
Z Á P I S N I C A  
z 33. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 12. apríla 2018 

 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová,  Hanzelyová, Hybská, Chudý, Kováč, Krilek, Monišová,  
za Paločková -  Miškovská,  Rubaninská,  Slašťanová, Sliacka, Sujová, za Ťavodová -  
Zacharová, Veľková,  
 
Prizvaní: pp. Stanislav Jalakša – riaditeľ ŠDaJ, Miroslava Kmeťová – vedúca ŠJ 
          
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Stravovanie v ŠJ 
3. Informácie z OZ PŠaV 
4. Informácie zo ZO a komisií 
5. Prerokovanie výpovede 
6. Príprava VČS  
7. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 32. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

 

K bodu 2 – Stravovanie v ŠJ  

 

 Na zasadnutie rady boli prizvaní pp. Stanislav Jalakša – riaditeľ ŠDaJ a Miroslava 
Kmeťová – vedúca Študentskej jedálne. Členovia rady vyjadrili názory zamestnancov na 
stravovanie. Nespokojnosť zo strany zamestnancov je hlavne v podávaní menších porcií 
na neobjednané obedy. Prizvaní hostia odpovedali na otázky a vysvetlili, že v prípade, ak 
zamestnanec má pocit, že porcia mäsa, alebo prílohy je menšia, hneď je potrebné toto 
nahlásiť prítomnej kuchárke, ktorá jedlo odváži a skontroluje. Vedúca jedálne 
zdôraznila, že suroviny na prípravu jedál sú normované a musia byť dodržané. Pán 
riaditeľ ubezpečil členov rady, že s každým návrhom na zlepšenie stravy a s každou 
sťažnosťou sa budú zaoberať a urobia všetko pre to, aby zamestnanci a študenti boli so 
stravou spokojní. Pre tieto účely je v Študentskej jedálni umiestnená Kniha prianí 
a sťažností a tiež elektronickou formou môžu zamestnanci napísať svoje pripomienky na 
tejto adrese: https://stravovanie.tuzvo.sk/WebKredit/PrihlasenyUzivatel.aspx. 

Predseda rady poďakoval prizvaným hosťom za účasť na zasadnutí rady.  

 

K bodu 3 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 21. marca 2018 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie Rady Odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Členovia rady okrem iného prerokovali 
a schválili výsledky hospodárenia za rok 2017, správu o činnosti odborovej kontroly, 
vyhodnotenie vzdelávania,  návrh rozpočtu či program a ciele na rok 2018. Rada zväzu 
tiež prijala Vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii a hlavným požiadavkám 
zamestnancov školstva, v ktorom žiadajú vládu o schválenie valorizácie platov 
pedagogických  a odborných  zamestnancov  a učiteľov  vysokých  škôl   najneskôr  od   
1. septembra, minimálne o 6%, prioritné riešenie zásadnej reformy výchovy  a 
vzdelávania a predloženie zmenenej tabuľky tarifných platov nepedagogických 
zamestnancov. Predseda zväzu Pavel Ondek privítal na rokovaní ministerku školstva, 
vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú.  Ministerka opakovane uviedla, že OZ PŠaV 
je najreprezentatívnejšia organizácia v rezorte školstva a hlavným partnerom pri 
rokovaniach. Ocenila konštruktívny prístup odborárov najmä v procese prípravy 
zavádzania množstva reformných zmien v systéme. Zdôraznila, že podporuje každoročnú 
valorizáciu platov od 1. septembra. Zároveň doplnila, že po prvom predbežnom rozhovore 
s novým premiérom Petrom Pellegrinim môže konštatovať, že premiér nebude šetriť na 
učiteľoch a na školstve, keďže ich požiadavky sú oprávnené. "Domnievame sa, že k 
navýšeniu platov dôjde k 1. septembru," uzavrela ministerka.  Členov rady ubezpečila, že 
zámerom nie je vytvoriť náhradu odborov, ktoré majú jedinečné a nezastupiteľné 
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funkcie. Cieľom podľa jej slov je možnosť delegovať určité právomoci na takúto 
samosprávnu inštitúciu  a tak decentralizovať rozhodovanie o témach, ktoré si 
vedia  najlepšie upraviť učitelia sami. Zároveň však uviedla, že v prípade veľkého odporu 
nebude na tomto návrhu trvať.  

Dňa 12. 4. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene odmeňovania vybraných 
skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rokovania sa zúčastnili 
zástupcovia KOZ SR, úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ZMOS. Návrh vlády SR 
je zverejnení na web-sídle OZ PŠaV v plnom znení, s ktorým OZ PŠaV na Slovensku 
nesúhlasí.  Súčasne sa  uskutočnilo aj rokovanie predsedov nevýrobných odborových 
zväzov KOZ SR, na ktorom bol prerokovaný spomínaný návrh. Predsedovia nevýrobných 
zväzov KOZ SR daný návrh vlády SR odmietli. O ďalšom rokovaní a postupe ako ďalej 
bude OZ PŠaV informovať.  

K bodu 4 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS  - za Anna Beňová 

V Kolektívnej zmluve TU vo Zvolene na rok 2018 v časti PRÍLOHA D Zásady pre 
prideľovanie kúpeľnej liečby odsek 1. nie je uvedené, že príspevok môže byť poskytnutý 
len  v Slovenských liečebných kúpeľoch. Členovia rady odsúhlasili Dodatok  č. 1 ku 
Kolektívnej zmluve na rok 2018, kde sa v odseku 1 dopĺňa „v Slovenských liečebných 
kúpeľoch“. Správne znenie odseku 1. znie: Pod kúpeľnou liečbou pre účely tejto 
kolektívnej zmluvy rozumieme ambulantnú kúpeľnú liečbu, kúpeľnú liečbu  pridelenú 
zdravotnou poisťovňou, kúpeľnú liečbu hradenú samoplatcom a kúpeľno-rehabilitačné 
pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch v trvaní nepretržite najmenej päť dní. 

Uznesenie 33. 4. 1 

Rada UOO schválila „Dodatok č. l ku Kolektívnej zmluve na rok 2018“.  

 

Predseda KBOZP – Jozef Krilek  

Informoval členov rady o pripravovanej akcii Deň zdravia v spolupráci so 
zamestnávateľom a zdravotnou poisťovňou UNION dňa  10. mája 2018. Bližšie 
informácie budú zamestnancom včas oznámené. 

 

Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Podal informáciu o organizovaní zájazdu do DAB v Nitre na pôvodný slovenský 
muzikál „Povolanie Pápež“ dňa  11. 5. 2018, cena vstupenky je 20,00 €. Požiadal členov 
rady o schválenie príspevku  zo sociálneho fondu na dopravu, na vstupenku  vo výške 
15,00 € a z prostriedkov odborov na vstupenku vo výške 5,00 € pre členov odborov. 
Uvedenú akciu organizuje  výbor ZO FEVT pri UOO pracovníkov TU vo Zvolene. Bližšie 
informácie budú zaslané zamestnancom TU vo Zvolene obežníkom. 

Uznesenie 33. 4. 2 

Rada UOO odsúhlasila príspevok zo sociálneho fondu na dopravu, na 
vstupenku vo výške 15,00 € a z prostriedkov odborov vo výške 5,00 €  členom 
odborov na muzikál do Nitry. 

Z: Beňová         T: 11.05.2018 

 

K bodu 5 – Prerokovanie výpovede 

 

Predseda rady predložil členom  Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných 
zmenách na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU (zrušenie dvoch systemizovaných 
pracovných miest) a súčasne žiadosť o prerokovanie výpovede zo strany zamestnávateľa  
z dôvodu nadbytočnosti v súlade  – zrušenie pracovného miesta   podľa § 63 ods. 1 písm. 
b) Zákonníka práce, ktoré sa týkajú:  pani Viery Spodniakovej – odbornej technickej 
zamestnankyni Katedry environmentálneho inžinierstva – FEE.  

Mgr. Erika Kočická, PhD. – výskumná pracovníčka K-Unesco požiadala 
zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou k 30.04.2018 z dôvodu 
prijatých organizačných zmien. 
 Predsedníčka  ZO FEE – pani Helena Hybská informovala, že členovia výboru ZO 
FEE pri UOO pracovníkov TU vo Zvolene dňa 13.03.2018 prerokovali výpovede 



z pracovného pomeru  uvedených zamestnankýň FEE v súvislosti s organizačnou 
zmenou – zrušením dvoch pracovných miest k 30. 04. 2018.  

Uznesenie 33. 5. 1 

Rada UOO prerokovala výpoveď z pracovného pomeru v súlade s § 74 
Zákonníka práce pani Viery Spodniakovej a informáciu o skončení pracovného 
pomeru  Mgr. Eriky Kočickej, PhD. dohodou k 30.04.2018 z organizačných 
dôvodov. 

 

K bodu 6 – Príprava Výročnej členskej schôdze 

 
Členovia rady  sa  dohodli  na zorganizovaní  Výročnej členskej schôdze  UOO  dňa 

28. mája 2018 o 13.00 h. v posluchárni B9 s nasledovným programom:  

 Otvorenie a voľba návrhovej komisie /Krilek – predseda, Slašťanová, 
Ťavodová – členovia/ 

 Voľba mandátovej komisie /Koleda – predseda, Sliacka, Paločková – 
členovia/  

 Správa o činnosti UOO pracovníkov TU vo Zvolene za roky 2017 

 Správa Revíznej komisie UOO o hospodárení za rok 2017 

 Aktuálne informácie z OZ PŠaV 

 Informácia o činnosti univerzity v roku 2017 a plány na rok 2018 

 Ocenenie dlhoročných funkcionárov odborov 

 Návrh uznesení 

 Záver 
Uznesenie 33. 6. 1 
Rada UOO ukladá tajomníčke UOO zabezpečiť  občerstvenie a pozvať hostí na 

Výročnú členskú schôdzu. 

        Z: Beňová  T: 11.05.2018 

 

K bodu 7 – Rôzne 

  
Tajomníčka rady podala informáciu o návrhu zamestnávateľa na vymenovanie 

nových zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: pre 
pracovisko Študentský domov a jedáleň TU vo Zvolene pána Jána Žibritovského a pre 
pracovisko Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Centrum informačných technológií, 
Centrum ďalšieho vzdelávania Ing. Veroniku Vojtkovú.  

Uznesenie 33. 7. 1 
Rada UOO odsúhlasila (nie jednohlasne) pána Jána Žibritovského a Ing. 

Veroniku Vojtkovú  za zástupcov zamestnancov BOZP za vyššie uvedené 
pracoviská. 

Zároveň informovala o organizovaní osláv SVIATKU PRÁCE 2018, ktoré budú dňa 
1. mája 2018 v Budatínskom parku v Žiline. Záujemcovia o účasť na uvedených 
oslavách nech sa záväzne prihlásia u tajomníčky rady najneskôr do 25. 4. 2018. 

Uznesenie 33. 7. 2 

Rada UOO poveruje tajomníčku spropagovaním osláv SVIATKU PRÁCE 2018 
dňa 1. mája 2018 v Budatínskom parku v Žiline a zabezpečiť dopravu pre 
záujemcov.  

Z: Beňová  T: 01.05.2018 

Predseda rady vyzval členov, aby do najbližšieho zasadnutia predložili návrhy na 
ocenenie dlhoročných funkcionárov odborov. 

Uznesenie 33. 7. 3 
Predseda rady  poveruje členov predložením návrhov na ocenenie 

dlhoročných funkcionárov odborov.  

Z: Rada UOO  T: 10.05.2018 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 
organizácie za mesiac marec 2018 a prvý štvrťrok 2018. 

 

Verifikátori: Božena Sliacka, v.r.                     Ján Kováč, v.r. 

 Ľubica Rubaninská, v.r.     predseda R-UOO 


