
Z Á P I S N I C A  
z 42. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 14. marca 2019 

 
Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová,   Hybská, Chudý,  Kováč, Krilek,  
Rubaninská,   Slašťanová, Sliacka, Sujová, Ťavodová,  
 
Ospravedlnení: Sujová, Ťavodová, Veľková,  
Prizvaný: Ing. Stanislav Jalakša – poverený funkciou kvestora 
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Prerokovanie žiadosti zamestnávateľa – zriadenie kamery 
4. Informácie zo ZO a komisií 
5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 41. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 Predseda Rady informoval, že sa v dňoch 26. 4.  – 27. 4.  2019 v RZ Crocus 

Kežmarské Žľaby uskutoční rozšírené zasadnutie Komisie mladých OZ PŠaV na 

Slovensku. Záujemcovia z radov členov UOO vo veku do 35 rokov sa môžu prihlásiť do 28. 

marca 2019.  

Ďalej podal informáciu o zorganizovaní Florbalového turnaja v mesiaci máj 2019. 

Propozície uvedeného turnaja budú zamestnancom rozposlané. 

 

K bodu 3 – Prerokovanie žiadosti zamestnávateľa – zriadenie kamery 

Na základe opatrení vyplývajúcich z výsledku Bezpečnostného auditu  na TU vo 
Zvolene, realizovaného v októbri – decembri 2018, na  zasadnutie Rady UOO bol prizvaný  
Ing. Stanislav Jalakša – poverený funkciou kvestora, ktorý  predložil členom Rady  žiadosť 
zamestnávateľa o prerokovanie podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce zriadenie kamery nad 
pokladňou v Relax zóne, pretože kamera sníma trvalé pracovisko dvoch zamestnankýň 
obsluhy bufetu. Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci kamerových 
systémov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 odsek 1) písmeno 
f)  Nariadenia EÚ, ktorým je ochrana majetku a zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa 
v priestoroch prevádzkovateľa, zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, 
odhaľovania kriminality ale aj šikanovania a obdobného správania sa fyzických osôb 
v priestoroch prevádzkovateľa. Ing. Jalakša podrobne vysvetlil členom rady, že kamerový 
systém bol zriadený hlavne za účelom ochrany pracovných priestorov a videozáznam bude 

použitý len v prípade, že dôjde k škodovej udalosti. Prejav súhlasu obidve zamestnankyne 
potvrdili svojim podpisom. 

 Uznesenie 42. 3. 1 

Členovia Rady UOO prerokovali žiadosť vedenia TUZVO v súvislosti so 
zriadením kamery nad pokladňou v Relax – zóne z dôvodu, že kamera sníma trvalé 
pracovisko dvoch zamestnankýň obsluhy. 

 

K bodu 4 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS  - za Anna Beňová 

Pani Beňová -  za predsedníčku komisie predložila na schválenie zápisnicu 
z elektronického hlasovania  KRS zo dňa 08.03.2019. Členovia komisie sa zaoberali 
žiadosťou  zamestnanca na  pridelenie  príspevku  na  kúpeľnú  liečbu  v Bardejovských  



kúpeľoch zo sociálneho fondu a z odborov, ktorá je v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 
2019. 
        Uznesenie 42. 4. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 

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

Z: Beňová        Termín: 28.03.2019 

 

Predseda ZO FEVT – Ján Kováč 

Podal informáciu o zorganizovaní návštevy divadla A. Bagara v Nitre na  divadelné 
predstavenie Štefánik – Slnko v zatmení. Požiadal o odsúhlasenie  príspevku zo sociálneho 
fondu na dopravu pre všetkých účastníkov a na vstupenku pre zamestnanca vo výške 
8,00 € a z prostriedkov odborov 3,00 € pre člena odborov. 

        Uznesenie 42. 4. 2 

Rada UOO schválila príspevok zo sociálneho fondu na dopravu, vstupenky 
a členom odborov aj z prostriedkov  odborov na uvedenú akciu. 

 

Predsedovia ZO LF, FEE, FEVT 

Informovali členov Rady o účasti na Kolégiu dekana,  kde okrem iných informácii,  
bola podaná aj informácia o rozpočte fakúlt a systemizácii pracovných miest.  

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

Predseda ďalej informoval o povinnosti uzatvoriť zmluvu o ochrane osobných údajov 
medzi UOO pracovníkov TU vo Zvolene a TUZVO, pretože TUZVO spracúva osobné údaje 
pre UOO pracovníkov TU vo Zvolene. Univerzitná odborová organizácia vystupuje ako 
samostatný prevádzkovateľ rovnako ako TUZVO. 

Uznesenie 42. 5. 1 

Rada UOO poveruje predsedu a tajomníčku, v spolupráci s právnym oddelením, 
vypracovaním uvedenej zmluvy medzi UOO pracovníkov TU vo Zvolene a TUZVO. 

Z: Kováč, Beňová        T: 31.03.2019 

 

Zároveň bola predložená požiadavka úpravy v rámci webového sídla TUZVO podľa 
ďalších usmernení zodpovednej osoby, poverenej dohľadom nad ochranou osobných 
údajov. 

Uznesenie 42. 5. 2 

Rada UOO poveruje predsedu a tajomníčku, v spolupráci so zodpovednou 
osobou, poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov zrealizovať úpravu 
webového sídla TUZVO v časti, ktorá sa týka odborovej organizácii. 

Z: Kováč, Beňová        T: 30.04.2019 

 

Vzhľadom k tomu, že tento rok sa Futbalový turnaj troch univerzít koná vo Zvolene, 
členovia Rady UOO predkladajú zamestnávateľovi  na odsúhlasenie termín konania 
uvedeného  turnaja na 12.09.2019. Návrh prerokuje predseda Rady UOO s vedením 
TUZVO. 

 

     Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac február 2019. 

 

  

 

Verifikátori: Svetlana Hanzelyová, v. r.                    Ján Kováč, v. r. 

                   Ľubica Rubaninská, v. r.                                            predseda R-UOO 


