
Z Á P I S N I C A   

číslo 2 z elektronického zasadnutia   Rady UOO pracovníkov TU vo 

Zvolene, konaného dňa 23. marca 2020 

 

Elektronického zasadnutia sa zúčastnili:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová,   

Hybská, Chudý,  Kováč, Krilek,  Monišová,   Sliacka,  Ťavodová, Veľková, Vida  

 

Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Rôzne 
4.  

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 1. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

  

Na web-sídle OZ PŠaV bola zverejnená informácia: 
Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za rok 2019. 
 
Všetky aktuálne oznamy sú zverejnené na  web-sídle OZ PŠaV. 

 

K bodu 3 – Rôzne 

 
Na základe usmernenia vedenia TU vo Zvolene k zníženiu rizika nákazy 

koronavírusom, v ktorom sa odporúča neorganizovať hromadné podujatia (spravidla 
nad 10 osôb) na akademickej pôde TU vo Zvolene a tým predchádzať šíreniu nového 
koronavírusu, nebolo možné zvolať zasadnutie Rady UOO. Z uvedeného dôvodu 
tajomníčka Rady UOO predložila návrh na elektronické hlasovanie.  

Zamestnávateľ v súlade s § 191 ods. 4 Zákonníka práce predložil žiadosť o 
prerokovanie škodovej udalosti na KIOLK.    
Škodový prípad č. 2019/5 – porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 
ods. 1 písm. b) Zákona č. 523/2004 Z. z. pri finančnej kontrole APVV-17-0644 
a vrátenie neoprávnených finančných prostriedkov  v celkovej čiastke 9 144,85 EUR 

V októbri 2019 prebehla na TU vo Zvolene finančná kontrola na mieste 
z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, cieľom ktorej bolo overenie dodržiavania 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
financiami a dodržiavanie podmienok ich použitia na základe Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov č. APVV-17-0644.  

Celková suma verejných finančných prostriedkov overených finančnou 

kontrolou na mieste bola 69 978,00 EUR. 
Finančnou kontrolou boli zistené nasledovné pochybenia : 

 Nákup 2 kusov precíznej CO2 sondy GMP  vrátane kábla a inštalačnej príruby, 
ktorej obstarávacia cena za 1 kus je 1 934,40 EUR, spolu 3 868,80 EUR. Podľa 
kontroly ide o kapitálový výdavok, čo je v rozpore so „Záväznými podmienkami 
hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2017“ a s 
článkom III. odsek 3 Zmluvy v spojení so Zásadami hospodárenia a ustanovením § 
17 odsek 3 a 9 zákona  č. 172/2005 Z. z., nakoľko kontrolovaná  osoba použila 
verejné finančné prostriedky ako bežný výdavok.  

 Bežné nepriame náklady – povinná osoba si uplatnila náklady na odpisy majetku, 
ktorý bol obstaraný z iných prostriedkov ako prostriedkov poskytnutých APVV 
v nadväznosti na jeho využitie pri riešení projektu.  

 Odpisy majetku, kde bolo vykázané percento využitia 100 % v čiastke 2 151,70 
EUR – odpisy majú priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu, preto by 
mali byť správne zaradené medzi priame náklady v položke odpisy. Keďže povinná 

https://www.ozpsav.sk/files/mzdy_za_rok_2019.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/mzdy_za_rok_2019.pdf


osoba položku odpisy na rok 2018 neplánovala, ani nepredložila žiadosť 
o vytvorenie novej nákladovej položky rozpočtu (t. j. navýšenie „ nulovej“  položky 
v sumárnom rozpočte) v zmysle dokumentu „Zásady hospodárenia“, oprávnená 
osoba považuje finančné prostriedky v celkovej čiastke 2 151,70 EUR za 

neoprávnene čerpané. 

 Odpisy budovy SLDK v čiastke 3 124,35 EUR (kancelárie a laboratóriá využívané 
pri analýzach a spracovávaní údajov projektu) – percento využitia v súvislosti 
s riešením projektu 45 % – podľa kontroly vysoké percento využitia danej budovy 
pre projekt – za neoprávnene čerpané. 

Zamestnávateľ navrhuje zamestnancovi KIOLK – pánovi P.F. v zmysle 
platných predpisov  vzniknutú škodu zosobniť  do výšky jedného  funkčného 
platu. Zamestnanec KIOLK – pán P.F. je ochotný uvedenú sumu uhradiť formou  
zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bude uzatvorená 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  
 

 Uznesenie 2. 3. 1 
Rada UOO prerokovala návrh zamestnávateľa o požadovanej náhrade škody 

a spôsobe jej úhrady s pripomienkou, že menovaného zamestnanca mal niekto 
z kompetentných zamestnancov upozorniť na nesprávny postup pri obstarávaní 
majetku. 

 
 
Tajomníčka Rady UOO –  Anna Beňová 

Tajomníčka pripomenula predsedom ZO o možnosti poukázania 2 % zaplatenej 

dane Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Tlačivá sú 

k dispozícii u tajomníčky Rady UOO. 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 

organizácie za mesiac február 2020. 

 

 

Verifikátori: Svetlana Hanzelyová, v. r. 

                    Renáta Monišová, v . r.                                               predseda R-UOO, v. r. 

 

 


