
Z Á P I S N I C A  
z 45. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 25. júna 2019. 

Prítomní:  pp. Beňová,  Hanzelyová, Chudý,  Kováč, Krilek, Monišová, Paločková, Sliacka, 
Veľková 

Ospravedlnení: pp. Hybská, Rubaninská, Slašťanová,   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  44. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Na web-sídle OZPSaV je zverejnený: Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch 
za I. štvrťrok 2019 v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách.  
 

Dňa 22. mája 2019 sa v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 
1. florbalový turnaj zamestnancov univerzít. Záštitu nad turnajom prevzala Technická 
univerzita vo Zvolene – Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitná odborová organizácia 
pracovníkov TU vo Zvolene a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – 
Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií. Turnaja sa okrem domácej 
Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnili zamestnanci, hlavne z radov odborárov, 
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre a Žilinskej univerzity v Žiline. Turnaj otvoril rektor TU vo Zvolene,  Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolf Kropil, PhD., ktorý zdôraznil spoločenský význam historicky prvého športového 
zápolenia vo florbale zamestnancov verejných vysokých škôl. K účastníčkam a účastníkom 
sa ďalej prihovorili predseda Združenia vysokých škôl a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, 
PhD. a riaditeľ turnaja PaedDr. Stanislav Azor PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu 
Technickej univerzity vo Zvolene.  
Florbalový turnaj mal vysokú športovú úroveň a po tuhých bojoch si víťazstvo jednoznačne 
zaslúžila Žilinská univerzita, ktorá vyhrala "o skóre" nad domácou Technickou univerzitou 
vo Zvolene. Na treťom mieste skončila UMB Banská Bystrica a na štvrtom SPU Nitra. 
Výborný výkon podal Ing. Vladimír Juško, PhD. (TU vo Zvolene), ktorý bol vyhlásený za 
najlepšieho brankára turnaja. Najlepším útočníkom turnaja sa stal PaedDr. Lukáš Opáth, 

PhD. (UMB Banská Bystrica) s 12 gólmi. Individuálne ocenenia dostali aj reprezentanti 
SPU v Nitre: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. ako najskúsenejší hráč turnaja, Ing. Jana 
Kopčeková, PhD. a Ing. Martina Gažárová, PhD. ako najlepšie hráčky turnaja. V závere 
turnaja predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Ing. Pavel Ondek vyslovil 
presvedčenie, že sa z tohto športového podujatia vytvorí pekná tradícia, ktorá bude spájať 
všetky zúčastnené univerzity.  
 

Ďalšou aktivitou, na ktorej sa OZ PŠaV na Slovensku výrazne podieľal, je finančná 
dotácia na príspevok na rekreáciu zamestnancov pôsobiacich v regionálnom školstve a na 
vysokých školách.  
Zriaďovateľom a zamestnávateľom škôl bolo zaslané metodické usmernenie slúžiace na 
postup predkladania žiadosti o refundáciu prostriedkov, ktoré budú realizované 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre lepšiu informovanosť prikladáme 
linky:  

https://www.ozpsav.sk/files/mzdy%20za%201_kv_2019.pdf
https://www.ozpsav.sk/files/mzdy%20za%201_kv_2019.pdf


-    pre vysoké školy:  
http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-
na-rok-2019/ 

 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – za Anna Beňová 

Podala informáciu o akcii: Deň detí v Turčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnilo 
celkom   25  detí a rodinných príslušníkov. 

Predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania 10.06.2019, na ktorej 
členovia komisie odsúhlasili príspevok na kúpeľnú liečbu zamestnancom zo sociálneho 
fondu.  

Ďalej sa zaoberali špecifikáciou podmienok na poskytnutie príspevku zo sociálneho 
fondu a z odborov na turistický  výlet na do Malých Karpát v termíne 14.09.-15.09.2019. 
Celková cena výletu je 55,00 € bez dopravy. Členovia komisie navrhujú nasledovné 
príspevky zo sociálneho fondu: na dopravu všetkým účastníkom, príspevok pre 
zamestnanca vo výške 40,00 €, pre jedného rodinného príslušníka vo výške 15,00 € 
a príspevok pre člena odborov vo výške 5,00 €. Členovia Rady UOO v diskusii vyjadrili 
nesúhlas s výškou ceny výletu a ukladajú hospodárke Rady UOO prešetriť uvedenú cenu 
so zamestnávateľom, ktorý predmetný výlet zabezpečoval. Hospodárka Rady UOO dňa 
02.07.2019 na základe pripomienok zo zasadnutia Rady UOO, predložila členom Rady  po 
konzultácii s pani Drengubiakovou a predsedníčkou KRS nasledovné zdôvodnenie ceny 
výletu: Vzhľadom na uplatňovanie rekreačných poukazov na Slovensku, je veľký problém 
vôbec získať ubytovanie na jednu noc, všetky zariadenia preferujú ubytovanie na 2 noci 
a lokalita Modrá Harmónia patrí medzi drahšie lokality.  V cene: 55,00 € je zahrnuté 
ubytovanie, vrátane raňajok, 1 x večera. Na základe elektronického hlasovania bolo za 
uvedenú cenu 9 členov Rady, 2 proti a 1 sa zdržal hlasovania a 1  sa nevyjadril. Vzhľadom 
na uvedenú skutočnosť boli odsúhlasené príspevky na výlet do Malých Karpát tak, ako 
navrhovali členovia Komisie rekreačnej starostlivosti. Členovia Rady UOO pripomienkujú 
postup zamestnávateľa, ktorý vydal obežník o výlete do Malých Karpát bez odporúčania 
Rady UOO.  

Uznesenie 45. 3. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 
vyplatiť príspevky na kúpeľnú liečbu zamestnancom zo sociálneho fondu,  a ukladá 
hospodárke rady vyplatiť príspevok z prostriedkov odborov. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová     Termín: 15.07.2019 

Uznesenie 45. 3. 2 

Rada UOO schválila návrh členov Komisie rekreačnej komisie na príspevok zo 
sociálneho fondu na výlet do Malých Karpát  a odporúča zamestnávateľovi uhradiť 
zo soc. fondu: všetkým účastníkom dopravu, zamestnancom TUZVO  príspevok vo 
výške 40,00 €, pre jedného rodinného príslušníka vo výške 15,00 €  a ukladá 

hospodárke rady uhradiť príspevok z prostriedkov odborov pre členov odborov. 

 Z: zamestnávateľ,  Beňová     Termín: 30.09.2019 

 

Predsedníčka KŠK – za Anna Beňová 

Informovala členov Rady, že je zamestnávateľom odsúhlasený termín konania 
Futbalového turnaja troch univerzít na 12.09.2019 v obci Lieskovec. Členovia Rady sa 
zaoberali podrobnejšie organizáciou turnaja. Organizačné zabezpečenie uvedeného 
turnaja a priebežné plnenie úloh bude skontrolované v mesiaci august 2019. 

Uznesenie 45. 3. 3 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi prispieť na Futbalový turnaj troch 
univerzít zo sociálneho fondu na dopravu a občerstvenie.  

 Z: zamestnávateľ       Termín: 30.09.2019 

 

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/
http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/


Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Podala informáciu o pripravovanom  jednodňovom výlete  ZO Drevárskej fakulty dňa 
29. augusta 2019 do Štúrova. Bližšie informácie budú zverejnené obežníkom. Náklady na 
dopravu budú čerpané zo sociálneho fondu určeného na spoločné akcie pracovísk 
a vstupenky na kúpalisko,  do Baziliky v Ostrihome, na loď, príp. iné vstupenky budú 
členom odborov uhradené z prostriedkov odborov. 

 Uznesenie 45. 3. 4 

Rada UOO schválila uvedený návrh a odporúča zamestnávateľovi prispieť na 
zájazd na dopravu z prostriedkov sociálneho fondu Drevárskej fakulty. Tajomníčke 
rady ukladá uhradiť členom odborov vstupenky na kúpalisko, do Baziliky 
v Ostrihome, na loď, príp. iné vstupenky. 

Z: Beňová        Termín: 31.08.2019 

 

K bodu  – 4  Rôzne 

  

Hospodárka rady podala informáciu, že Konferencie UOO pracovníkov TU vo Zvolene sa 
zúčastnilo celkom 56 členov odborov a 7 hostí. Priebeh konferencie ako aj vystúpenie hostí 
z OZ PŠaV boli na veľmi dobrej úrovni. Konferencie sa zúčastnil aj rektor TUZVO – 
Dr. h .c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. ,  ktorý spomenul komplikovanú situáciu vysokého 
školstva v SR, vyjadril potešenie, že TU vo Zvolene naďalej obhajuje svoje postavenie 
a zvyšuje konkurencieschopnosť medzi slovenskými univerzitami a vyjadril spokojnosť so 
spoluprácou s odborovou organizáciou, ako aj OZ PŠaV. 

 Predseda rady poďakoval členom rady za prípravu konferencie a Ing. Veľkovej za 
napísanie článku na web-sídlo OZ PŠaV.  

 

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

 

 

 

Verifikátori: Veronika Veľková, v. r. 

 Svetlana Hanzelyová, v. r.             predseda R-UOO, v. r. 

 


