
Z Á P I S N I C A  
z 34. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 10. mája 2018 

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

Ospravedlnení: Hybská,  Rubaninská,  

 
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 33. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Dňa 16. apríla 2018 sa vedenie zväzu stretlo s ministerkou školstva, vedy, 

výskumu a športu M. Lubyovou. Podpredseda zväzu M. Habán otvoril tému stavu 
legislatívy  v oblasti vysokých škôl (zákon o vysokých školách a zákon o kvalite 
vysokoškolského vzdelávania). Generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej Žaneta 
Surmajová potvrdila, že bola akceptovaná naša požiadavka, aby náklady na financovanie 
Agentúry na podporu kvality vzdelávania boli priamo hradené z kapitoly ministerstva 
školstva.  

Predseda zväzu Pavel Ondek pozval ministerku na konferencie, ktoré bude 
odborový zväz organizovať v máji za účelom diskusie na témy implementácie Národného 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve. Ministerka 
prisľúbila účasť zástupcov ministerstva a prijala záštitu nad týmito podujatiami. 
Zároveň pripomenul ministerke vyhlásenie Rady zväzu, v ktorom žiada valorizáciu 
tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 
1. septembra 2018 minimálne o 6%.  

V Budatínskom parku  v Žiline sa uskutočnili celoslovenské oslavy 1. mája, 
ktorých hlavným organizátorom bola Konfederácia odborových zväzov SR. Osláv sviatku 
práce sa zúčastnili aj členovia nášho zväzu, hlavne zo stredoslovenského regiónu. 
Organizačne účasť našich členov zabezpečili predsedovia: Katarína Cigániková, Iveta 
Majerová a Peter Varša. Okrem príhovoru predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa 
zúčastneným prihovorili: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, 
prezident KOZ SR Jozef Kollár. Prvýkrát v histórii osláv sviatku práce v Žiline vystúpil aj 
predseda Českomoravskej konfederácia odborových zväzov Josef Středula. Aj naša UOO 
pracovníkov TU vo Zvolene, (aj keď v malom počte) mala zastúpenie na uvedených 
oslavách. 

 Predseda rady informoval členov o zasadnutí výboru predsedníctva OZ PŠaV zo 
dňa 10. 5. 2018 v Nitre, kde sa zaoberali aktuálnymi problémami, najmä pripravovanou 
zmeny tabuľky pre nepedagogických zamestnancov, valorizácii tarifných platov 
pedagogických zamestnancov od 01. 09. 2018, resp. od 01. 01. 2019, ktorá by mala byť 
vyššia ako 6 %.  
Ďalej predseda podal informáciu, že 29. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo 
Zvolene uskutoční pod záštitou ministerky ŠVVaŠ SR - Martiny Lubyovej konferencia 
„Stratégia rozvoja Slovenského vysokého školstva“. 
 
 
 



K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 
Informovala o plánovanej akcii  „Splav rieky Hron“ pre zamestnancov TU a ich 

rodinných príslušníkov v dňoch 09.-10.06.2018. Požiadala o príspevok zo sociálneho 
fondu na prenájom lodí, poplatok za noc v kempe a náklady na dopravu sprievodného 
vozidla a o sumu 35,00 € na organizačné poplatky z prostriedkov UOO. 

Ďalej podala informáciu o organizovaní Letného športového dňa rektora 
v spolupráci s ÚTVaŠ, ktorý bude 31. 05. 2018 na chate v Tajove. Trasa turistiky 
povedie zo Skalky na chatu do Tajova lesnou cestou a turistickým chodníkom. Bližšie 
informácie o Letnom športovom dni budú zamestnancom TUZVO oznámené obežníkom. 

Uznesenie 34.3. 1 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na náklady spojené so splavom Hrona. Rada poveruje tajomníčku UOO vyplatiť 
uvedený príspevok a ukladá predsedníčke KKŠ predložiť menný zoznam 
účastníkov k zúčtovaniu nákladov zo SF a UOO. 

Z: Slašťanová, Beňová T: 15.06.2018 

Uznesenie 34.3. 2 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu a občerstvenie ukladá predsedníčke KKŠ predložiť menný zoznam 
účastníkov k zúčtovaniu nákladov zo SF a UOO. 

Z: Slašťanová, Beňová T: 31.05.2018 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Predložila návrh na odsúhlasenie zápisnicu z elektronického hlasovania KRS zo 
dňa  26. 04. 2018. Komisia navrhuje zorganizovať MDD do TrickLandie v Starom 
Smokovci  2. júna 2018 pre deti zamestnancov vo veku  od 3 do 15 rokov. Členovia rady 
hlasovaním schválili uvedený návrh.  Zamestnancom a deťom  bude hradená doprava 
autobusom  zo sociálneho fondu. Vstupenky vo výške 5,00 € budú hradené deťom 
zamestnancov  zo sociálneho fondu.  Bližšie informácie o uvedenom zájazde budú 
oznámené obežníkom na pracoviská TUZVO.  

Uznesenie 34.3.3 

Rada UOO  odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu pre všetkých účastníkov zájazdu a vstupenku deťom zamestnancom vo 
veku od 3 do 15 rokov.  

Z: zamestnávateľ  T: 02.06.2018 

Ďalej členovia komisie odsúhlasili príspevok zo sociálneho fondu na kúpeľnú liečbu 
zamestnankyniam TUZVO, ktoré v tom čase platnej Kolektívnej zmluvy spĺňajú 
podmienky pre pridelenie príspevkov. 

Rada UOO  odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
zamestnancom, ktorí sa zúčastnili kúpeľného pobytu.  

Z: zamestnávateľ T: 31.05.2018 

Členovia rady sa dohodli na požiadavke voči zamestnávateľovi, aby  zverejnil 

zoznam tých kúpeľov, za ktoré po absolvovaní kúpeľno-rehabilitačného pobytu si môžu 
zamestnanci požiadať o príspevok zo sociálneho fondu.  

Uznesenie 34.3.4 

Rada UOO žiada zamestnávateľa o zverejnenie kúpeľov na území SR, za ktoré po 
absolvovaní kúpeľno-rehabilitačného pobytu si môžu zamestnanci požiadať o príspevok 
zo sociálneho fondu. 

Z: zamestnávateľ T: 31.05.2018 

 

Predseda KBOZP – Jozef Krilek 

        Poďakoval zamestnávateľovi za zorganizovanie akcie „Deň zdravia“ dňa 10.05. 
2018, s ktorou boli zamestnanci TUZVO spokojní.  

  

 

 

 



K bodu 4 – Rôzne 

 

 Predseda rady podal návrh na ocenenie formou „Ďakovného listu“ za aktívnu a 
dlhoročnú prácu v odboroch: Ing. Evu Paločkovú, Ing. Eriku Sujovú, PhD., Mgr. Beatu 
Mokošovú, pp. Imricha Vidu a Františka Molnára.  Členovia rady návrh schválili a  
v diskusii sa podrobne zaoberali programom Výročnej členskej schôdze, ktorá bude dňa 
28. 05. 2018 v posluchárni B2. 

Uznesenie 34.4.1 

Rada UOO  poveruje tajomníčku nahlásiť uvedených ocenených na OZ PŠaV v 
Bratislave. 

Z: Beňová T: 15.05.2018 

  
Tajomníčka Rady UOO Anna Beňová  podala informáciu, že 2 % z dane na OZ 

PŠaV odovzdali 6 členovia odborov v celkovej výške 132,19 €.  
 

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

 

 
   
 

Verifikátori: Veronika Veľková, v.r. 

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

 


