
Z Á P I S N I C A  
z 36. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 19. septembra 2018 

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

Ospravedlnení: Cibulová, Hanzelyová, 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 35. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 12.09.2018 sa uskutočnilo rokovanie Rady predsedov KOZ SR pod vedením 
viceprezidentky Moniky Uhlerovej. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval predseda zväzu 
Pavel Ondek. Hlavnými bodmi rokovania boli:  

 
Aktuálne opatrenia v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky:  
-    novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pracujúcich  
     vo verejnom záujme - zvýšenie platov od 01. 01. 2019 a následne od 01. 01. 2020;  
-    novela zákona 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní, aby sa kolektívna zmluva  
     vyššieho stupňa mohla podpísať na viac ako jeden rok;  
-    nariadenie vlády o výške minimálnej mzdy (návrh vlády SR od 01.01.2019 – 520 €);  

Na úrade zväzu sa dňa 28.08.2018 stretli členovia pracovnej skupiny, ktorá 
zastupuje nepedagogických zamestnancov školstva na všetkých typoch a stupňoch 
škôl  a školských zariadení (pp. Koperová, Martišková, Hrobár, Roďomová, Sakalová, 
Kmecová, Horváthová), aby pripravili pripomienky ku katalógom pracovných činností v 
súvislosti so zmenou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Na stránke www.ozpsav.sk je zverejnená informácia o Zvýšení platov v školstve od 
1. januára 2019. 

Predseda rady ďalej informoval, že školenie vyjednávačov zastupujúcich ZO pri 

kolektívnom vyjednávaní bude v Kežmarských Žľaboch 24.-26.10. 2018. Uvedeného 
školenia sa za Radu UOO pracovníkov TUZVO zúčastnia: pp. Ján Kováč, František 
Chudý, Pavol Koleda, Božena Sliacka.    

Uznesenie 36. 2. 1 
Rada UOO  ukladá tajomníčke R-UOO prihlásiť vyššie uvedených členov rady 

na predmetné školenie v Kežmarských Žľaboch. Rada UOO odporúča 
zamestnávateľovi uhradiť poplatok za školenie zo sociálneho fondu na rok 2018, 
Použitie sociálneho fondu, časť VI. 

Z: Beňová         T: 17.10.2018 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka KRS – p. Erika Sujová 

Predsedníčka predložila na schválenie zápisnicu zo zasadnutia KRS zo dňa 04.09. 
2018. Vzhľadom k tomu, že na turisticko-poznávací zájazd na VIHORLAT bolo  

 

http://www.ozpsav.sk/


prihlásených viac záujemcov, členovia komisie uskutočnili výber účastníkov zájazdu.  

Ďalej členovia komisie odsúhlasili príspevky zo sociálneho fondu a UOO za 
kúpeľno-rehabilitačné pobyty, kúpeľné liečby a rekreácie zamestnancov TUZVO v súlade 
s Kolektívnou zmluvou na rok 2018. 

Predsedníčka komisie podrobne informovala o turisticko-poznávacom zájazde na 
VIHORLAT, ktorý bol celkovo hodnotený kladne, s pozitívnymi ohlasmi na bohatý 
program a zaujímavé turistické trasy. Niektorí účastníci zájazdu však vyjadrili 
nespokojnosť, napr. dlhá cesta autobusom na miesto turistickej trasy, neubytovanie 
vodiča autobusu a s tým spojené problémy s ubytovaním ďalších účastníkov. 
V budúcnosti musí byť venovaná väčšia pozornosť výberu vhodného ubytovania. 
Predsedníčka komisie poverila tajomníčku Rady, aby všetkým účastníkom zájazdu 
rozposlala e-mail, aby sa vyjadrili tí, ktorí nesúhlasia so zverejnením fotografií 
v Univerzitných novinách. 

 Požiadala členov Rady o odsúhlasenie príspevku z odborov vo výške 60,00 € na 
uvedený zájazd pre člena odborov, ktorý už nie je zamestnancom TUZVO a nemôže mu 
byť poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu. 

Uznesenie 36. 3. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 

vyplatiť príspevky zo sociálneho fondu v navrhovanej výške a ukladá hospodárke 
vyplatiť príspevky z prostriedkov odborov. 

Tiež odsúhlasili príspevok z prostriedkov odborov na turisticko-poznávací 
zájazd vo výške 60,00 € pre člena odborov. 

Z: zamestnávateľ, Beňová      Termín: 30.09.2018 

  

Predsedníčka  KŠK – p. Ľubica Slašťanová 
Predsedníčka komisie informovala o „Futbalovom turnaji troch univerzít“, ktorý bol  

12. 09. 2018 v Košiciach. Naše mužstvo obsadilo tretie miesto. Aj tento rok bol problém 
nominovať hráčov na turnaj. Zúčastneným hráčom patrí poďakovanie za reprezentáciu 
TUZVO. Na budúci rok organizuje  Futbalový turnaj TUZVO.  

  

Predsedníčka ZO DF – p. Veronika Veľková 
Predsedníčka informovala o zorganizovaní zájazdu do Štúrova 29. augusta 2018, 

ktorý sa opäť stretol s veľkým záujmom a mal dobrú  odozvu u zamestnancov TUZVO.  
 
Predseda KBOZP – p. Jozef Krilek 
Informoval členov Rady o pripravovanej akcii „Deň zdravia“, ktorý bude organizovať 

Všeobecná zdravotná poisťovňa v mesiaci september 2018. 
Predseda opätovne upozornil na zlý stav chodníka pri budove FEVT.  
 

K bodu 4 – Rôzne 

 
        Predseda Rady  podal informáciu o požiadavke z OZ PŠaV na Slovensku  na 
vypracovanie  „Štatistického výkazu stavu členskej základne k 30. 9. 2018“ .  

Uznesenie 36. 4. 1 

Rada UOO ukladá tajomníčke R-UOO vypracovať Štatistický výkaz a zaslať ho 
na OZ PŠaV v Bratislave. 

Z: Beňová       Termín: 10.10.2018 

 
Predseda  Rady ďalej informoval   o zozname  novoprijatých  zamestnancov na 

TUZVO v  I. polroku 2018 a o čerpaní sociálneho fondu za I. polrok 2018, ktorý Rade 
UOO predložil zamestnávateľ v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2018. 
 Členovia rady  schválili Časový harmonogram zasadnutí Rady UOO pracovníkov 
TU vo Zvolene na školský rok 2018/2019.  

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 
organizácie za mesiac jún, júl a august 2018. 
 

Verifikátori: František Chudý, v. r. 

  Helena Hybská, v. r.      predseda R-UOO, v. r. 


