
Z Á P I S N I C A  
z 46. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 19. septembra 2019 

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

Ospravedlnení:  Hanzelyová, Rubaninská, Veľková   

Program:  
1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z OZ PŠaV 

3. Informácie zo ZO a komisií 

4. Prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 45. zasadnutia Rady UOO boli splnené.  

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Dňa  26. 8. 2019 rokovalo vedenie zväzu s ministerkou školstva M. Lubyovou 

o aktuálnych témach.  
Predseda zväzu P. Ondek upozornil na potrebu včasného zaslania finančných prostriedkov 
zriaďovateľom v súvislosti s valorizáciou platov pedagogických a odborných zamestnancov 
regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019. Na tento účel je vyčlenených 
10 mil. EUR. Pani ministerka informovala, že finančné prostriedky budú rozpočtované 
hneď po vyhodnotení eduzberu, najneskôr v priebehu októbra. Prostriedky určené na 
valorizáciu platov na VŠ budú poukázané na jednotlivé univerzity osobitne. Zároveň 
prisľúbila, že ministerstvo zašle v tejto veci usmernenie, aby zamestnancom neboli na 
úkor úpravy platovej tarify krátené osobné príplatky. 

Predseda Rady ďalej informoval, že školenie vyjednávačov zastupujúcich ZO pri 
kolektívnom vyjednávaní bude v Kežmarských Žľaboch 23.- 25.10. 2019. Uvedeného 
školenia sa za Radu UOO pracovníkov TUZVO zúčastnia: pp. Ján Kováč, Jozef Krilek, 
Veronika Veľková, Helena Hybská, Erika Sujová a Anna Beňová    

Uznesenie 46. 2. 1 
Rada UOO  ukladá tajomníčke R-UOO prihlásiť vyššie uvedených členov rady 

na predmetné školenie v Kežmarských Žľaboch. Rada UOO odporúča 
zamestnávateľovi uhradiť poplatok za školenie zo sociálneho fondu na rok 2019, 
Použitie sociálneho fondu, časť VI. 

Z: Beňová         T: 17.10.2019 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka KRS – p. Erika Sujová 

Predsedníčka predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania   KRS 
zo dňa 18.09. 2019, v ktorej sa členovia komisie zaoberali odsúhlasením príspevkov zo 
sociálneho fondu a UOO za kúpeľno-rehabilitačné pobyty, kúpeľné liečby a rekreácie 
zamestnancov TUZVO v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2019. Ďalej predsedníčka 
komisie predložila na prerokovanie žiadosť zamestnankyne Drevárskej fakulty 
o poskytnutie príspevku na kúpeľnú liečbu v kúpeľoch.... Menovaná spĺňa všetky 
podmienky, okrem Prílohy D, bod 3, 6 Kolektívnej zmluvy TUZVO na rok 2019, t. j. 
nepredložila si žiadosť o príspevok najneskôr mesiac po ukončení liečby na ORĽZ.  

Predsedníčka komisie podrobne informovala o turisticko-poznávacom zájazde do  
Malých Karpát, ktorý bol celkovo hodnotený kladne, s pozitívnymi ohlasmi na bohatý 
program a zaujímavé turistické trasy. 



 Tajomníčka Rady požiadala o odsúhlasenie príspevku z odborov za dopravu  na 
uvedený zájazd pre člena odborov, ktorý už nie je zamestnancom TUZVO a nemôže mu 
byť poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu. 

Uznesenie 46. 3. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu bez pripomienok, odporúča zamestnávateľovi 

vyplatiť príspevky zo sociálneho fondu v navrhovanej výške a ukladá hospodárke 
vyplatiť príspevky z prostriedkov odborov. Členovia Rady súhlasia s rozhodnutím 
KRS o nepridelení príspevku zo sociálneho fondu zamestnankyni DF z dôvodu 
nesplnenia vyššie uvedenej podmienky v Kolektívnej zmluve na rok 2019. 

Členovia Rady odsúhlasili príspevok z prostriedkov odborov na turisticko-
poznávací zájazd za dopravu  pre člena odborov. 

Z: zamestnávateľ, Beňová      Termín: 30.09.2019 

  

Predsedníčka  KŠK – p. Ľubica Slašťanová 
Predsedníčka komisie informovala o „Futbalovom turnaji troch univerzít“, ktorý bol  

12. 09. 2019 v Lieskovci.  Naše mužstvo obsadilo po dlhšej prestávke krásne prvé  miesto.  
Zúčastneným hráčom patrí poďakovanie za reprezentáciu TUZVO. Na budúci rok 
organizuje  Futbalový turnaj SPU Nitra..  

  

Predsedníčka ZO DF – za p. Anna Beňová 
Hospodárka Rady UOO informovala o zorganizovaní zájazdu do Štúrova 29. augusta 

2019, ktorý sa opäť stretol s veľkým záujmom a mal dobrú  odozvu u zamestnancov 
TUZVO.  

 
 

K bodu 4 – Prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru 

 
 Predseda Rady predložil žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie okamžitého 

skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre zamestnanca TUZVO. 
Predmetnou žiadosťou sa zaoberal výbor Základnej organizácie príslušnej fakulty dňa 
13.09.2019, ktorý žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru prerokoval. Rada 
UOO uvedenú žiadosť na svojom zasadnutí prerokovala.  

 

K bodu 5 – Rôzne 

 
        Predseda Rady  podal informáciu o požiadavke z OZ PŠaV na Slovensku  na 
vypracovanie  „Štatistického výkazu stavu členskej základne k 30. 9. 2019“ .  

Uznesenie 46. 5. 1 

Rada UOO ukladá tajomníčke R-UOO vypracovať Štatistický výkaz a zaslať ho 
na OZ PŠaV v Bratislave. 

Z: Beňová       Termín: 11.10.2019 

 
Predseda  Rady ďalej informoval   o zozname  novoprijatých  zamestnancov na 

TUZVO v  I. polroku 2019 a o čerpaní sociálneho fondu za I. polrok 2019, ktorý Rade UOO 
predložil zamestnávateľ v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2019. 
 Členovia rady  schválili Časový harmonogram zasadnutí Rady UOO pracovníkov TU 
vo Zvolene na školský rok 2019/2020.  

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac jún, júl a august 2019. 
 

 

Verifikátori: Erika Sujová, v. r. 

  Helena Hybská, v. r.      predseda R-UOO, v. r. 

 


