
Z Á P I S N I C A  
číslo 17. zo zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 28. septembra 2022 

 

Prítomní: pp. Beňová, Cibulová, Chudý,  Koleda , Kováč,  Paločková,    Sliacka,  Ťavodová, 

Veľková, Vida  

Ospravedlnení: Krilek, Monišová,  

Program:  
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 

        4.     Rôzne  
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z rokovania RADY UOO formou elektronického hlasovania  boli splnené.  

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

  
 Na web sídle OZ PŠaV sú zverejnené všetky aktuality,  okrem iného aj: 

 PONUKA REKREAČNÝCH POBYTOV na jesenné a zimné prázdniny v rekreačných 

zariadeniach OZ PŠaV v Kežmarských Žľaboch a Čingov. 

 KOZ SR: DEMONŠTRÁCIA PROTI CHUDOBE, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2022 
o 12:05 h.  na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme 
vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať 
opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych 

príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté 

vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho 
rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika 
Uhlerová. 

Predseda Rady informoval, že školenie vyjednávačov zastupujúcich ZO pri 
kolektívnom vyjednávaní sa bude konať   v Kežmarských Žľaboch  26. - 28.10. 2022. 
Školenia vyjednávačov sa za Radu UOO pracovníkov TU vo Zvolene zúčastnia: pp. Kováč, 
Azor, Veľková, Beňová. 
        Uznesenie  17.2.1 
        Rada UOO  ukladá tajomníčke R-UOO nahlásiť na OZ PŠaV zoznam 
účastníkov  školenia vyjednávačov zastupujúcich ZO pri kolektívnom vyjednávaní 
v Kežmarských Žľaboch. 
        Z: Beňová         T: 17.10.2022 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – za Pavol Koleda 

Pán Koleda  predložil na schválenie zápisnice č.5/2022 a 6/2022  z elektronického 

hlasovania   KRS, ktoré boli zaslané elektronicky členom Rady UOO. V zápisnici  sa 

členovia komisie zaoberali odsúhlasením príspevkov zo sociálneho fondu   za kúpeľnú 

liečbu a rekreácie zamestnancov TUZVO v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2022.  

Uznesenie 17.3.1 

Rada UOO schválila  zápisnice a  odporúča zamestnávateľovi vyplatiť príspevky 

zo sociálneho fondu v navrhovanej výške.  

Z: zamestnávateľ       Termín: 30.09.2022 

 

 



Predsedníčka KPMaSP – Miroslava Ťavodová 

Oboznámila členov Rady UOO o Zápisnici z on-line vyjadrenia členov komisie 

k podnetu zamestnanca k nezodpovedajúcej hmotnosti jedla. Zamestnanci  musia priamo 

v jedálni reagovať na výdaj malej porcie jedla. Členovia Rady sa k uvedenému problému 

vyjadrili v diskusii a uzavreli to skonštatovaním, že uvedenú sťažnosť považujeme za 

neopodstatnenú. RADA UOO sa nebude v budúcnosti zaoberať sťažnosťou zamestnancov, 

ktorí nie sú členmi odborov. 

 

Predseda KKŠ – p. Imrich Vida 

Predseda podal informáciu o účasti na Futbalovom turnaji troch univerzít, ktorý bol 

tento rok v Košiciach. Naši hráči podali dobrý  výkon, ale rozhodlo skóre, tak skončili na 

druhom mieste za víťazným družstvom z UVLaF v Košiciach., tretie miesto obsadila SPU 

v Nitre. Budúci ročník futbalového turnaja bude vo Zvolene. 

Ďalej stručne zhodnotil turisticko-poznávací výlet na Muránsku planinu. Všetci 

účastníci boli spokojní s ubytovaním aj s programom výletu. 

Ďalej informoval o organizovaní súťaže v Bowlingu o pohár predsedu združenia 

vysokých škôl a priamo riadených organizácií dňa 11. novembra 2022 v Košiciach. 

 

Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Podala informáciu o zorganizovaní zájazdu do Štúrova 29. augusta 2022, o ktorý bol 

aj tento rok veľký záujem a musel byť uskutočnený aj výber účastníkov zájazdu.   

 

K bodu 4 – Rôzne 

        
 Hospodárka  Rady  podala informáciu o požiadavke z OZ PŠaV na Slovensku  na 

vypracovanie  „Štatistického výkazu stavu členskej základne k 30. 9. 2022“ .  
Uznesenie 17. 4.1 
Rada UOO ukladá tajomníčke R-UOO vypracovať Štatistický výkaz a zaslať ho 

na OZ PŠaV v Bratislave. 
Z: Beňová               Termín: 03.10.2022 
 
Hospodárka  Rady informovala o „Čerpaní sociálneho fondu“ za I. polrok 2022 

a o nástupoch do pracovného pomeru, ktorý predložil zamestnávateľ. 
 
Členovia Rady UOO navrhli, aby na budúce zasadnutie bol pozvaný pán kvestor 

ohľadom informácií o rozpočte, aktuálnom dianí a plánovaných zmenách na TU vo 
Zvolene. 

Uznesenie 17. 4. 2 

Rada UOO ukladá  predsedovi R-UOO pozvať na budúce zasadnutie pána 
kvestora. 

Z: Kováč         Termín: 31.10.2022 

 
Predseda Rady predložil na odsúhlasenie požiadavku riaditeľky SLDK o poskytnutie 

finančného príspevku na organizačné výdavky spojené so 70 výročím vzniku SLDK. 
Uznesenie 17. 4.3 
Rada UOO odsúhlasila finančný príspevok vo výške 200,00 € a ukladá 

tajomníčke R-UOO vyplatiť uvedený príspevok po predložení dokladov. 
Z: Beňová               Termín: 30.11.2022 
 
 
Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 

za mesiac  august 2022. 
 

 

Verifikátori: Božena Sliacka, v. r. 

  Eva Paločková, v. r.       predseda R-UOO, v. r. 

 


