
Z Á P I S N I C A  
z 44. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 15. mája 2019 

Prítomní: pp. Beňová, Hanzelyová, Hybská, Chudý, Monišová, Paločková, Slašťanová, 
Veľková,  

Ospravedlnení: Kováč, Krilek, Rubaninská, Sliacka, Sujová, 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 43. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
V dňoch 26.-27. apríla 2019 sa v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských 

Žľaboch uskutočnilo rozšírené stretnutie Komisie mladých OZ PŠaV na Slovensku, na 
ktorom sa okrem stálych členov zúčastnil aj delegovaní zástupcovia jednotlivých združení 
zväzu zo všetkých kútov Slovenska.  
Cieľom stretnutia bolo priblížiť mladým kolegom aktivity, ktoré zväz uskutočňuje v rámci 
sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania ale aj individuálneho riešenia problémov 
svojich členov. Okrem toho poskytuje zväz aj takouto formou mladým členom priestor na 
zoznámenie, diskusiu a vzájomnú výmenu skúseností z ich profesionálneho života. Mladí 
ľudia často vnímajú problémy školstva z vlastnej perspektívy, majú odlišné  požiadavky 
ako ich starší kolegovia a je preto dôležité, aby cítili, že odbory sú tu aj pre nich.  
Informácie, ktoré takýmto spôsobom získame, slúžia navyše ako inšpiratívne námety pri 
rokovaniach zväzu so zástupcami vlády a ministerstiev. Za našu UOO pracovníkov TU vo 
Zvolene sa stretnutia Komisie mladých zúčastnil PaedDr. Stanislav Azor, PhD. 

OZPŠaV na Slovensku v roku 2019 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú 
pôžičku (ďalej „pôžička“). Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31.05.2019.  
Kompletné vyplnené údaje žiadosti a prílohy podľa predtlače zasielajte na adresu: OZ PŠaV 
na Slovenku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.  
Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov úradu zväzu a združení zväzu, ktorá 
postupuje podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia 
oboznámení s návrhom zmluvy a ďalším postupom. Tlačivo na poskytnutie pôžičky je 
zverejnené na web-sídle: www.ozpsav.sk. 

 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 
Informovala o plánovanej akcii  „Splav rieky Hron“ pre zamestnancov TU a ich 

rodinných príslušníkov v dňoch 25.-26.05.2019. Požiadala o príspevok zo sociálneho 
fondu na prenájom lodí, poplatok za noc v kempe a náklady na dopravu sprievodného 
vozidla a o sumu 35,00 € na organizačné poplatky z prostriedkov UOO. 

Ďalej podala informáciu o organizovaní Letného športového dňa rektora v spolupráci 
s ÚTVaŠ, ktorý bude 24.05.2019 na Počúvadle.  Bližšie informácie o Letnom športovom 
dni boli zamestnancom TUZVO oznámené obežníkom. 

Uznesenie 44.3.1 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na náklady spojené so splavom Hrona. Rada poveruje tajomníčku UOO vyplatiť 

http://www.ozpsav.sk/


uvedený príspevok a ukladá predsedníčke KKŠ predložiť menný zoznam účastníkov 
k zúčtovaniu nákladov zo SF a UOO. 

Z: Slašťanová, Beňová T: 31.05.2019 

Uznesenie 44.3.2 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 

na dopravu a občerstvenie ukladá predsedníčke KKŠ predložiť menný zoznam 
účastníkov k zúčtovaniu nákladov zo SF. 

Z: Slašťanová T: 31.05.2019 

 

Predsedníčka KRS – za Anna Beňová 

Predložila  na odsúhlasenie zápisnicu z elektronického hlasovania KRS zo 
dňa  13.05. 2019.Členovia komisie  odsúhlasili príspevok zo sociálneho fondu a odborov 
na kúpeľnú liečbu zamestnankyniam TUZVO, ktoré podľa  Kolektívnej zmluvy spĺňajú 
podmienky pre pridelenie príspevkov. 

Uznesenie 44.3.3 

Rada UOO  odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevky zo sociálneho fondu 
a z odborov zamestnankyniam, ktoré sa zúčastnili kúpeľného pobytu.  

Z: zamestnávateľ, Beňová T: 31.05.2019 

Členovia Rady UOO tiež odsúhlasili,  aby na deň detí bola zamestnancom a deťom   
hradená doprava autobusom  zo sociálneho fondu. Vstupné do Spa&Aquaparku 
Turčianske Teplice  bude hradené deťom zamestnancov TUZVO  zo sociálneho fondu.  
Bližšie informácie o uvedenom zájazde boli oznámené obežníkom na pracoviská TUZVO.  

Uznesenie 44.3.4 

Rada UOO  odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu pre všetkých účastníkov zájazdu a vstupenku deťom zamestnancom vo 
veku do 15 rokov.  

Z: zamestnávateľ  T: 02.06.2019 

 

Predsedníčka ZO Rektorát – za Anna Beňová 

Podala informáciu o zorganizovaní divadelného predstavenia v SND v Bratislave dňa 
12.05.2019, ktoré účastníci predstavenia ocenili dlhým potleskom. 

 

K bodu 4 – Rôzne 

 

 Podpredsedníčka  Rady na základe návrhov zo ZO informovala, že  na ocenenie 
formou „Ďakovného listu“ za aktívnu a dlhoročnú prácu v odboroch boli navrhnutí 
nasledovní  členovia odborov:  Ing. Veronika Veľková, PhD., Ing. Miroslava Ťavodová, 
PhD., Doc. Ing. František Chudý, CSc., Ing. Renáta Monišová a pani Ľubica Rubaninská.   
Členovia rady návrh schválili a navrhujú doc. Ing. Jána Kováča, PhD., oceniť na úrovni 
OZ PŠaV a pánovi rektorovi - Dr.h.c.prof.Ing.Rudolfovi Kropilovi, PhD., udeliť ocenenie za 
veľmi dobrú spoluprácu s UOO.  V  diskusii sa podrobne zaoberali programom 
Konferencie, ktorá bude dňa 21.05.2019 v posluchárni B2. 

Uznesenie 44.4.1 

Rada UOO  poveruje tajomníčku nahlásiť uvedených ocenených na OZ PŠaV  
Bratislave. 

Z: Beňová T: 17.05.2019 

 
Tajomníčka Rady UOO Anna Beňová  podala informáciu, že 2 % z dane na OZ PŠaV 

odovzdali 4 členovia odborov v celkovej výške 65,27 €.  
 
 Členovia Rady UOO sa dohodli na termíne výjazdového zasadnutia  14.-15.06.2019. 
 

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

   
 

Verifikátori: Renáta Monišová, v. r. 

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


