
Z Á P I S N I C A  
z 43. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 11. apríla 2019 

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

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Prerokovanie materiálov: Organizácia práce nadčas, práce v noci a pracovnej 
        pohotovosti 
5. Príprava Konferencie UOO 

6. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 42. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Dňa 19. marca 2019 sa konalo na pozvanie Rady predsedov odborových organizácií 
na Univerzite Komenského v Bratislave 7. rokovanie Výboru Združenia vysokých škôl 
a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva na Slovensku. 
Zasadanie otvoril doc. Ing. Miroslav Habán, PhD, predseda Združenia VŠaPRO. Hlavnými 
bodmi programu boli odvod členských príspevkov za rok 2018, čerpanie rozpočtu 
združenia za rok 2018 a návrh rozpočtu združenia na rok 2019, databáza členov, 
informácia predsedu zväzu o činnosti OZ PŠaV na Slovensku, informácia predsedu 
združenia o činnosti ZVŠaPRO, plán činnosti združenia na rok 2019, informácia o 
programe a materiáloch na Radu zväzu 20. 03. 2019. Diskutovali viacerí členovia Výboru 
najmä vo veci realizácie zvýšenia tarifných platov učiteľov a zamestnancov VŠ a PRO bez 
krátenia nadtarifných zložiek platu a tiež aplikácie príspevku na rekreáciu. Formou 
prezentácie vystúpil aj Ing. Pavol Ondek, predseda OZPŠaV. 

Predseda  zväzu  Pavel Ondek  a podpredsedníčka  zväzu  Ingrid  Gamčíková  dňa  
7. marca 2019 rokovali na pôde ministerstva financií s generálnym riaditeľom sekcie 
rozpočtovej politiky Radovanom Majerským, riaditeľom odboru analýz vzdelávacej politiky 
Michalom Rehúšom o pripravovanej zmene odmeňovania s cieľom motivovať začínajúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a začínajúcich učiteľov 
vysokých škôl.  
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-ministerstve-
financii-sr.alej 
 
 Predseda Rady UOO podal informáciu, že v dobe od 23. – 25.10.2019 sa bude konať 
zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO a školenie vyjednávačov Kolektívnej zmluvy 
v Kežmarských Žľaboch. 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS  - Erika Sujová 

Predsedníčka komisie predložila na schválenie zápisnicu zo zasadnutia  KRS zo dňa 
08.04.2019. Členovia komisie sa zaoberali žiadosťami  zamestnancov na  pridelenie  
príspevku  na  kúpeľnú  liečbu a rekreáciu  zo sociálneho fondu a z odborov, ktoré sú 
v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2019. 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-ministerstve-financii-sr.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-ministerstve-financii-sr.alej


 Uznesenie 43. 3. 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         T: 30.04.2019 
 
Ďalej členovia komisie navrhli ku Dňu detí zorganizovať: 

 Návštevu Aquaparku Turčianske Teplice 

 Deň detí vo Zveroparku  Žarnovica/Revište 

        Členovia Rady UOO hlasovaním odsúhlasili prvý návrh, t. j. návštevu Aquaparku 
Turčianske Teplice dňa 01.06.2019 (sobota). Bližšie podmienky budú zamestnancom 
oznámené obežníkom.  

Uznesenie 43. 3. 2 

Rada UOO odsúhlasila  zorganizovať ku dňu detí zájazd do Aquaparku 
Turčianske Teplice.  

Z: zamestnávateľ        T: 01.06.2019 

Členovia komisie upresnili termín zorganizovania turisticko-poznávacieho výletu do 
Malých a Bielych Karpát na 14. – 15. septembra 2019.  

Uznesenie 43. 3. 3 

Rada UOO odsúhlasila  zorganizovanie vyššie uvedeného turisticko-
poznávacieho výletu do Malých a Bielych Karpát a odporúča zamestnávateľovi 
urobiť prieskum ponuky a predbežne zarezervovať ubytovanie pre 38 osôb.  

Z: zamestnávateľ        T: 30.04.2019 

 

Predseda KBOZP – Jozef Krilek  

Informoval členov Rady o pripravovanej akcii Deň zdravia v spolupráci so 
zamestnávateľom a zdravotnou poisťovňou UNION dňa  15. mája 2019. Bližšie informácie 
budú zamestnancom včas oznámené. 

 

Predsedníčka ZO Rektorát – Božena Sliacka  

Podala informáciu o zorganizovaní zájazdu na divadelné predstavenie „Bál“ do SND 
v Bratislave dňa 12.05.2019. Cena vstupenky je 20,00 €, príspevok zo SF 15,00 € 
a z prostriedkov odborov pre členov vo výške 5,00 €. Členovia Rady UOO uvedený návrh 
odsúhlasili. 

Uznesenie 43. 3. 4 

Rada UOO odsúhlasila príspevok zo sociálneho fondu na dopravu, na vstupenku 
vo výške 15,00 € a z prostriedkov odborov vo výške 5,00 €  členom odborov na 
divadelné predstavenie do Bratislavy.  

Z: zamestnávateľ, Beňová     
   T: 12.05.2019 

 

K bodu 4 – Prerokovanie materiálov: Organizácia práce nadčas, práce v noci, 
pracovnej pohotovosti 

 

Zamestnávateľ predložil Rade UOO v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou na 
prerokovanie materiál: 

1. Organizácia pracovnej pohotovosti - § 96 Zákonníka práce, týkajúce sa 
zamestnancov OIP Rektorátu,  Študentského domova  a  zamestnancov Autodopravy.  

2. Organizácia práce nadčas - § 97 Zákonníka práce, 

najčastejšie vykonávaná v profesiách: kurič, strážnik -vrátnik, údržbár, pracovník ŠJ 
a vodič. 

3. Organizácia práce v noci - § 98 Zákonníka práce s priloženým zoznamom 
zamestnancov TUZVO, pracujúcich v noci k 30.04.2018. 

Uznesenie 43.4. 1 

Rada UOO schválila predložený materiál bez pripomienok. 



K bodu 5 – Príprava Konferencie UOO 

 
Členovia Rady sa zaoberali návrhom programu Konferencie UOO  dňa 21. mája 2019 

o 13.00 h. v posluchárni B2:  

 Otvorenie a voľba mandátovej a návrhovej komisie a p. Hybská – predseda, 
pp. Hanzelyová, Slašťanová, Chudý, – členovia/  

 Správa o činnosti UOO pracovníkov TU vo Zvolene za rok 2018 

 Správa Revíznej komisie UOO o hospodárení za rok 2018 

 Aktuálne informácie z OZ PŠaV 

 Informácia o činnosti univerzity v roku 2018 a plány na rok 2019 

 Ocenenie dlhoročných funkcionárov odborov 

 Návrh uznesení 

 Záver 
Na konferenciu budú delegovaní zástupcovia z jednotlivých základných organizácii 

v  30 % - nom zastúpení z každej ZO, vrátane predsedu. V reálnych číslach je to 
nasledovne: ZO Lesnícka fakulta - 11, ZO Drevárska fakulta - 10, ZO FEVT-5, ZO FEE-6, 
ZO Rektorát – 16, ZO SLDK - 3, ZO CIT – 2, ZO ŠDaJ – 8,  SPOLU: 61 delegátov. 

Uznesenie 43. 5. 1 

Predseda rady UOO ukladá predsedom základných organizácií určiť  delegátov 
na konferenciu. 

Z: predsedovia ZO       T: 10.05.2019 

 
Uznesenie 43. 5. 2 
Rada UOO ukladá tajomníčke UOO zabezpečiť  občerstvenie a pozvať hostí na 

Konferenciu. 

        Z: Beňová  T: 07.05.2019 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 
Tajomníčka Rady  informovala o organizovaní osláv SVIATKU PRÁCE 2019, ktoré 

budú dňa 1. mája 2019 v Budatínskom parku v Žiline. Záujemcovia o účasť na 
uvedených oslavách nech sa záväzne prihlásia u tajomníčky rady najneskôr do 25. 4. 
2019. 

Uznesenie 43. 6. 1 
Rada UOO poveruje tajomníčku spropagovaním osláv SVIATKU PRÁCE 2019 

dňa 1. mája 2019 v Budatínskom parku v Žiline a zabezpečiť dopravu pre záujemcov.  

Z: Beňová  T: 01.05.2019 

 

Predseda rady vyzval členov, aby do najbližšieho zasadnutia predložili návrhy na 
ocenenie dlhoročných funkcionárov odborov. 

Uznesenie 43. 6. 2 
Predseda rady  poveruje členov predložením návrhov na ocenenie dlhoročných 

funkcionárov odborov.  

Z: Rada UOO  T: 10.05.2019 

 

Tajomníčka Rady UOO –  Anna Beňová 

Tajomníčka pripomenula predsedom ZO o možnosti poukázania 2 % zaplatenej dane 
Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Tlačivá sú k dispozícii 
u tajomníčky Rady UOO. 
 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac marec 2019 a prvý štvrťrok 2019. 

 

Verifikátori: Jozef Krilek, v. r.                     Ján Kováč, v. r. 

 Ľubica Slašťanová, v. r.     predseda R-UOO 


