
Z Á P I S N I C A  
z 30. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 11. januára 2018.  

Prítomní :  pp. Beňová, Cibulová, Hybská,  Chudý,  Kováč,  Krilek, Monišová, 
Rubaninská,  Slašťanová, Sliacka, Sujová, Ťavodová, Veľková,  
 

Ospravedlnení:  Hanzelyová, Koleda, Paločková 

Program:  
1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z OZ PŠaV 

3. Informácie zo ZO a komisií 

4. Kolektívna zmluva na rok 2018 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 29. zasadnutia Rady UOO boli čiastočne splnené. Ostatní predsedovia 
komisií,  ktorí nepredložili správy o činnosti, musia ich predložiť  do 8. 2. 2018. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Dňa 7. januára 2018 bol na internetovej stránke denníka N uverejnený blok 

Iniciatívy slovenských učiteľov. OZ PŠaV reaguje týmto vyjadrením: Musíme sa ohradiť 
voči uvedeným tvrdeniam  na adresu nášho odborového zväzu a jeho funkcionárov, ktoré 
znevažujú dlhoročnú prácu a úspechy volených zástupcov zamestnancov školstva nielen 
na národnej, ale aj regionálnej úrovni. Všetky potrebné informácie sú pravidelne 
uvádzané na našej webovej stránke www.ozpsav.sk a prezentované prostredníctvom 
médií a sociálnych sietí. OZ PŠaV na Slovensku so svojou viac ako 45 tisícovou členskou 
základňou je jediným rešpektovaným zástupcom zamestnancov školstva na Slovensku 
a akékoľvek pokusy o jeho diskreditáciu sú len trápnou snahou zopár jednotlivcov 
o svoje vlastné zviditeľnenie. Áno, súhlasíme, organizujme sa! A organizujme sa 
prostredníctvom základných organizácií na školách a v školských zariadeniach, ktoré sú 
súčasťou OZ PŠaV na Slovensku, najväčšieho z nevýrobných odborových zväzov, pretože 
čím viac nás bude, tým viac nás budú politici počúvať. 

 
Na web-sídle OZ PŠaV je zverejnená odpoveď Úradu vlády SR na list týkajúci sa 

„Vyhlásenia účastníkov mítingov“ s názvom  „Zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej 
správe“.  

 
Tiež sú zverejnené na web-sídle OZ PŠaV „Zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“, ktoré sú účinné od 01.01.2018.  
 
Predseda rady  informoval o organizácii lyžiarskych  pretekov „O pohár  predsedu 

OZ PŠaV“. Lyžiarske preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia 23.02.2018 v stredisku 
Dolinky – Žiar pri Liptovskom Mikuláši. UOO pri TUZVO vyšle na preteky družstvo 
v zložení: Ľ. Slašťanová,  M. Ťavodová, J. Krilek, I. Vida. 

Uznesenie 30.2. 1 

Rada UOO odsúhlasila úhradu výdavkov (štartovné a cestovné) účastníkom 
pretekov z prostriedkov UOO a poverila p. Beňovú prihlásiť účastníkov na preteky. 

Z: Beňová T: 12.02.2018 

 

 

 

 

http://www.ozpsav.sk/


K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 

Podala informáciu o organizovaní zimného športového dňa 01. 02. 2018 
v lyžiarskom stredisku Skalka aréna. Požiadala o odsúhlasenie príspevku zo sociálneho 
fondu na dopravu a občerstvenie aj z prostriedkov odborov. 

 

 

Uznesenie 30.3. 1 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu a občerstvenie na zimný športový deň. Schvaľuje príspevok z odborov 
vo výške 20,00 € na občerstvenie. 

Z: Beňová T: 01. 02. 2018 

 

Predsedníčka ZO FEE – Helena Hybská 

Informovala členov rady, že na finančnú zbierku pre občianske združenie „Svetielko 

nádeje“ bolo vyzbieraných spolu 55,00 €. Všetkým zamestnancom, ktorí prispeli na 
uvedenú zbierku vyslovujeme poďakovanie. 

 

Predsedníčka Revíznej komisie – Miroslava Cibulová 

Predložila členom Rady UOO Rozbor hospodárenia finančných prostriedkov za rok 
2017 a následne Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly účtovných dokladov UOO 
za rok 2017, ktorá bola vykonaná 11. 1. 2018.   

Uznesenie 30.3. 2 

Rada UOO zobrala na vedomie Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly 
účtovných dokladov UOO za rok 2017. 

 

Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Požiadal Radu UOO o poskytnutie finančného príspevku na stolnotenisový turnaj 
na nákup cien výhercom turnaja. Turnaj sa uskutoční v mesiaci január 2018. 

Uznesenie 30.3. 3 
Rada UOO odsúhlasila príspevok na nákup cien na stolnotenisový turnaj 

z prostriedkov UOO vo výške 20,00 €. Poveruje tajomníčku UOO vyplatiť uvedený 
príspevok a ukladá predsedovi ZO FEVT predložiť doklad o nákupe cien. 

Z: Kováč, Beňová T: 08.02.2018 

 

Predsedovia ZO a komisií 

Predložili Vyhodnotenie činnosti ZO a komisií za rok 2017. Plán akcií ZO a komisií 
na rok 2018 spoločne upraví Rada UOO na  zasadnutí rady v mesiaci február 2018.  

Uznesenie 30.3. 4 

Rada UOO poverila predsedu  vypracovať Správu o činnosti UOO za rok 2017. 

Z: Kováč T:08.03.2018 

 

K bodu 4 – Návrh KZ na rok 2018 

 

Členovia rady sa v diskusii zaoberali jednotlivými zmenami v návrhu Kolektívnej 
zmluvy na rok 2018, ktoré predložili  základné organizácie. Pripomienky a návrhy boli 
zapracované do KZ na rok 2018 a  návrh KZ predseda rady predloží zamestnávateľovi. 

Uznesenie 30.4. 1 

Rada UOO poverila predsedu  predložiť návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2018 
zamestnávateľovi.  

Z: Kováč T:12.01.2018 

 



K bodu 5 – Rôzne 

 

Predseda rady informoval o predloženom zozname od zamestnávateľa, ktorý sa 
týkal dohodnutých nových pracovných pomeroch na TUZVO za II. polrok 2017 v súlade 
s Článkom 12, ods. 10 KZ na rok 2017.  

 

Predseda  rady požiadal o odsúhlasenie vyplatenia finančného príspevku na dar 
revíznej komisii. 

Uznesenie 30.5. 1 

Rada UOO súhlasí s vyplatením finančného príspevku na dar revíznej komisii 
a ukladá hospodárke rady vyplatiť uvedený príspevok. 

Z: Beňová T:31.01.2018 

 
Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 

organizácie za mesiac december 2017 a za rok 2017. 
 

  
  
 
 
 

Verifikátori:  Helena Hybská, v. r. 

   František Chudý, v. r.        predseda R-UOO, v. r. 

 

 

 


