
Z Á P I S N I C A  
číslo  3. z elektronického zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo 

Zvolene, konaného dňa 27. mája 2020 

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

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

 

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 1. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Na web-sídle OZ PŠaV sú zverejnené všetky aktuálne oznamy, okrem iného aj tieto: 

 ROZHODNUTIE VLÁDY SR BEZ SOCIÁLNEHO DIALÓGU 

 ZÁZNAM TK KOZ SR 1. 4. 2020 
 

 ROKOVANIE S MINISTROM ŠKOLSTVA 

Dňa 1. 4. 2020 sa uskutočnilo rokovanie s Branislavom Gröhlingom, ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za OZ PŠaV boli prítomní Pavel Ondek, predseda 
zväzu, Ivan Šóš, podpredseda zväzu a Martin Mikluš, právny poradca zväzu.  
V úvode rokovania predseda zväzu zablahoželal pánovi Gröhlingovi k menovaniu za 
ministra školstva a ponúkol mu spoluprácu zástupcov zväzu pri riešení problémov v 
školstve v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, politiky platov, ochrany práce a 
profesijnom postavení pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve 
a učiteľov vysokých škôl. Minister ponuku prijal.  
V ďalšej časti rokovania zástupcovia zväzu informovali ministra o postupe zväzu pri 
riešení problémov zamestnancov škôl a školských zariadení v pracovno-právnych 
vzťahoch, ktoré vyplývajú z krízy spôsobenej koronavírusom.  
Bolo prerokované aj financovanie škôl, školských zariadení a vysokých škôl do konca 

roku 2020 a pre rok 2021 Minister nepotvrdil desaťpercentné navýšenie platov v roku 
2021. Zdôraznil, že navýšenie bude závisieť od tvorby štátneho rozpočtu.  
KZVS pre rok 2021 predloží KOZ SR vláde SR pravdepodobne v máji 2020.  
 
V závere rokovania si sociálni partneri vzájomne potvrdili ďalšiu spoluprácu nielen v čase 
súčasnej krízy, ale aj v budúcom období.  
Tu si môžete prečítať reakciu  médií na rokovanie s ministrom:  

https://www.teraz.sk/slovensko/odborari-poukazali-na-problem-financo/457641-
clanok.html    

 

 

 

 

https://www.teraz.sk/slovensko/odborari-poukazali-na-problem-financo/457641-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/odborari-poukazali-na-problem-financo/457641-clanok.html


K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Renáta Monišová 

Predložila  na odsúhlasenie zápisnicu z elektronického hlasovania KRS zo dňa 

25.05. 2020. Členovia komisie  odsúhlasili príspevok zo sociálneho fondu a odborov na 

kúpeľnú liečbu zamestnankyni TUZVO, ktorá podľa  Kolektívnej zmluvy spĺňa 

podmienky pre pridelenie príspevkov. 

Uznesenie 3.3.1 

Rada UOO  odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevky zo sociálneho fondu 

a z odborov zamestnankyni TUZVO, ktorá sa zúčastnila  kúpeľnej liečby.  

Z: zamestnávateľ, Beňová T: 31.05.2020 

 

K bodu 4 – Rôzne 

 

Predseda Rady UOO predložil na prerokovanie list od zamestnávateľa, ktorý sa týka 
príspevku na športovú činnosť dieťaťa - § 152b Zákonníka práce. Zamestnávateľ vyčlení 

z rezervy rozpočtu objem prostriedkov v sume cca 5000,00 € na účel poskytnutia 
príspevku na športovú činnosť dieťaťa s bližšími podmienkami účtovania. Výška 
príspevku na športovú činnosť dieťaťa v kalendárnom roku 2020 je najviac 50,00 € na 
jedno dieťa. 

Uznesenie  4.3.1 

Rada UOO  prerokovala predmetný návrh od zamestnávateľa a odporúča 

vyplatiť príspevok na športovú činnosť dieťaťa s bližšími podmienkami účtovania 

vo výške 50,00 € na jedno dieťa v kalendárnom roku 2020. 

 
Tajomníčka Rady UOO podala informáciu o vyplnení tabuľky z OZ PŠaV, ktorá sa 

týkala Prieskumu:  fungovanie univerzít, vysokých škôl a priamo riadených organizácií  v 
dôsledku pandémie COVID 19. Výsledky prieskumu z jednotlivých univerzít boli 
rozposlané Rade UOO. Na základe všetkých opatrení, ktoré boli prijaté na TU  vo Zvolene, 
predseda Rady UOO vyslovil osobne poďakovanie vedeniu Technickej univerzity vo 
Zvolene  v mene svojom, ako aj v mene všetkých zamestnancov TU vo Zvolene. 

 
Tajomníčka Rady UOO upozornila členov UOO o možnosti predĺženia termínu na 

poukázanie 2 % zaplatenej dane Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku. Tlačivá sú k dispozícii u tajomníčky Rady UOO. 

 
Predseda Rady UOO informoval, že Futbalový turnaj troch univerzít, ani Letný 

detský tábor  sa tohto roku nebudú organizovať z dôvodu pandémie COVID 19.  
 
  Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 

organizácie za mesiac marec 2020,  I. štvrťrok 2020  a  apríl 2020. 

Výjazdové  zasadnutie  Rady UOO bude 18.06.2020. 

 

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

                   Jozef Krilek, v. r. 

   


