
Z Á P I S N I C A  
z 35. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 21. júna 2018. 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Chudý, Kováč, Krilek, Monišová, Paločková, 
Slašťanová, Sujová,  Ťavodová, Veľková,  

Ospravedlnení: pp. Hanzelyová, Hybská,  Rubaninská,  Sliacka,  

Program:  
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Prerokovanie materiálov: Organizácia práce nadčas, práce v noci a pracovnej  

        pohotovosti 

4. Informácie zo ZO a komisií 
5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

Uznesenia z  34. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Odborový zväz pracovníkov školstva vedy na Slovensku zorganizoval 29. mája 
2018 na Technickej univerzite vo Zvolene konferenciu „Stratégia rozvoja slovenského 
vysokého školstva“. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministerky školstva, vedy, 
výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. v spolupráci s partnerskými 
organizáciami, ktoré reprezentujú vysoké školstvo.  
Podujatie otvoril predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek. Prezident Slovenskej 
rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. privítal účastníkov 
konferencie na akademickej pôde univerzity a vyjadril sa o záveroch a odporúčaniach 
SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). O reforme 
vysokých škôl z pohľadu Rady vysokých škôl SR hovoril jej predseda doc. RNDr. Martin 
Putala, PhD. Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bc. Bálint Lovász priblížil, ako 
reformu vnímajú študenti na univerzitách. Viac informácií je na stránke www.ozpsav.sk. 

Dňa 31. 05. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene systému odmeňovania 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sa týka aj 
nepedagogických zamestnancov.  
Z návrhu sú vyňatí učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci 
regionálneho školstva, výskumní a vývojoví zamestnanci, zamestnanci vykonávajúci 
činnosť v cudzine.  

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a 
KOZ SR. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval jeho predseda Pavel Ondek.  
Z návrhu vyberáme - stupnica platových taríf a platových stupňov začína sumou 520 € 
(pravdepodobný návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú 
narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 10 (pôvodne 14), 
platové stupne, ktorých je 14 (pôvodne 12) a započítateľnosť rokov praxe nad 40 
(pôvodne nad 32).  

Dochádza k zlúčeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme (príloha č.1 k nariadeniu vlády č.359/2017 Z. z.), osobitnej 
stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov (príloha č. 2 k nariadeniu 
vlády č. 359/2017 Z. z.) a osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových 
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 
359/2017 Z. z.) a tiež k zlúčeniu niektorých tarifných tried. Návrh bol pripomienkovaný 
po diskusii so zástupcami z jednotlivých združení zväzu. Po záverečnom rokovaní 
zástupcov ministerstva financií SR, úradu vlády SR a KOZ SR konečná verzia bude 
zverejnená.  



Výskumní a vývojoví zamestnanci majú byť od 01. 01. 2019 presunutí do 
stupnice platových taríf vysokoškolských učiteľov.  
Učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, 
výskumní a vývojoví zamestnanci budú mať navýšenú stupnicu platových taríf podľa 
výsledkov kolektívneho vyjednávania.  

K bodu 3 – Prerokovanie materiálov: Organizácia práce nadčas, práce v noci, 
pracovnej pohotovosti 

 

Zamestnávateľ predložil Rade UOO v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou na 
prerokovanie materiál: 

1. Organizácia pracovnej pohotovosti - § 96 Zákonníka práce, týkajúce sa 
zamestnancov OIP Rektorátu,  Študentského domova  a  zamestnancov Autodopravy.  

2. Organizácia práce nadčas - § 97 Zákonníka práce, 

najčastejšie vykonávaná v profesiách: kurič, strážnik -vrátnik, údržbár, pracovník ŠJ 
a vodič. 

3. Organizácia práce v noci - § 98 Zákonníka práce s priloženým zoznamom 
zamestnancov TUZVO, pracujúcich v noci k 30.04.2018. 

Uznesenie 35.3. 1 

Rada UOO schválila predložený materiál bez pripomienok. 

 

K bodu 4 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Podala informáciu o akcii: Deň detí v Starom Smokovci, ktorého sa zúčastnilo 
celkom 44 detí a rodinných príslušníkov. 

Predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania 11.06. 2018, na 
ktorej členovia komisie odsúhlasili príspevok na kúpeľnú liečbu zamestnancom zo 
sociálneho fondu. Členovia komisie odsúhlasili aj príspevky na detskú rekreáciu do 
Kežmarských Žľabov pre dve deti zamestnancov zo sociálneho fondu a z odborov 
s jednou pripomienkou. 

Ďalej sa zaoberali špecifikáciou podmienok na poskytnutie príspevku zo sociálneho 
fondu a z odborov na turistický  výlet na Vihorlat v termíne 14.09.-16.09.2018. Celková 
cena výletu je 45,00 €. Členovia navrhujú nasledovné príspevky zo sociálneho fondu: na 
dopravu všetkým účastníkom, príspevok pre zamestnanca vo výške 35,00 €, pre jedného 
rodinného príslušníka vo výške 10,00 € a príspevok pre člena odborov vo výške 10,00 €. 
Bližšie podmienky budú zamestnancom oznámené  obežníkom. 

Uznesenie 35. 4. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 
vyplatiť príspevky na kúpeľnú liečbu zamestnancom zo sociálneho fondu,  

vyplatenie príspevku na detskú rekreáciu a ukladá hospodárke rady vyplatiť 
príspevok z prostriedkov odborov. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová     Termín: 30.06.2018 

Uznesenie 35. 4. 2 

Rada UOO schválila návrh členov Komisie rekreačnej komisie na príspevok zo 
sociálneho fondu na výlet na Vihorlat a odporúča zamestnávateľovi uhradiť zo soc. 
fondu: všetkým účastníkom dopravu, zamestnancom TUZVO  príspevok vo výške 
35,00 €, pre jedného rodinného príslušníka vo výške 10,00 €  a ukladá hospodárke 
rady uhradiť príspevok z prostriedkov odborov pre členov odborov. 

 Z: zamestnávateľ,  Beňová     Termín: 30.09.2018 

 

 

 



Predsedníčka KPMaSP – Miroslava Ťavodová 

Predložila na odsúhlasenie zápisnicu z elektronického hlasovania dňa 13. 06. 2018,  
kde členovia komisie odsúhlasili žiadosť zamestnanca TUZVO o poskytnutie príspevku 
na sociálnu výpomoc nenávratnú z dôvodu závažnej – mimoriadnej udalosti vo výške 
200,00 €.  

Uznesenie 35. 4. 3 

Členovia rady odsúhlasili poskytnutie príspevku na sociálnu výpomoc 
nenávratnú zamestnancovi TUZVO vo výške 200,00 € v súlade s Prílohou B Zásady 
použitia SF, bod 6. písm. a) Kolektívnej zmluvy na rok 2018 a odporúčajú 
zamestnávateľovi vyplatenie uvedenej sociálnej výpomoci nenávratnej. 

Z: zamestnávateľ       Termín: 12.07.2018 

 

Predsedníčka KŠK – Ľubica Slašťanová 

Informovala o uskutočnení akcie Splav rieky Hron, ktorého sa zúčastnilo 18 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. 

Zároveň podala informáciu o termíne Futbalového turnaja troch univerzít, ktorý 
bude 12. septembra 2018 v Košiciach.  

Uznesenie 35. 4. 4 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi prispieť na Futbalový turnaj troch 
univerzít zo sociálneho fondu na dopravu a občerstvenie.  

 Z: zamestnávateľ       Termín: 30.09.2018 

 

Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Podala informáciu o pripravovanom  jednodňovom výlete  ZO Drevárskej fakulty 
dňa 29. augusta 2018 do Štúrova. Bližšie informácie budú zverejnené obežníkom. 
Náklady na dopravu budú čerpané zo sociálneho fondu určeného na spoločné akcie 
pracovísk a vstupenky na kúpalisko,  do Baziliky v Ostrihome, na loď, príp. iné 
vstupenky budú členom odborov uhradené z prostriedkov odborov. 

 Uznesenie 35. 4. 5 

Rada UOO schválila uvedený návrh a odporúča zamestnávateľovi prispieť na 
zájazd na dopravu z prostriedkov sociálneho fondu Drevárskej fakulty. Tajomníčke 
rady ukladá uhradiť členom odborov vstupenky na kúpalisko, do Baziliky 
v Ostrihome, na loď, príp. iné vstupenky. 

Z: Beňová        Termín: 31.08.2018 

 

K bodu  – 5  Rôzne 

  

Hospodárka rady podala informáciu, že VČS UOO pracovníkov TU vo Zvolene sa 
zúčastnilo celkom 104 členov odborov a 7 hostí. Priebeh konferencie ako aj vystúpenie 
hostí z OZ PŠaV boli na veľmi dobrej úrovni, v diskusii odzneli zaujímavé otázky 
a podnety pre ďalšiu činnosť odborov. Členovia rady sa zaoberali uzneseniami z VČS, 
ktoré budú riešené v priebehu mesiaca jún 2018. 

Predseda rady poďakoval členom rady za prípravu konferencie a Ing. Veľkovej za    
napísanie článku na web-sídlo OZ PŠaV.  

 

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

 

Verifikátori: Miroslava Cibulová, v. r. 

 Miroslava Ťavodová, v. r.             predseda R-UOO, v. r. 


