
Z Á P I S N I C A  
z 31. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 8. februára 2018 

Prítomní:  pp. Beňová, Hanzelyová, Kováč, Krilek, Monišová, Paločková, Slašťanová, 
Sliacka,  Ťavodová, Veľková,   

Ospravedlnení: Hybská, Chudý, Rubaninská, Sujová, 

Program:  
1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z OZ PŠaV 

3. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2017 

4. Kolektívna zmluva na rok 2018 

5. Informácie zo ZO a komisií 

6. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 
Uznesenia z 30. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 
 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Vedenie OZ PŠaV na Slovensku sa  2. februára 2018 stretlo s ministerkou 
školstva, vedy, výskumu a športu SR M. Lubyovou, generálnym riaditeľom sekcie 
regionálneho školstva M. Galanom a generálnou riaditeľkou legislatívno-právnej sekcie 
Ž. Surmajovou, aby prerokovali aktuálne témy v rezorte.  
Predseda zväzu P. Ondek na úvod otvoril tému reťazenia pracovných pomerov učiteľov 
pôsobiacich na vysokých školách. Informoval o liste, ktorým zväz žiada ministerstvo o 
opätovné preskúmanie a zmenu právnej úpravy zákona o vysokých školách tak, aby sa 
dostala do súladu so Zákonníkom práce a smernicou 1999/70/ES o rámcovej dohode o 
práci na dobu určitú. Súčasná právna úprava nedovoľuje uzatvorenie pracovného 
pomeru s vysokoškolským učiteľom na dobu neurčitú, ani neurčuje minimálnu dĺžku 
trvania ich pracovného pomeru, ale priamo ukladá možnosť uzatvorenia pracovného 
pomeru s touto skupinou zamestnancov len na obdobie kratšie ako 5 rokov s 
neobmedzeným počtom predĺžení ich pracovného pomeru na dobu určitú. Tento stav 
spôsobuje problémy vysokoškolským učiteľom, ktorí majú obavy o svoje ďalšie 
pôsobenie. Ministerka tlmočila argumenty dekanov fakúlt, ktorí sa obávajú, že by tak 
stratili možnosti na sústavnú motiváciu týchto zamestnancov k zvyšovaniu svojej 
kvalifikácie a výkonov. Stotožnila sa však s návrhom zväzu a prisľúbila, že bude 
spoločne so zástupcami univerzít hľadať spôsob, ktorý by vyhovoval obom stranám.  

Ďalej bola prediskutovaná požiadavka zväzu o valorizácii tarifných platov 

pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých 
škôl od septembra 2018. Predseda zväzu upozornil na nespokojnosť zamestnancov a 
hrozbu štrajku. Ministerka prisľúbila, že urobí všetko preto, aby k valorizácii došlo aj 
tento rok. Odporučila obrátiť sa s touto požiadavkou aj na predsedov koaličných strán.  
Ďalšími témami rokovania bol rozpis finančných prostriedkov na vysoké školy a 
regionálne školstvo a možnosť spoluorganizovania odbornej diskusie k realizácii návrhov 
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Ministerka na záver prijala 
pozvanie predsedu zväzu na marcové zasadnutie rady zväzu. 

K bodu 3 -  Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2017 

 

Predseda  Rady UOO podal informáciu o prerokovaní   „Vyhodnotenia Kolektívnej 
zmluvy za rok 2017“ dňa 23.01.2018, ktoré predložil zamestnávateľ. 

Uznesenie 31.3.1 

Rada UOO zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 



K bodu 4 – Kolektívna zmluva na rok 2018 

 

Predseda rady UOO v krátkosti informoval  o priebehu kolektívneho vyjednávania 
pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok 2018, o niektorých zmenách v KZ, napr. celková 
tvorba sociálneho fondu sa zvýšila na 1,20 %, navýšenie príspevku zamestnávateľa na 
DDS na 12,00 €, navýšenie jednotlivých položiek pre čerpanie sociálneho fondu, ktoré 
predseda podrobnejšie vysvetlil.   

 Predseda poveruje tajomníčku  zverejniť znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2018 na 
web – sídle odborovej organizácie. 

Uznesenie 31.4.1 

Rada UOO zobrala uvedenú informáciu na vedomie a ukladá tajomníčke rady 
zverejniť KZ na rok 2018 na web – sídle odborovej organizácie. 

Z: Beňová T: 20.02.2018 

 

K bodu 5 – Informácie z komisií a ZO 

 

Predsedníčka  KPMaSP – Miroslava Ťavodová 

Predniesla návrh na odsúhlasenie príspevkov z odborov pri príležitosti životného 
jubilea a odchodu do dôchodku v roku 2018.  

Uznesenie 31.5. 1 

Rada UOO schválila vyplatenie príspevkov z odborov jubilantom v roku 2018 
a poveruje hospodárku UOO navrhnuté príspevky vyplatiť. 

Z: Beňová T: priebežne 

 

Predsedníčka KŠK – Ľubica Slašťanová 

Informovala o zmene termínu zimného športového dňa na Skalke pre zamestnancov 
TU vo Zvolene,  ktorý bude 15. 2. 2018.  

 

Predsedníčka KRS  - za Anna Beňová 
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripravil pre deti letný 

detský tábor (LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v čase letných 
prázdnin od 1. do 7. júla 2018. Deti strávia v prostredí Vysokých Tatier úvodnú časť leta 
so zaujímavým programom zameraným na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a 
kultúrne aktivity. Počas LDT absolvujú nenáročné túry v okolí RZ, prehliadku mesta 
Vysoké Tatry, múzea TANAP-u a Belianskej jaskyne. Cena tábora za jedno dieťa je 
155,00 € z toho 105,00 € hradí rodič a 50,00 € hradí OZ PŠaV na Slovensku. Podrobné 
informácie o LDT nájdete na web – sídle OZ PŠaV. Členovia rady podali návrh, aby sa na 
detskú rekreáciu prispelo deťom zamestnancov TUZVO zo sociálneho fondu a členom 
odborov aj z prostriedkov odborov. Uvedený návrh bude prerokovaný na najbližšom 
zasadnutí Komisie rekreačnej starostlivosti.  

 
Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Podal informáciu o zorganizovaní stolnotenisového turnaja zamestnancov FEVT, 
ktorý bol 24. 1. 2018, ktorý sa ako vždy stretol s dobrou odozvou u zamestnancov. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 Tajomníčka rady predniesla na schválenie Plán športových, kultúrnych 
a rekreačných podujatí UOO pracovníkov TU vo Zvolene na rok 2018. Členovia rady 
spoločne upravili uvedený plán. 

Uznesenie 31.6.1 

Rada UOO schválila Plán podujatí UOO na rok 2018 a ukladá tajomníčke rady 
zabezpečiť zverejnenie Plánu na web - sídle UOO. 

Z: Beňová             T: 28.02.2018  

 



Hospodárka Rady UOO – p. Anna Beňová 

Predložila členom Rady UOO návrh „Rozpisu čerpania finančných prostriedkov 
UOO na rok 2018“ podľa jednotlivých položiek.  

Uznesenie 31.6. 2 

Rada UOO odsúhlasila predložený návrh „Rozpisu čerpania finančných 
prostriedkov UOO na rok 2018“. 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 
organizácie za mesiac január 2018. 

 
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. 

 
 
 

 

 

Verifikátori: Jozef Krilek, v. r. 

 Svetlana Hanzelyová, v. r.              predseda R-UOO, v. r. 

 


