
Z Á P I S N I C A  
z 39. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 13. decembra 2018 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová, Hybská, Chudý, Kováč, Monišová, 
Paločková, Rubaninská,  Slašťanová, Sliacka, Sujová, Ťavodová, Veľková,  
 
Ospravedlnení: Koleda, Krilek,  
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Kolektívna zmluva na rok 2019 
5. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

Uznesenia  z 38. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 28. novembra 2018 bola v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR podpísaná 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení 
zástupcovia zamestnávateľov reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí 
Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov a zástupcovia zamestnancov 
reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi 
Slovenska. Slávnostného podpisu sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini a 
predsedovia všetkých koaličných strán.  
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme na roky 2019 - 2020 je zverejnená na web-sídle OZ PŠaV. 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

Predsedníčka KRS  - Erika Sujová 

Predsedníčka komisie predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania 
KRS zo dňa 10.12.2018. Členovia komisie  sa zaoberali návrhom na  pridelenie príspevku 
zo sociálneho fondu  a odborov za   kúpeľnú liečbu  zamestnankyni TUZVO.      
Zamestnávateľovi  bola dodatočne predložená žiadosť zamestnanca TUZVO pod číslom:  
R-12236/2018 o poskytnutie príspevku za kúpeľnú liečbu zo sociálneho fondu 
a z odborov. 

Zároveň informovala o Mikulášskej akcii pre deti zamestnancov TUZVO, na ktorú 
bolo prihlásených   cca100 detí, ktorá sa aj tento rok stretla s kladným hodnotením zo 
strany detí aj rodičov. 

Uznesenie 39. 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, ako aj vyplatenie príspevkov za 
dodatočne predloženú žiadosť, ktorá je v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2018. 

Z: Beňová        Termín: 22.12.2018 

Predsedníčka KPMaSP – Miroslava Ťavodová 

Informovala členov Rady, že ZO FEVT v rámci finančnej zbierky „Hodina deťom“ 
odovzdala 65,00 € do detského domova v Hriňovej.  

 

Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 

Informovala členov Rady, že ÚTVaŠ v spolupráci s KKŠ organizuje Vianočný turnaj 
v RAKETLONE dňa 19.12.2018 v telocvični TU vo Zvolene. Zároveň požiadala o príspevok 
z prostriedkov odborov vo výške 40,00 € na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja. 

https://www.ozpsav.sk/files/kzvs_vs.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/kzvs_vs.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/kzvs_vs.pdf


Uznesenie 39. 3. 2 

Rada UOO schválila príspevok z prostriedkov odborov vo výške 40,00 € na 
občerstvenie a ceny na Vianočný turnaj v RAKETLONE. 

Z: Beňová        Termín: 19.12.2018 

 

Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Podala informáciu, že výbor ZO DF navrhuje do konca volebného obdobia  za členku  
Komisie rekreačnej starostlivosti pani Ivetu Sičákovú. 

 Ďalej podala informáciu, že v rámci koncoročnej akcie zamestnancov Drevárskej 
fakulty boli vyzbierané finančné prostriedky vo výške 300,00 €, ktoré  venujú Detskému 
domovu v Hriňovej. 

 

K bodu 4 – Návrh KZ na rok 2019 

Členovia Rady sa zaoberali návrhmi do Kolektívnej zmluvy na rok 2019, ktoré boli 
predložené z jednotlivých základných organizácií. V diskusii členovia rady upravili 
niektoré body v Kolektívnej zmluve na rok 2019. 

Uznesenie 39. 4. 1 

Rada UOO poveruje podpredsedníčku rady zapracovať pripomienky do 
Kolektívnej zmluvy a zaslať ju zamestnávateľovi. 

Z: Veľková        Termín: 17.01.2019 

 

K bodu 5 – Rôzne 

Predseda Rady konštatoval, že Plán športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
UOO zamestnancov TU vo Zvolene na rok 2018 bol  splnený. Požiadal predsedov komisií 
a ZO, aby pripravili vyhodnotenie činností ZO a komisií za rok 2018 a Plán podujatí na 
rok 2019. 

Uznesenie 39. 5. 1 

Predseda  Rady UOO ukladá predsedom ZO a komisií pripraviť vyhodnotenie 
plánu športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí za rok 2018. 

Z: predsedovia ZO a komisií T: 17.01.2019 

 

Uznesenie 39. 5. 2 

Rada UOO poveruje tajomníčku Rady UOO pripraviť rozbor hospodárenia 
finančných prostriedkov za rok 2018 a predložiť ho na kontrolu Revíznej komisii pri 
UOO. 

Z: revízna komisia, Beňová T: 17.01.2019 

 

Predsedovia ZO informovali o zorganizovaní koncoročných akcií na jednotlivých 
základných organizáciách. 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 

za mesiac november 2018. 

 

 

Verifikátori: Svetlana Hanzelyová, v.r. 

  Ľubica Slašťanová, v.r.               predseda R-UOO, v.r. 

 

 


