akým bude umožnená účasť nečlenom snemu na jeho zasadaniach v ďalšom období, bude
riešený v rámci novely Štatútu Snemu SAV. Jej schválenie je jedným z bodov programu
nadchádzajúceho zasadania snemu. S rozhodnutím snemu budete následne oboznámení.

S pozdravom,

RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
predsedníčka Snemu SAV




