
Z Á P I S N I C A  
z 38. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 14. novembra 2018 

 
Prítomní:  pp. Beňová, Chudý,  Kováč, Krilek, Monišová, Paločková,  Slašťanová, 
Sliacka, Sujová, Veľková,  
 
Ospravedlnení: Hanzelyová, Hybská, Rubaninská, Ťavodová 
 
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 37. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Predseda Rady UOO informoval členov o zasadnutí Pléna Združenia VŠaPRO 
v Kežmarských Žľaboch, na  ktorom okrem iného boli podané tieto informácie.  

 Od 1. 1. 2019 dochádza k týmto zmenám: 
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa 
mení nasledovne: 
- dochádza k zlúčeniu základnej stupnice (Príloha č. 1) s osobitnou stupnicou 
platových taríf vybraných zamestnancov (Príloha č. 2) s osobitnou stupnicou platových 
taríf výskumných a vývojových a zdravotníckych zamestnancov (Príloha č. 3), pričom 
bude iba jedna Stupnica platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone 
práce, 
-  z 12 platových stupňov (tzv. vekový automat) vzniká 14, pričom 12 je 32 až 35 
rokov praxe, 13 je 36 až 39, v 14 od 40 rokov praxe. Pre ilustráciu 1. platový stupeň 
a 1. stupnica platovej tarify začína sumou 520,00 eur a tarifný strop sa z 955,50 eur 
zvyšuje na 1 248  eur = 292,5 eur, čo je 20,23 %.  
  
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov VŠ a výskumných a vývojových zamestnancov –
- zo 14 platových tried vzniká 11, pričom profesor bude v 11, docent v 10,, odborný 
asistent s PhD. v 9, asistent bez PhD. v 8,  lektor v 7... 

- z 12 platových stupňov (tzv. vekový automat) vzniká 14, pričom 12 je 32 až 35 
rokov praxe, 13 je 36 až 39, v 14 od 40 rokov praxe. Pre ilustráciu tarifný strop 
základného platu profesora sa z 1 366,5 eur zvyšuje 1 541,5 eur = 175 eur, čo je 
11,35 %.  
 Momentálne pripravuje generálny riaditeľ sekcie VŠ konečné znenie metodiky 
prerozdelenia dotácie z verejných zdrojov z MŠ VVaŠ SR pre jednotlivé univerzity na rok 
2019. Súčasne sa pripravuje prerozdelenie  finančných prostriedkov pre jednotlivé 
univerzity podľa tejto metodiky.  Metodika bude schválená po pripomienkovaní 
reprezentáciami  VŠ (SRK, RVŠ, ŠRVŠ) a po konečnom rozhodnutí ministerky školstva. 

Nápočet finančných prostriedkov pre doktorandov je zahrnutý v prostriedkoch určených 
na valorizáciu v roku 2019 od 1. 1. 2019, pričom sa v zmysle metodiky počíta 
s celkovým počtom doktorandov uvedenom v Centrálnom registri študentov k 31. 10. 
2017: 3568 doktorandov.  



Dochádza k zmene výšky štipendia študentov v doktorandskom študijnom programe 
(doktorand), poskytovaného vysokou školou podľa § 54 ods. 18 Zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška tohto štipendia 
sa  odvíja  od  platových  taríf   zamestnancov   pri   výkone  verejnej  práce,  ktoré sa od 
1. januára 2019 menia na základe novely zákona č. 553/2003 Z. z. prijatej parlamentom 
23. októbra 2018 zmenili. S účinnosťou od 1. januára 2019 sa výška štipendia bude 
určovať podľa Osobitnej stupnice učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových 
zamestnancov podľa nového znenia prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. 
Štipendium doktoranda do vykonania dizertačnej skúšky má byť poskytované najmenej 
vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf 
učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. 
Z návrhu zmien platových tried vyplýva, že štipendium sa zvýši z 595 eur na 675 eur. 
Štipendium doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky má byť poskytované najmenej 
vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf 
učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. 
Z návrhu zmien platových tried vyplýva, že štipendium sa zvýši z 693,5 eur na 786,5 eur. 

  
 

Predpokladaný termín podpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2019 

a 2020 je 28. novembra 2018. 

Na web-sídle OZ PŠaV je zverejnená podrobná správa o činnosti Združenia za 
obdobie od 18. októbra 2017 do 23. októbra 2018. 

 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka  KRS – p. Erika Sujová 

Predsedníčka komisie predložila na schválenie zápisnicu z elektronického 
hlasovania KRS zo dňa 08.11.2018. Členovia komisie riešili príspevky zo sociálneho 
fondu a odborov za kúpeľnú liečbu pre zamestnancov TUZVO. 

Uznesenie 38.3. 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. 

Z: Beňová        T: 30.11.2017 

Predsedníčka KRS ďalej predložila návrh komisie na zorganizovanie akcie pre deti 
„Stretnutie s Mikulášom“   - vystúpenie Divadla Zelienka Zvolen s predstavením 
Rozprávka pre Mikuláša - Dvanásť mesiačikov. Podujatie pre deti sa bude konať 
07.12.2018 v Kongresovom centre Študentského domova. Členovia Rady sa 
k uvedenému návrhu vyjadrili a súhlasili s poskytnutím príspevku zo sociálneho fondu 
na Mikulášsku akciu pre deti vo veku od 3 do 12 rokov v sprievode rodiča. Hodnota 
mikulášskeho balíčka bude cca 5,00 €. Z prostriedkov odborov bude hradené malé 
občerstvenie. Bližšia informácia bude rozposlaná na pracoviská TUZVO.  

Uznesenie 38.3. 2 

Rada UOO schválila zorganizovanie Mikulášskej akcie pre deti zamestnancov, 
odporúča zamestnávateľovi vyplatiť príspevky zo sociálneho fondu v navrhovanej 
výške a ukladá hospodárke zabezpečiť občerstvenie pre deti. 

Z: Beňová        T: 07.12.2018 

Členovia komisie riešili výber žiadateľov v termíne Vianoc a Silvestra 2018  na UVZ 
Donovaly, z dôvodu kolízie žiadostí. Zo štyroch  záujemcov bola vybraná Ing. Ingrid 
Čaňová, PhD., ktorá najlepšie spĺňa požiadavku ekonomického využitia chaty. 

Uznesenie 38.3. 3 

Rada UOO schválila návrh komisie na účasť Ing. Ingrid Čaňovej, PhD.,  na UVZ 
Donovaly.  

 



        Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

        Podal informáciu, že  finančnú zbierku „Hodina deťom“ si aj tento rok zorganizuje 
Základná organizácia FEVT. 

 

K bodu 4 – Rôzne 

 
Predseda Rady UOO vyzval členov Rady, aby predložili podklady k vyhodnoteniu KZ 

za rok 2018 a návrhy do Kolektívnej zmluvy na rok 2019.   
Súčasne predseda navrhol   členov rady  do kolektívneho vyjednávania pre prípravu 

Kolektívnej zmluvy na rok 2019: pp. Hybská,  Kováč, Paločková, Ťavodová, Veľková.  
Uznesenie 38.4. 2 

Predseda Rady UOO ukladá  členom Rady predložiť podklady k vyhodnoteniu 
KZ za rok 2018 a návrhy do KZ na rok 2019.   

Z: členovia Rady UOO T: 11.12.2018 
 
Uznesenie 38.4. 3 

Rada UOO schválila do Kolektívneho vyjednávania vyššie navrhnutých členov 
Rady. 

 

Predsedovia ZO informovali o spôsobe čerpania finančných prostriedkov na 
spoločnú akciu. Všetci navrhli nákup poukážok vo výške 10,00 € v Kauflande. 

Uznesenie 38.4. 4 

Rada UOO ukladá hospodárke Rady zabezpečiť nákup poukážok a zabezpečiť 
ich distribúciu na jednotlivé ZO.  

Z: Beňová T: 11.12.2018 
 

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

 

 

 

Verifikátori: Eva Paločková, v. r. 

  Erika Sujová, v. r.              predseda R-UOO, v. r. 

 


