
Z Á P I S N I C A  
z 1. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 17. februára 2020 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Dorotová, Hanzelyová, Hybská, Chudý, Kmeťová,  Kováč, 
Monišová, Rusková, Sliacka, Ťavodová, Veľková, Vida,    

Ospravedlnení: Krilek, Paločková,   

Program:  
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2019 
4. Kolektívna zmluva na rok 2020 
5. Informácie zo ZO a komisií 
6. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 
Uznesenia z 50. zasadnutia Rady UOO boli  splnené, uznesenie 50.6.2 zostáva v platnosti. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Od 30. januára 2020 majú pedagógovia možnosť požiadať o pôžičku z Fondu na 

podporu vzdelávania na rok 2020. Môžu tak urobiť v troch termínoch:  do 28. februára, do 
30. júna, alebo do 31. októbra. Najväčšia zmena v porovnaní s minulým rokom (2019) 
nastala v objeme finančných prostriedkov určených na pôžičky pre pedagógov, ktorý sa 
zvýšil o 600 000 eur, až na 3 200 000 eur. Úroková sadza pritom zostala nezmenená, teda 
na úrovni 3% p. a.. Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eur, maximálna na 15 
000 eur. Bližšie informácie o pôžičkách pre pedagógov nájdete na www.fnpv.sk.  

 
Predseda Rady UOO informoval o zasadnutí predsedníctva výboru OZ PŠaV dňa  

13.02.2020, na ktorom sa schvaľoval rozpočet na rok 2020 a plán činnosti a ciele na rok 
2020.    

 

K bodu 3 -  Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2019 

 

Predseda  Rady UOO podal informáciu o prerokovaní   „Vyhodnotenia Kolektívnej 
zmluvy za rok 2019“  dňa 31.01.2020, ktoré vypracoval zamestnávateľ a bol schválený bez 
pripomienok.  

Uznesenie  1.3.1 

Rada UOO schválila „Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2019“ bez 
pripomienok. 

 

K bodu 4 – Kolektívna zmluva na rok 2020 

 
Predseda Rady UOO v krátkosti informoval  o priebehu kolektívneho vyjednávania 

pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok 2020, jednanie so zamestnávateľom označil za férové 
a korektné, v duchu už tradične dobrej spolupráce. Boli prijaté zmeny v KZ: navýšenie 
príspevku zamestnávateľa na DDS na 16,00 €, zvýšenie náhrady príjmu už od prvého dňa 
PN na výšku 75 % denného vymeriavacieho základu,  zvýšenie príspevku zo sociálneho 
fondu pri súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace vo výške 200,00 €,  individuálny 
príspevok zamestnávateľa na regeneráciu pracovnej sily sa zvýšil na  60,00 €,  nový 
príspevok zo sociálneho fondu pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu 
do starobného (invalidného) dôchodku, pri zohľadnení počtu nepretržite odpracovaných 
rokoch, zvýšenie príspevku na kúpeľnú liečbu na 300,00 €.  Bola vytvorená nová Príloha 
Kolektívnej zmluvy na rok 2020 – PRÍLOHA F - ZÁSADY PRE POSKYTNUTIE 
PRÍSPEVKU NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA. Ďalej predseda informoval 



o navýšení  jednotlivých položiek pre čerpanie sociálneho fondu, ktoré  podrobnejšie 
vysvetlil. Kolektívna zmluva na rok 2020 nadobudne platnosť od 1. marca 2020. 

 Predseda poveruje tajomníčku  zverejniť znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2020 na 
web – sídle odborovej organizácie. 

Uznesenie 1.4.1 

Rada UOO zobrala uvedenú informáciu na vedomie a ukladá tajomníčke Rady 
zverejniť KZ na rok 2020 na web – sídle odborovej organizácie. 

Z: Beňová  T: 29.02.2020 

 

K bodu 5 – Informácie z komisií a ZO 

 

Predsedníčka KRS – Renáta Monišová 

Podala  informáciu zo zasadnutia komisie dňa 07.02.2020, na ktorej sa členovia 
komisie zaoberali  plánom činnosti na rok 2020, kde okrem iného navrhujú zorganizovať 
turisticko-poznávací zájazd na Liptov  v mesiaci september 2020 a dvojdňový zájazd na 
Vianočné trhy do Krakova. Členovia komisie podali návrh na obnovenie Divadelného 
predstavenia pre zamestnancov TU vo Zvolene na začiatku roka. 

Uznesenie 1.5.1 

Rada UOO zobrala na vedomie informáciu o pripravovaných akciách. Návrh na 
obnovenie Divadelného predstavenia bude prerokovaný so zamestnávateľom pri 
tvorbe  Kolektívnej zmluvy na rok 2021.  

 

Predseda KŠK – Imrich Vida 

Podal informáciu o uskutočnení „Zimného športového dňa na Skalke“ o ktorý bol aj 
tento rok veľký záujem, zúčastnilo sa ho celkom 60 zamestnancov TUZVO. Tiež informoval 
o Lyžiarskych pretekoch o pohár predsedu OZ PŠaV. 

 

Predseda ZO FT – Ján Kováč 

Informoval o zorganizovaní stolnotenisového turnaja pre zamestnancov a študentov  
Fakulty techniky 12.02.2020. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

  

 Predseda Rady informoval, že v mesiaci máj 2020 bude v spolupráci s folklórnym 
súborom Poľana zorganizovaný „Majáles“ pre zamestnancov TU vo Zvolene. Členovia Rady 
odsúhlasili príspevok vo výške 200,00 € na uvedenú akciu. 

 

 Tajomníčka Rady predložila na schválenie Plán športových, kultúrnych 
a rekreačných podujatí UOO pracovníkov TU vo Zvolene na rok 2020. Členovia Rady 
spoločne upravili  plán. 

Uznesenie 1.6.1 

Rada UOO schválila Plán podujatí UOO na rok 2020 a ukladá tajomníčke Rady 
zabezpečiť zverejnenie Plánu na web - sídle UOO. 

Z: Beňová             T: 29.02.2020  

 
Hospodárka Rady  predložila na schválenie Rozpočet na rok 2020, ktorý hlasovaním 

členovia Rady odsúhlasili. 
Uznesenie 1.6.2 

Rada UOO schválila Rozpočet  na rok 2020 bez pripomienok. 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac január 2020. 

 
 

Verifikátori: Helena Hybská, v. r.  

 Miroslava Cibulová, v. r.                                          predseda R-UOO, v. r. 


