
Z Á P I S N I C A  
z 32. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 9. marca 2018 

 
Prítomní:  pp. Beňová, Hanzelyová,   Hybská, Koleda, Kováč, Krilek,  Rubaninská,   
Slašťanová, Sliacka, Sujová, Ťavodová, Veľková,  
 
Ospravedlnení: Chudý, Paločková 
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 31. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 28. februára 2018 sa predstavitelia zväzu na pôde Národnej rady Slovenskej 
republiky stretli s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom stretnutia bolo 
riešenie aktuálnych problémov v školstve. V úvode predseda NR SR Andrej Danko 
zdôraznil: „Urobím všetko preto, aby som všetky tlaky na školstvo ustál a maximálne 
posunul školstvo ďalej. Pre mňa je prvoradá pozícia učiteľa v spoločnosti a jeho platové 
ohodnotenie. Urobím všetko preto, aby od 1. 9. 2018 platy učiteľov boli valorizované, a 
takisto aby tabuľkové platy zamestnancov verejnej a štátnej správy neboli pod 
minimálnou mzdou. V školstve sa nesmie experimentovať so základnými hodnotami 
štátu“. Súčasne informoval predstaviteľov zväzu o pripravovanom balíku sociálnych 
benefitov pre obyvateľov Slovenska.  
Predseda zväzu Pavel Ondek žiadal zvýšenie platov učiteľov po tom, ako boli vylúčení z 
valorizácie v rámci Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2018. Upozornil na 
aktuálny problém súvisiaci s prijatím nového zákona o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch, ktorý má nahradiť platný zákon č. 317/2009 Z. z., pričom z 
dostupných materiálov nie je zrejmá dostatočná analýza platného zákona. Predložený 
návrh nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroj pre 
motiváciu mladých učiteľov a chýba v ňom prepojenie na súčasný systém odmeňovania.  

Predseda rady podal informáciu o tom, že Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku aj v tomto roku poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú 
pôžičku (ďalej „pôžička“) termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31.03.2018.  
Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov úradu zväzu a združení zväzu, ktorá 
postupuje podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia 

oboznámení s návrhom zmluvy a ďalším postupom.  
Prílohy:    zásady poskytovania pôžičky  a  tlačivo: prílohy na vypísanie sú zverejnené na 
web – sídle OZ PŠaV. Záujemcovia z radov UOO pracovníkov TU vo Zvolene si môžu 
žiadosť o poskytnutie nenávratnej bezúročnej pôžičky podať na OZ PŠaV 
prostredníctvom tajomníčky Rady UOO  pani Anny Beňovej do 30.03.2018. 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS  - Erika Sujová 

Predsedníčka predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania  KRS 
zo dňa 31.01.2018. Členovia komisie sa zaoberali žiadosťou na pridelenie príspevku na 
rekreáciu Mgr. Ivety Puchovanovej v Kežmarských Žľaboch. Vzhľadom k tomu, že 
menovaná mala poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu v roku 2016, členovia 
komisie neschválili príspevok na rekreáciu, pretože nie je v súlade s Kolektívnou 
zmluvou, príspevok na kúpeľnú liečbu a rekreáciu môže byť priznaný aj súbežne, ale 

https://www.ozpsav.sk/files/zasady.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/prilohy.xlsx


celková výška príspevku zo SF nemôže presiahnuť 170,00 €. Členovia rady hlasovaním 
odsúhlasili návrh Komisie rekreačnej starostlivosti a neodporúčajú vyplatiť príspevok zo 
sociálneho fondu Mgr. Ivete Puchovanovej. 

        Uznesenie 32. 3. 1 

Rada UOO  neodporúča zamestnávateľovi vyplatiť príspevok Mgr. Ivete 
Puchovanovej  zo sociálneho fondu na rekreáciu z vyššie uvedených dôvodov. 

Ďalej predsedníčka komisie predložila na schválenie zápisnicu z elektronického 
hlasovania KRS zo dňa 5.3.2018. Členovia komisie  riešili pridelenie príspevkov zo 
sociálneho fondu  a UOO   na rekreáciu a na  kúpeľnú liečbu  zamestnancom TUZVO. 
Zároveň sa zaoberali konkretizáciou turisticko-poznávacieho výletu a navrhujú  výlet do 
Národného parku Poloniny, Vihorlat, Košice v termíne 14., 15. a 16. 9. 2018. 
Podrobnejšie informácie o pripravovanom výlete budú zamestnancom oznámené 
obežníkom. Členovia rady sa v diskusii vyjadrili k predmetnému návrhu a súhlasia so 
zorganizovaním výletu.  

Uznesenie 32. 3. 2 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 
vyplatiť príspevky zo sociálneho fondu v navrhovanej výške a ukladá hospodárke 

vyplatiť príspevky z prostriedkov odborov. 

Z: Beňová        Termín: 23.03.2018 

Uznesenie 32. 3. 3 

Rada UOO poveruje predsedníčku KRS zorganizovaním turisticko-
poznávacieho výletu do Národného parku Poloniny,  Vihorlat, Košice v termíne 
14., 15. a 16.9.2018 

Z: Sujová         T: 16.09.2018 

 

Predsedníčka ZO FEE – Helena Hybská 

Podala informáciu o účasti na zasadnutí Kolégia dekana FEE, na ktorom boli 
riešené otázky rozpočtu fakulty.  

Súčasne tlmočila pripomienky zamestnancov na stravu v Študentskej jedálni, 
hlavne podávanie menších porcií bezmäsitých jedál. Členovia rady v diskusii vyjadrili 
pripomienky aj z ostatných pracovísk a dohodli sa, aby na budúce zasadnutie rady bola 
prizvaná vedúca Študentskej jedálne. 

Uznesenie 32. 3. 4 

Rada UOO poveruje tajomníčku rady pozvať na aprílové zasadnutie rady Ing. 
Miroslavu Kmeťovú – vedúcu Študentskej jedálne. 

 Z: Beňová         T: 12.04.2018 

 

Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Informovala členov rady o účasti na Kolégiu dekana Drevárskej fakulty, kde okrem 
iného bola podaná aj informácia o rozpočte fakulty a  systemizácii. 

 

Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Podal informáciu o zorganizovaní návštevy divadla A. Bagara v Nitre na slovenský 
muzikál – Povolanie pápež.  Podrobnejšie informácie budú zamestnancom TU vo 
Zvolene oznámené  obežníkom. 

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

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

 

  

Verifikátori: Erika Sujová, v. r.                      Ján Kováč, v. r.  

                   Ľubica Slašťanová, v. r.                                                predseda R-UOO 


