
Z Á P I S N I C A  
z 47. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 17. októbra 2019. 

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

Ospravedlnená:  Ťavodová  

Program:                                                         
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV  
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Harmonogram volieb funkcionárov Rady UOO na obdobie február 2020 – január      
        2025 
5. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia zo  46. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

   

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Dňa 26. septembra 2019 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie predsedníctva 

zväzu v Skalici. Výjazdovými rokovaniami po všetkých regiónoch Slovenska chce 
zväz priblížiť svoju činnosť všetkým členom a dať im možnosť diskutovať osobne o 

aktuálnych témach v oblasti školstva.  
Samotné rokovanie predsedníctva otvoril predseda zväzu Pavel Ondek aktuálnymi 
informáciami o aktivitách vedenia zväzu (stretnutie s ministerkou školstva k 

valorizácii platov od 1.9.2019 a od 1.1.2020, rokovanie so zástupcami ministerstva 
k odpisom z registra trestov, účasť na okrúhlom stole ŠIOV k duálnemu 
vzdelávaniu, rokovanie HSR SR k minimálnej mzde a odoberaniu osobných 

príplatkov za postup do vyššej platovej triedy). Doplnili ho podpredsedovia zväzu 
podrobnosťami o činnosti jednotlivých združení. 

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke www.ozpsav.sk, kde je tiež 
zverejnený „Prehľad o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch za I. polrok 2019. 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania  KRS dňa 16.10. 
2019, na ktorej členovia komisie sa vyjadrili k prideleniu príspevku na kúpeľnú liečbu 
zamestnancovi Drevárskej fakulty TUZVO. Menovaný spĺňa všetky podmienky, okrem 
Prílohy D, bod 3, Kolektívnej zmluvy na rok 2019, t. j. nepredložil žiadosť o príspevok 
najneskôr mesiac po ukončení liečby na ORĽZ. V zmysle KZ žiadateľovi príspevok 
neprináleží.  Predsedníčke ZO Drev. fakulta bola doručená žiadosť zamestnankyne DF 
o prehodnotenie nepridelenia príspevku zo sociálneho fondu z dôvodu nesplnenia 
podmienky v Kolektívnej zmluve tak, ako to bolo rozhodnuté na septembrovom zasadnutí 
Rady UOO. Členovia Rady UOO sa uvedenou žiadosťou zaoberali a hlasovaním potvrdili 
stanovisko KRS. 

Uznesenie 47. 3. 1 

Rada UOO schválila zápisnicu z elektronického hlasovania dňa 16.10.2019. 

Ďalej predsedníčka KRS informovala, že členovia komisie sa zaoberali návrhom  od 
zamestnávateľa  na akciu pre deti : „Stretnutie s Mikulášom“. Pre vytvorenie programu 
pre deti boli navrhnuté dve divadlá. KRS navrhuje vybrať z dvoch ponúkaných alternatív 
na Rade UOO. Rada UOO hlasovaním vybrala divadlo „ZELIENKA“ dňa 04.12.2019 
v Kongresovom centre ŠD TUZVO pre deti vo veku od 3-12 rokov. Súčasne odsúhlasili 

http://www.ozpsav.sk/


nákup  balíčka zo sociálneho fondu. Bližšie informácie budú zamestnancom oznámené 
obežníkom. 

Uznesenie 47. 3. 2 

        Rada UOO schválila  príspevok zo sociálneho fondu na akciu pre deti: 
„Stretnutie s Mikulášom“, ktorú zabezpečí divadlo ZELIENKA a z prostriedkov 

odborov na občerstvenie.  

Z: zamestnávateľ, Beňová      Termín: 04.12.2019 

 

K bodu 4 – Harmonogram volieb funkcionárov Rady UOO na obdobie február  2020 - 

                  január 2025 

Tajomníčka Rady UOO predložila na schválenie časový harmonogram volieb 
funkcionárov Rady UOO na obdobie február 2020 – január 2025 nasledovne: 

V termíne od 21. 10. do 14.11.2019 sa budú konať na všetkých Základných 
organizáciách UOO voľby:  

 predsedu základnej organizácie, 

 člena Komisie rekreačnej starostlivosti, 

 člena Komisie práce, miezd a starostlivosti o pracovníkov, 

 člena Kultúrno-športovej komisie, 

 člena Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

 člena Revíznej komisie. 

V decembri 2019 sa z 8 navrhnutých členov Revíznej komisie uskutočnia voľby 3 
členov. Volebná komisia bude pracovať v tomto zložení:  
predseda: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., členovia: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Eva 
Paločková.  
 Na zasadnutí Rady UOO  v januári 2020 sa uskutoční voľba predsedu novozvolenej 
Rady UOO.  

Uznesenie 47.4.1 

Rada UOO schválila časový harmonogram volieb a zloženie volebnej komisie 
pre voľbu Revíznej komisie. Ukladá tajomníčke Rady pripraviť volebné lístky 
a prezenčné listiny pre  voľby na jednotlivých Základných organizáciách.  

 Z: Beňová        Termín: 18.10.2019 

Uznesenie 47.4.2 

Rada UOO ukladá predsedom Základných organizácií uskutočniť voľby 
funkcionárov do Rady UOO. 

 Z: Beňová        Termín: 14.11.2019 

 

K bodu 5 – Rôzne 

Tajomníčka UOO  

Predseda  Rady vyzval  predsedov ZO, aby nahlásili akým spôsobom budú čerpať 
finančné prostriedky na spoločné akcie ZO (nákupné poukážky alebo finančná hotovosť 
na spoločnú akciu ZO).  

Uznesenie 47.5.1 

Rada UOO ukladá predsedom ZO informovať tajomníčku UOO o spôsobe 
čerpania finančných prostriedkov na spoločné akcie ZO. 

Z: predsedovia ZO T: 14.11.2019 
 

Predseda Rady UOO podal informáciu o počtoch členov odborov za jednotlivé ZO. 
Konštatoval, že členská základňa má celkom 196 členov, čo je o 4 členov menej ako 
minulý rok.  Od 1.októbra 2018 do 30.septembra 2019 vstúpilo do odborovej organizácie 
14 zamestnancov a vystúpilo 18. Dôvodom ukončenia členstva v našej odborovej 
organizácii bolo hlavne skončenie pracovného pomeru zamestnancov. Predseda Rady 
vyzval predsedov jednotlivých ZO, aby zintenzívnili kampaň na získavanie nových 
členov z radov  zamestnancov a doktorandov.  

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac september 2019 a k 30.09. 2019. 
 

Verifikátori: Božena Sliacka, v. r. 

  Jozef Krilek, v. r.              predseda R-UOO, v. r. 


