
Z Á P I S N I C A  
z 37. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 18. októbra 2018. 

Prítomní: pp. Cibulová, Hanzelyová, Chudý, Kováč, Krilek, Paločková, Rubaninská, 
Slašťanová, Sujová, Ťavodová, Veľková   

Ospravedlnení: pp. Beňová, Hybská, Monišová, Sliacka  

Prizvaní: pp. Drábek, Kapustová 

 

Program:  
1. Kontrola uznesení 

2. Aktuálne informácie na TUZVO 

3. Informácie z OZ PŠaV  

4. Informácie zo ZO a komisií 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia zo  36. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Aktuálne informácie na TUZVO 

 

Zasadnutia Rady UOO sa zúčastnili doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prorektor 
TUZVO a Ing. Miroslava Kapustová – poverená funkciou kvestorky. Pán prorektor podal 
informáciu: o predpokladanom výsledku hospodárenia na TUZVO, objeme 
uskutočnených investícií ako aj plánovaných investičných aktivitách – napr.: 
modernizácia VDL, oprava schodov pri budove SLDK, rekonštrukcia hlavnej budovy... 
Z dôvodu rekonštrukcie internátu na Barinách ešte niektorí študenti nemajú 
ubytovanie, tento problém bude do konca roka vyriešený. Pán prorektor upozornil na 
výrazný pokles študentov, je potrebné vypracovať novú systemizáciu pracovných miest 
na pracoviskách TUZVO. 

 Ing. Kapustová informovala členov Rady o čerpaní mzdových prostriedkov 
a bežných výdavkov na TUZVO. Pre tento rok má TUZVO dostatok finančných 
prostriedkov, predpokladá sa dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. Ing.  
Kapustová  predložila návrh na zvýšenie stravnej  jednotky na jedno hlavné jedlo  na 
3,57 € z dôvodu nárastu tarifných platov od 01.01.2019, zvýšením cien potravín a pod... 
Zamestnávateľ navrhuje uvedený nárast pokryť z rozpočtu TUZVO, teda navýšenie 
stravnej jednotky za jedno hlavné jedlo  zamestnanec znášať nebude. 

V diskusii sa členovia Rady pýtali hostí:  

Ing. Sujová na chatu na Donovaloch, kde pripomenula výsledky zamestnaneckej 
ankety, ktoré jednoznačne podporovali jej rekonštrukciu. Pre negenerovanie straty 
navrhla, že po rekonštrukcii by sa mohla tiež využívať aj inými záujemcami podľa 
modelu rekreačného zariadenia Žilinskej univerzity v Zuberci. Lukratívnosť lokality 
Donovaly dáva vysoký predpoklad úspešnosti investície do tohto zariadenia. Prorektor 
Drábek vyslovil prísľub, že sa bude návrhom v blízkej budúcnosti zaoberať. Uviedol, že 
chata Tajov je ešte vo väčšej strate a lokalita nie je až taká zaujímavá, preto by tento 
objekt mohol byť predaný. Získané financie by mohli byť investované do chaty na 
Donovaloch. 

 
 



 
Doc. Krilek upozornil na dlhodobo zlý stav chodníka na Študentskej ulici 

a schodov ku internátu Bariny, ktoré je potrebné z hľadiska bezpečnosti chodcov riešiť.  
Prorektor prisľúbil, že sa budú problémom zaoberať.  

Ing. Veľková upozornila, že aj po modernizácií učební, ktoré prispeli ku 
skvalitneniu výučby je naďalej potrebné, aby výpočtová technika a softvér boli naďalej 
udržiavané na takej úrovni aby časom nezastarali a nevznikli problémy pri výuke. 
 Ing. Paločková sa opýtala na úpravu priestorov okolo budovy SLDK, hlavne 
opravu schodiska, ktoré je tiež v nevyhovujúcom stave. Prorektor povedal, že si 
uvedomuje tento stav ale v súčasnosti vzhľadom na nedostatok pracovníkov 
v stavbárskom sektore nie sú schopní nájsť na trhu takú firmu, ktorá by bola schopná 
schodisko opraviť.   

Prítomní členova sa tiež pýtali na dobudovanie viacúčelovej haly Lanice a stave 
odpredaja budovy SPŠP vo Zvolene. Prorektor sa vyjadril, že problém s halou bude 
v blízkej dobe znova prejednávaný. Budova SPŠP vo Zvolene bola v júli 2018 odpredaná. 

Na záver pán prorektor informoval členov Rady, že prvé stretnutie zamestnávateľa 
a odborov ohľadom prípravy Kolektívnej zmluvy na rok 2019 bude začiatkom decembra 
2018. 

   

K bodu 3 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 8. októbra 2018 rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu 
Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. Za OZ PŠaV na Slovensku sa na rokovaní 
zúčastnil Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu. V kapitole Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov (platy):  
-    pre nepedagogických zamestnancov o 18,1%,  
-    pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.   
V návrhu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na zvýhodnené odmeňovanie pre 
začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov 
vysokých škôl od 1. 9. 2019 v sume 10 miliónov eur, ktoré pôjde do taríf.  

Nárast osobných výdavkov vnímame ako pozitívum, ktoré súvisí s uzavretým 
rokovaním o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa - zvýšenie do taríf o 10% v roku 2019 a 
o ďalších 10% v roku 2020.  

K bodu 4 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania  KRS dňa 15.10. 
2018, na ktorej členovia komisie odsúhlasili príspevok na kúpeľnú liečbu zamestnancom 
TUZVO zo sociálneho fondu a odborov. 

Uznesenie 37. 4. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 
vyplatiť príspevok  na kúpeľné pobyty zamestnancom TUZVO zo sociálneho fondu 
a hospodárke Rady vyplatiť príspevky z odborov. 

 Z: zamestnávateľ       Termín: 31.10.2018 

 

Predseda KBOZP – Jozef Krilek 

Predseda komisie podal informáciu o zorganizovaní akcie „Deň pre Vaše zdravie“ 
27.09.2018, ktorého organizátorom bola Všeobecná zdravotná poisťovňa, v spolupráci 
s Úsekom podpory zdravia pri RÚVZ Zvolen, zamestnávateľom a odbormi. O uvedenú 
akciu bol veľký záujem zo strany zamestnancov, ako aj študentov.  

 

 



K bodu 5 – Rôzne 

 
Tajomníčka UOO – za Ján Kováč 

Predseda  Rady vyzval  predsedov ZO, aby nahlásili akým spôsobom budú čerpať 
finančné prostriedky na spoločné akcie ZO (nákupné poukážky alebo finančná hotovosť 
na spoločnú akciu ZO).  

Uznesenie 37.5.1 

Rada UOO ukladá predsedom ZO informovať tajomníčku UOO o spôsobe 
čerpania finančných prostriedkov na spoločné akcie ZO. 

Z: predsedovia ZO T: 09.11.2018 
 

Predseda Rady UOO podal informáciu o počtoch členov odborov za jednotlivé ZO. 
Konštatoval, že členská základňa má celkom 200 členov, čo je o 9 členov menej ako 
minulý rok.  Od 1.októbra 2017 do 30.septembra 2018 vstúpilo do odborovej organizácie 
15 zamestnancov a vystúpilo 24. Dôvodom ukončenia členstva v našej odborovej 
organizácii bolo hlavne skončenie pracovného pomeru zamestnancov. Predseda Rady 
vyzval predsedov jednotlivých ZO, aby zintenzívnili kampaň na získavanie nových 
členov z radov  zamestnancov a doktorandov.  

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 
organizácie za mesiac september 2018 a k 30. 9. 2018. 
 

 

Verifikátori: Miroslava Ťavodová, v. r. 

  Jozef Krilek, v. r.              predseda R-UOO, v. r. 

 

 


