
Z Á P I S N I C A  
z 48. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 14. novembra 2019 

 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Fáberová,  Hanzelyová, Hybská, Chudý,  Kováč, Krilek, 
Monišová, Sičáková, Slašťanová, Sliacka,   
 
Ospravedlnení: Paločková, Rubaninská,  Sujová, Ťavodová, Veľková 
 
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 47. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Predseda Rady UOO informoval členov o zasadnutí Pléna Združenia VŠaPRO  v 

dňoch 23. - 25. októbra 2019 v Kežmarských Žľaboch. V stredu - 23.októbra 2019 zasadal 
Výbor združenia VŠaPRO, na ktorom členovia vyhodnotili čerpanie rozpočtu združenia za 
1. polrok tohto kalendárneho roku. Zaoberali sa stavom členskej základne a novou 
databázou na evidenciu členov.  Na pléne vystúpil predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý 
informoval delegátov a hostí o aktivitách OZ PŠaV na Slovensku, o rokovania KOZ SR, 
HSR SR a so štátnou správou. Delegátom pléna priblížil Požiadavky OZ PŠaV na Slovensku 
pre predstaviteľov politických strán a hnutí v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NR 
SR. 

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič hovoril 
o pripravovaných zmenách v zabezpečovaní vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k 
pripravovaným štandardom pre akreditáciu, o novelizácii zákona o VŠ. Podpredsedníčka 
Rady vysokých škôl SR PaedDr. Anna Čekanová, PhD. vo svojom vystúpení hovorila o 
podpore iniciatívy ministerstva školstva na udelenia oprávnenia pre používanie označenia 
výskumná univerzita, o návrhu RVŠ SR do priorít MŠVVaŠ SR na obdobie rokov 2020 - 
2024. Účastníkom sa prihovorila aj novozvolená predsedníčka Klubu dekanov fakúlt VŠ 
SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Informáciu o činnosti združenia VŠaPRO, 
vyhodnotenie plnenia Cieľov a programu združenia VŠaPRO za rok 2019 a návrh Cieľov a 
programu združenia VŠaPRO na rok 2020 predniesol predseda združenia. Na web-sídle 
OZ PŠaV je zverejnená podrobná správa o činnosti Združenia za obdobie od 24. októbra 
2018 do 22. októbra 2019. 

Ďalej predseda Rady informoval o liste predsedu OZ PŠaV, ktorý bol adresovaný 
predsedovi vlády SR ohľadom úpravy základnej stupnice platových taríf od 1.1.2020 tak, 
aby začínala na úrovni zákonom stanovenej minimálnej mzdy na rok 2020, od ktorej sa 
budú odvíjať ďalšie tarifné triedy a platové stupne.  

 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka  KRS – za Iveta Sičáková 

Pani Sičáková členka komisie predložila na schválenie zápisnicu z elektronického 
hlasovania KRS zo dňa 12.11.2019. Členovia komisie riešili pridelenie príspevkov zo 
sociálneho fondu a odborov za kúpeľnú liečbu pre zamestnancov TUZVO. 

Uznesenie 48.3. 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. 

Z: zamestnávateľ, Beňová       T: 30.11.2019 



Ďalej členovia komisie riešili výber žiadateľov v termíne Vianoc a Silvestra 2019  na 
UVZ Donovaly, z dôvodu kolízie žiadostí. Zo štyroch  záujemcov boli vybraní Ing. Pavol 
Koleda, PhD. a  Ing. Peter Koleda, PhD., ktorí o pobyt  žiadajú opakovane a v minulom   
roku im pobyt nebol pridelený. Na chatu v Tajove členovia KRS navrhujú vybrať prof. Ing. 
Jozefa Štefku, CSc., doc. Ing. Jána Parobeka, PhD. a Ing. Pavla Sedláka, PhD. 

Uznesenie 48.3. 2 

Rada UOO odsúhlasila  návrh členov Komisie rekreačnej starostlivosti.   

 

        Predseda ZO FT – Ján Kováč 

        Podal informáciu, že  finančnú zbierku „Hodina deťom“ si aj tento rok zorganizuje 
Základná organizácia FT a pripojí sa k nim ZO FEE. 

 

K bodu 4 – Rôzne 

 
Predseda Rady UOO vyzval členov Rady, aby predložili podklady k vyhodnoteniu KZ 

za rok 2019 a návrhy do Kolektívnej zmluvy na rok 2020.   
Súčasne predseda navrhol   členov rady  do kolektívneho vyjednávania pre prípravu 

Kolektívnej zmluvy na rok 2020: pp. Hybská,  Kováč, Chudý, Sujová,  Veľková.  
Uznesenie 48.4. 1 

Predseda Rady UOO ukladá  členom Rady predložiť podklady k vyhodnoteniu 
KZ za rok 2019 a návrhy do KZ na rok 2020.   

Z: členovia Rady UOO T: 16.12.2019 
Uznesenie 48.4. 2 

Rada UOO schválila do Kolektívneho vyjednávania vyššie navrhnutých členov 
Rady. 

 

        Ďalej predseda predložil žiadosť zamestnankyne TUZVO o poskytnutie sociálnej 
výpomoci nenávratnej zo sociálneho fondu z dôvodu závažnej mimoriadnej udalosti. 
Členovia Rady hlasovaním jednomyseľne odsúhlasili poskytnutie výpomoci vo výške 
250,00 €.  

Uznesenie 48.4. 3 

Rada UOO schválila poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci  
zamestnankyni TUZVO vo výške 250,00 €. 

Z: zamestnávateľ T. 12.12.2019  

 

Predsedovia ZO informovali o spôsobe čerpania finančných prostriedkov na spoločnú 
akciu. Všetci navrhli nákup poukážok vo výške 10,00 € v Kauflande. 

Uznesenie 48.4. 4 

Rada UOO ukladá hospodárke Rady zabezpečiť nákup poukážok a zabezpečiť 
ich distribúciu na jednotlivé ZO.  

Z: Beňová T: 16.12.2019 
 

Tajomníčka Rady informovala o výsledkoch z volieb do Rady UOO na obdobie od 
februára 2020 do januára 2025, ktoré boli elektronicky rozposlané členom Rady a budú 
zverejnené na web – sídle UOO. Ďalej informovala, že voľba 3 členov Revíznej komisie bude 
06.12.2019 vo vestibule TU vo Zvolene v čase od 10.00 h. do 14.00 h.  

Uznesenie 48.4. 5 

Členovia Rady UOO vzali na vedomie informáciu o výsledkoch volieb na vyššie 
uvedené obdobie. Rada UOO ukladá hospodárke Rady zabezpečiť volebné lístky 
a prezenčné listiny na voľbu členov Revíznej komisie.  

Z: Beňová T: 16.12.2019 
 
Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej 

organizácie za mesiac október 2019. 

 

Verifikátori: Renáta Monišová, v. r. 

  Miroslava Cibulová, v. r.              predseda R-UOO, v. r. 


