
Z Á P I S N I C A  
z 49. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 16. decembra 2019 

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová, Hybská, Chudý, Koleda, Kováč, Krilek, 
Monišová, Paločková – za Miškovská, Rubaninská,  Slašťanová, Sliacka, Sujová, Ťavodová, 
Veľková,  
 
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Výsledky z volieb do Revíznej komisie 
5. Kolektívna zmluva na rok 2020 
6. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

Uznesenia  z 48. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Na pôde OZ PŠaV na Slovensku sa  11. 12. 2019  uskutočnilo rokovanie zástupcov 
zväzu a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve. Boli prerokované požiadavky 
adresované politickým stranám, ktoré kandidujú vo voľbách do NR SR. Výsledkom je 
DEKLARÁCIA 2020, ktorá je v plnom rozsahu zverejnená na web-sídle OZ PŠaV. 

 
Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., 

ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. Vo 
vzťahu k dovolenke výskumných a umeleckých pracovníkov verejných a štátnych 
vysokých škôl a vedecko- pedagogických, vedeckých, výskumných a vývojových 
pracovníkov vykonávajúcich činnosť s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 
vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej akadémie vied, vedeckej výskumnej 
organizácie, štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum 
zriadenej ústredným orgánom štátnej správy sa zvýšil nárok na dovolenku z 5 týždňov (ak 
mal zamestnanec menej ako 33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak zamestnanec dovŕšil 33 
rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týždňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky 
zamestnancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti krátenia zo strany zamestnávateľa. 
V prípade nevyčerpania plnej výmery dovolenky do konca roka 2019, nárok na dovolenku 
zamestnancov za kalendárny rok 2019 nezaniká, ale prenáša sa do roku 2020 a 
zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020. Rovnako zvýšená výmera 
dovolenky na základe čl. II bod 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom 
aj za rok 2020 a to bez potreby úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých 
organizáciách. 

Predseda Rady UOO ďalej informoval, že 13. ročník lyžiarskych a snowboardových 
pretekov o pohár predsedu zväzu, ktoré sa  uskutočnia 14. februára 2020 v lyžiarskom 
stredisku Dolinky – Žiar s vyhodnotením v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Zástupcov 
z našej  UOO pracovníkov TU vo Zvolene odsúhlasí Rada UOO na zasadnutí v mesiaci 
január 2020. 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS  - Erika Sujová 

Predsedníčka komisie predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania 
KRS zo dňa 12.12.2019. Členovia komisie  sa zaoberali návrhom na  pridelenie príspevku 
zo sociálneho fondu  a odborov za   kúpeľnú liečbu  zamestnancom  TUZVO.     

 
 
  



Uznesenie 49. 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: Beňová        Termín: 20.12.2019 

 

Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 

Informovala členov Rady, že ÚTVaŠ v spolupráci s KKŠ organizuje Vianočný turnaj 
v stolnom tenise dňa 18.12.2019 v telocvični TU vo Zvolene. Zároveň požiadala 
o príspevok z prostriedkov odborov vo výške 40,00 € na občerstvenie a ceny pre 
účastníkov turnaja. 

Uznesenie 49. 3. 2 

Rada UOO schválila príspevok z prostriedkov odborov vo výške 40,00 € na 
občerstvenie a ceny na Vianočný turnaj v stolnom tenise. 

Z: Beňová        Termín: 18.12.2019 

Predsedníčka ZO DF – Veronika Veľková 

Ďalej podala informáciu, že v rámci koncoročnej akcie zamestnancov Drevárskej 
fakulty boli vyzbierané finančné prostriedky vo výške 400,00 €, ktoré  venujú Detskému 
domovu v Hriňovej. 

 

K bodu 4 – Výsledky z volieb 3 členov do Revíznej komisie 

 

Tajomníčka Rady UOO podala informáciu o voľbe 3 členov do Revíznej komisie do 
UOO pracovníkov TU vo Zvolene zo dňa 6.12. 2019. Kandidáti do Revíznej komisie do Rady 
UOO získali nasledovný počet hlasov: Ing. Miroslava Kmeťová – 35 hlasov, Ing. Alena 
Dorotová – 34 hlasov, Ing. Jana Hanzelová 28 hlasov, Ing. Marcel Rusková – 28 hlasov, 
doc. Ing. Erika Sujová, PhD. – 23 hlasov, Ing. Monika Žofková – 21 hlasov, Mgr. Eva 
Macková 16 hlasov. Z dôvodu rovnosti na 3. a 4. mieste boli menované oslovené, Ing. 
Hanzelová vyjadrila súhlas, aby sa členkou revíznej komisie stala Ing. Rusková.  

 

K bodu 5 – Návrh KZ na rok 2020 

Členovia Rady sa zaoberali návrhmi do Kolektívnej zmluvy na rok 2019, ktoré boli 
predložené z jednotlivých základných organizácií. V diskusii členovia rady upravili 
niektoré body v Kolektívnej zmluve na rok 2020. 

Uznesenie 49. 5. 1 

Rada UOO poveruje podpredsedníčku Rady zapracovať pripomienky do 
Kolektívnej zmluvy a zaslať ju zamestnávateľovi. 

Z: Veľková        Termín: 10.01.2020 

 

K bodu 6 – Rôzne 

Predseda Rady konštatoval, že Plán športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
UOO zamestnancov TU vo Zvolene na rok 2019 bol  splnený. Požiadal predsedov komisií 
a ZO, aby pripravili vyhodnotenie činností ZO a komisií za rok 2019 a Plán podujatí na 
rok 2020. 

Uznesenie 49. 6. 1 

Predseda  Rady UOO ukladá predsedom ZO a komisií pripraviť vyhodnotenie 
plánu športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí za rok 2019 

Z: predsedovia ZO a komisií T: 10.01.2020 

Uznesenie 49. 6. 2 

Rada UOO poveruje tajomníčku Rady UOO pripraviť rozbor hospodárenia 
finančných prostriedkov za rok 2019 a predložiť ho na kontrolu Revíznej komisii pri 
UOO. 

Z: revízna komisia, Beňová T: 10.01.2020 

 



Predseda Rady UOO vyzval doterajších predsedov všetkých komisií pri Rade UOO, 
aby na základe výsledkov volieb zabezpečili v mesiaci január 2020 voľbu predsedu zo 
zvolených členov komisií na volebné obdobie február 2020 – január 2025.  

Uznesenie 49. 6. 3 

Rada UOO poveruje doterajších predsedov všetkých komisií pri Rade UOO zvoliť 

predsedu na volebné obdobie február 2020 – január 2025. 

Z: predsedovia Komisií pri Rade UOO T: 16.01.2020 

 

 

Predsedovia ZO informovali o zorganizovaní koncoročných akcií na jednotlivých 
základných organizáciách. 

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

 

 

 

 

Verifikátori: Ľubica Rubaninská, v. r. 

  Božena Sliacka, v. r.               predseda R-UOO, v. r. 

 

 

 


