V Bratislave. 13. 2. 2020
Z dôvodu, že niektorí zamestnanci uvádzajú, že dňa 17.2.2020 majú úmysel vstúpiť do štrajku,
máme voči študentom a ostatným zamestnancom FIIT STU povinnosť hájiť ich práva na zabezpečenie
riadnych pracovných podmienok ako aj práva na vzdelanie.
Na základe uvedeného potrebujeme mať informácie o počte štrajkujúcich zamestnancoch a ich
úmysle sa zapojiť prípadne nezapojiť do vzdelávacieho procesu, aby sme ako FIIT STU:
a) vedeli zabezpečiť včasný začiatok semestra a zároveň,
b) vedeli zabezpečiť riadny výučbový proces a zároveň,
c) aby sme vedeli vykonať potrebné úkony a ohlášky vyplývajúce nám ako zamestnávateľovi v
zmysle platnej právnej legislatívy, ako aj v zmysle interných pravidiel FIIT STU.
Na základe uvedeného Vás týmto žiadame, aby ste nás informovali o skutočnosti, či vstúpite alebo
nevstúpite do štrajku a či budete alebo nebudete vykonávať svoje povinnosti z pracovného pomeru v
zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Uvedené je potrebné aj vzhľadom na potrebu prípadného nevyhnutného zabezpečenia náhradných
vyučujúcich a iných osôb, aby bol zabezpečený riadny chod FIIT STU.
Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom v štrajku:
• pracovná zmluva každého zamestnanca v štrajku ostáva platná v pôvodnom znení- ochrana
štrajkujúceho zamestnanca zo zákona- zamestnávateľ nemá právo dať Vám výpoveď pokiaľ ste v štrajku
• zamestnávateľ Vám nemení výšku úväzku- Váš pôvodný úväzok ostáva v pôvodnej výške
• zamestnávateľ pozastavuje vyplácanie mzdy každému zamestnancovi v štrajku až do dňa
ukončenia štrajku daného zamestnanca.
• zamestnávateľ má predovšetkým povinnosť zabezpečiť ústavné právo študentov na vzdelanie,
čo znamená, že je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť výučbu tak, aby táto riadne prebiehala aj bez
zamestnancov, ktorí vstúpili do štrajku
Z vyššie uvedeného vyplýva, že napriek faktu, že nás rozhodnutie vstúpiť do štrajku veľmi mrzí,
zároveň nám nedáva inú možnosť okrem tej, že nie je možné v tejto chvíli počítať s potencionálnymi
štrajkujúcimi pri výučbe, ak má byť výučba od 17.2.2020 zabezpečená.
Výučba letného semestra bude zabezpečená náhradnými vyučujúcimi počas celého letného
semestra.
Preto Vám ponúkam možnosť, ak so štrajkom nesúhlasíte, prípadne Vaše konečné rozhodnutie
bude do štrajku nevstúpiť, avšak Vaše meno sa v tejto chvíli nachádza na zozname zamestnancov, ktorí
sú v štrajkovej pohotovosti, aby ste vyplnili a podpísali prehlásenie, ktoré nájdete v nižšie. V tomto
prehlásení deklarujete, že zabezpečíte výučbu svojho predmetu počas celej doby trvania letného
semestra, teda od prvého dňa až po posledný deň letného semestra, vrátane všetkých ďalších
administratívnych úkonov s výučbou, hodnotením, či garantovaním predmetu súvisiacich. Radi by sme
predišli zbytočnému nedorozumeniu. Toto prehlásenie je potrebné podpísať a osobne doručiť dekanovi
na dekanát. Dekan Vám v takom prípade zaručuje anonymitu.

S pozdravom
Ivan Kotuliak
dekan

Ilkovičova 2
84216 Bratislava
www.fiit.stuba.sk

Týmto dolu podpísaný meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska týmto oznamujem
zamestnávateľovi, že počas letného semestra 2020:
a) nevstúpim do štrajku voči zamestnávateľovi
b) budem vykonávať riadne povinnosti z môjho pracovného pomeru v zmysle uzatvorenej pracovnej
zmluvy
Zamestnanec podpisom na tomto dokumente dáva súhlas zamestnávateľovi na spracovanie
osobných údajov v rozsahu v akom sú v tomto dokumente uvedené, po dobu vysporiadania práv a
povinností všetkých strán, spojených s prípadným štrajkom, za účelom riadneho výkonu práv a povinností
zamestnávateľa z platnej legislatívy.
Zamestnávateľ, týmto prehlasuje, že uvedené informácie budú použité iba v rozsahu uvedenom v
tomto dokumente a že v plnom rozsahu zaručuje práva zamestnancov v rozsahu platnej legislatívy.
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