
Z Á P I S N I C A  
z 40. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 17. januára 2019. 

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

Ospravedlnení:  Koleda, Rubaninská 

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 39. zasadnutia Rady UOO boli čiastočne splnené. Ostatní predsedovia 
komisií,  ktorí nepredložili správy o činnosti, musia ich predložiť  do 14.02.2018. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 

Na web-sídle OZ PŠaV je zverejnená informácia o tom, ako sa majú riešiť a 
financovať príspevky na rekreácie zamestnancov od zamestnávateľov.  
Zákon o cestovnom ruchu, ktorý ukladá túto povinnosť zamestnávateľom, zriaďovateľom 
bol schválený NR SR dňa 27. 11. 2018 pod číslom 347/2018 Z. z.  
Zamestnávatelia nedisponujú finančnými prostriedkami pre tento účel. Preto OZ PŠaV  
oslovil príslušné ministerstvá a predsedu NR SR za účelom zabezpečenia finančných 
prostriedkov pre príspevok zamestnancov na rekreácie.  
Minister financií už na Hospodárskej a sociálnej rade SR, kedy sa rokovalo o štátnom 
rozpočte dňa 8. 10. 2018 potvrdil, že na legislatívne zmeny v roku 2019 je v rezerve 
štátneho rozpočtu 400 miliónov Eur. Za legislatívnu zmenu považujeme aj financovanie 
príspevku zamestnancov na rekreácie.  
OZ PŠaV vynaloží maximálne úsilie aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka 
príspevok dostali vo forme nadnormatívneho účelového financovania.  

Predseda Rady UOO podal informáciu, že v dňoch 1. – 2. februára 2019 sa 
uskutoční 12. ročník “O POHÁR  PREDSEDU OZ PŠaV na SLOVENSKU“ v obrovskom 
slalome a snowboarde v Dolinky – Žiar. Za UOO pracovníkov TU vo Zvolene sa lyžiarskych 
pretekov zúčastnia: pp. Ľubica Slašťanová, Miroslava Ťavodová, Imrich Vida  a  Stanislav 

Azor.                                                            
 Uznesenie 40. 2. 1 
Rada UOO schválila účasť vyššie menovaných na lyžiarskych pretekoch 

a súhlasí s preplatením cestovného a štartovného na uvedených pretekoch 
z prostriedkov odborov.  

Z: Beňová       T: 21.01. 2019 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Na zasadnutie Rady UOO bola predložená žiadosť o  poskytnutie príspevku zo 
sociálneho fondu za rekreáciu v Kežmarských Žľaboch v termíne od 28.12.2018 do 
02.01.2019. Vzhľadom k tomu, že predmetná žiadosť nebola prerokovaná na KRS, bude 
predmetom schvaľovania na najbližšom  rokovaní Rady UOO. 

Uznesenie 40.3.1 



Rada UOO poveruje predsedníčku KRS  prerokovať žiadosť o poskytnutie 
príspevku zo sociálneho fondu za rekreáciu v Kežmarských Žľaboch. 

Z: Beňová       T: 14.02.2019 

 

Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 

Podala informáciu o organizovaní zimného športového dňa 31. 01. 2019 v lyžiarskom 
stredisku Skalka aréna. Požiadala o odsúhlasenie príspevku zo sociálneho fondu na 
dopravu a občerstvenie aj z prostriedkov odborov. 

Uznesenie 40.3. 2 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu a občerstvenie na zimný športový deň. Schvaľuje príspevok z odborov 
vo výške 20,00 € na občerstvenie. 

Z: Beňová T: 31.01. 2019 

 

Predsedníčka Revíznej komisie – Miroslava Cibulová 

Predložila členom Rady UOO Rozbor hospodárenia finančných prostriedkov za rok 

2018 a následne Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly účtovných dokladov UOO 
za rok 2018, ktorá bola vykonaná 15.01.2019.   

Uznesenie 40.3. 3 

Rada UOO zobrala na vedomie Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly 
účtovných dokladov UOO za rok 2018. 

 

Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Požiadal Radu UOO o poskytnutie finančného príspevku na stolnotenisový turnaj na 
nákup cien výhercom turnaja. Turnaj sa uskutoční v mesiaci január 2019. 

Uznesenie 40.3. 4 
Rada UOO odsúhlasila príspevok na nákup cien na stolnotenisový turnaj 

z prostriedkov UOO vo výške 20,00 €. Poveruje tajomníčku UOO vyplatiť uvedený 
príspevok a ukladá predsedovi ZO FEVT predložiť doklad o nákupe cien. 

Z: Kováč, Beňová T: 14.02.2019 

 

Predsedovia ZO a komisií 

Predložili Vyhodnotenie činnosti ZO a komisií za rok 2018. Plán akcií ZO a komisií 
na rok 2019 spoločne upraví Rada UOO na  zasadnutí rady v mesiaci február 2019.  

Uznesenie 40.3. 5 

Rada UOO poverila predsedu  vypracovať Správu o činnosti UOO za rok 2018.  
Z: Kováč T: 14.03.2019 

 

K bodu 4 – Vyhodnotenie KZ za rok 2018 a Návrh KZ na rok 2019  

 

Členovia rady sa v diskusii zaoberali jednotlivými zmenami v návrhu Kolektívnej 
zmluvy na rok 2019, ktoré predložili  základné organizácie a zamestnávateľ. Pripomienky 
a návrhy boli zapracované do KZ na rok 2019  a  návrh KZ predseda rady predložil 
zamestnávateľovi. Predmetné návrhy zo strany zamestnávateľa a odborov budú 
prerokované na najbližšom zasadnutí  zamestnávateľa a odborov. 

Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2018 predkladá tento rok Rada UOO 
pracovníkov TU vo Zvolene.   

Uznesenie 40.4. 1 

Rada UOO ukladá  tajomníčke Rady UOO vypracovať Vyhodnotenie Kolektívnej 
zmluvy na rok 2018 a predsedovi Rady UOO predložiť materiál  na schválenie 
zamestnávateľovi.  

Z: Beňová, Kováč T: 25.01.2019 

 

 



K bodu 5 – Rôzne 

 

Predseda rady informoval o predloženom zozname od zamestnávateľa, ktorý sa týkal 
dohodnutých nových pracovných pomeroch na TUZVO za II. polrok 2018 v súlade 
s Článkom 12, ods. 10 KZ na rok 2018.  

 
Členovia Rady UOO sa dohodli na zorganizovaní Konferencie Univerzitnej odborovej 

organizácie prac. TU vo Zvolene 14., prípadne 21. 5. 2019 o 13:00 h. v posluchárni B2. 
Uznesenie 40.5. 1 

Rada UOO poverila tajomníčku Rady UOO nahlásiť navrhované termíny na OZ 
PŠaV a rezervovať poslucháreň B2. 

Z: Beňová, Kováč T: 25.01.2019 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac december 2018 a za rok 2018. 
 

 

 

Verifikátori:   Božena Sliacka, v. r. 

   František Chudý, v. r.         predseda R-UOO, v. r. 

 

 

 
 


