
Z Á P I S N I C A  
z 50. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 16. januára 2020. 

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

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Kolektívna zmluva na rok 2020 
5. Voľba predsedu Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene na funkčné obdobie 
        február 2020 –  január 2025 
6. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 49. zasadnutia Rady UOO boli čiastočne splnené. Ostatní predsedovia 
komisií,  ktorí nepredložili správy o činnosti, musia ich predložiť  do 13.02.2020. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 

Dňa 01. 01. 2020 nadobudol účinnosť zák. č. 470/2019 Z. z., ktorý, okrem iného, 
mení úpravu osobného príplatku uvedenú v §10 zák. č. 553/2003 Z. z.  Podľa novej úpravy 
zamestnávateľ môže zvýšiť, znížiť, alebo odobrať osobný príplatok zamestnancovi len na 
základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Novela reaguje na prax niektorých 
zamestnávateľov, ktorí pri zvyšovaní tarifných miezd zamestnancov účelovo znižovali 
osobné príplatky, alebo ich úplne odoberali bez ohľadu na účel priznaného osobného 
príplatku, čím v konečnom dôsledku nedošlo u zamestnancov k navýšeniu funkčného 
platu. Zároveň novela zavádza novú povinnosť zamestnávateľa pri znižovaní, resp. 
odoberaní osobného príplatku, kedy je povinný túto skutočnosť vopred prerokovať so 
zástupcami zamestnancov. Úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. je dostupné na stránke:  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20200101.htm 

Zamestnanosť:. na vysokých školách v roku 2019 klesol počet zamestnancov oproti 
roku 2018 o 96, aktuálny stav je 20 396.  
Sociálna politika a politika platov – podpisom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 
2019 a 2020 došlo a dochádza k navýšeniu tarifných platov pre pedagogických a 
odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, zamestnancov vo vede, výskume a 
nepedagogických zamestnancov. Od 1. 1. 2019 o 10%, od 1. 1. 2020 o ďalších 10%. 
Ministerstvo školstva po dohode s odborovým zväzom školstva realizovalo aj navýšenie 
platov pre začínajúcich pedagógov, začínajúcich učiteľov vysokých škôl a zamestnancov 
vo vede a výskume od 1. septembra 2019.  
Zvyšovanie tarifných platov hodnotíme pozitívne, je na škodu veci, že sa tak nedialo aj v 
predchádzajúcich rokoch.  
Ďalej pozitívne hodnotíme:  
-    získanie prostriedkov na preplácanie rekreačných poukazov pre zamestnancov 
školstva,  
-    navýšenie dovolenky zamestnancov vo vede a výskume a ich preradenie do tarifnej 
tabuľky k učiteľom vysokých škôl,  
-    zvýšenie započítateľnosti rokov praxe na úroveň 40 rokov,  
-    pod záštitou ministerky školstva uskutočnenie konferencie Transformácia vysokého 
školstva v kontexte informačnej spoločnosti.  

Predseda Rady UOO podal informáciu, že v dňoch 14. – 15. februára 2020 sa 
uskutoční 13. ročník “O POHÁR  PREDSEDU OZ PŠaV na SLOVENSKU“ v obrovskom 
slalome a snowboarde v Dolinky – Žiar. Za UOO pracovníkov TU vo Zvolene sa lyžiarskych 
pretekov zúčastnia: pp. Dana Gajdošová, Miroslava Ťavodová, Imrich Vida, Jozef Krilek.                                                        

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20200101.htm


 Uznesenie 50. 2. 1 
Rada UOO schválila účasť vyššie menovaných na lyžiarskych pretekoch 

a súhlasí s preplatením cestovného a štartovného na uvedených pretekoch 
z prostriedkov sociálneho fondu a odborov. Ukladá hospodárke Rady prihlásiť 

účastníkov pretekov do 31.1.20120. 
Z: Beňová       T: 31.01. 2020 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KRS – Erika Sujová 

Predložila na odsúhlasenie zápisnicu z elektronického hlasovania zo dňa 
14.01.2020, na ktorej členovia komisie odsúhlasili poskytnutie príspevku zo sociálneho 
fondu na kúpeľno-rehabilitačný pobyt v Sklených Tepliciach zamestnancovi TU vo 
Zvolene. 

Rade UOO bola  doručená žiadosť zamestnankyne TU vo Zvolene o poskytnutie 
príspevku z prostriedkov odborov za kúpeľnú liečbu z dôvodu zamietnutia poskytnutia 
príspevku na rekreáciu pre podporu cestovného ruchu SR zamestnávateľom. Predmetná 
žiadosť bola odstúpená na vyjadrenie právničke OZ PŠaV a právničke TU vo Zvolene.  
Členovia Rady sa v diskusii vyjadrili k uvedenej žiadosti a v prípade, ak stanovisko 
právničiek bude totožné so stanoviskom zamestnávateľa a príspevok nemôže byť 
vyplatený, aj v súlade so stanoviskom Finančného riaditeľstva SR,  hlasovaním odsúhlasili 
zamestnankyni príspevok z prostriedkov odborov vo výške 150,00 €.  

Zároveň informovala, že  na základe volieb bola  zvolená za predsedníčku Komisie 
rekreačnej starostlivosti  Ing. Renáta Monišová na nastávajúce volebné obdobie.                               

Uznesenie 50.3.1 

Rada UOO schvaľuje príspevok zo sociálneho fondu na kúpeľno-rehabilitačný 
pobyt  pre zamestnanca TU vo Zvolene. 

Schvaľuje príspevok z prostriedkov odborov pre zamestnankyňu TU vo Zvolene 
vo výške 150,00 € a ukladá  hospodárke Rady vyplatiť uvedený príspevok.  

Z: Beňová       T: 14.02.2020 

 

Predsedníčka KKŠ – Ľubica Slašťanová 

Podala informáciu o organizovaní zimného športového dňa 30.01.2020 v lyžiarskom 
stredisku Skalka aréna. Požiadala o odsúhlasenie príspevku zo sociálneho fondu na 
dopravu a občerstvenie aj z prostriedkov odborov. Zároveň informovala, že na základe 
volieb bol za predsedu Komisie kultúrno-športovej zvolený  pán Imrich Vida na 
nastávajúce volebné obdobie 

Uznesenie 50.3. 2 

Rada UOO odporúča zamestnávateľovi schváliť príspevok zo sociálneho fondu 
na dopravu a občerstvenie na zimný športový deň. Schvaľuje príspevok z odborov 
vo výške 20,00 € na občerstvenie. 

Z: Beňová T: 06.02.2020 

 

Predsedníčka KPMSP – Miroslava Ťavodová 

Predložila návrh na odsúhlasenie príspevkov z odborov pri príležitosti životného 
jubilea a odchodu do dôchodku na rok 2020.  

Zároveň informovala, že na základe volieb bola  zvolená za predsedníčku Komisie 
práce, miezd a starostlivosti o pracovníkov  na nastávajúce volebné obdobie. 

Uznesenie 50.3. 3 

Rada UOO schválila vyplatenie príspevkov z odborov jubilantom v roku 2020 
a poveruje hospodárku Rady UOO navrhnuté príspevky vyplatiť. 

Z: Beňová T: priebežne 

Predseda KBOZP  – Jozef Krilek 

Podal informáciu,  že na základe volieb bol  zvolený za predsedu Komisie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci  na nastávajúce volebné obdobie. 

 



Predsedníčka Revíznej komisie – za Renáta Monišová 

Predložila členom Rady UOO Rozbor hospodárenia finančných prostriedkov za rok 
2019 a následne Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly účtovných dokladov UOO 
za rok 2019, ktorá bola vykonaná 14.01.2020. Správa bola elektronicky rozposlaná 
členom Rady UOO. 

Uznesenie 50.3. 4 

Rada UOO zobrala na vedomie Správu revíznej komisie o vykonaní kontroly 
účtovných dokladov UOO za rok 2019. 

 Podala informáciu, že v Stanovách UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  v časti Volebný 
poriadok bod 2) písm. c) predsedu Revíznej komisie si spomedzi seba volia zvolení členovia 
Revíznej komisie. Za predsedníčku Revíznej komisie na ďalšie volebné obdobie bola 
navrhnutá Ing. Miroslava Kmeťová, s čim členky  Revíznej komisie súhlasili. 

 

Predseda ZO FT – Ján Kováč 

Požiadal Radu UOO o poskytnutie finančného príspevku na stolnotenisový turnaj na 
nákup cien výhercom turnaja. Turnaj sa uskutoční v mesiaci január 2020. 

Uznesenie 50.3. 5 
Rada UOO odsúhlasila príspevok na nákup cien na stolnotenisový turnaj 

z prostriedkov UOO vo výške 20,00 €. Poveruje tajomníčku UOO vyplatiť uvedený 
príspevok a ukladá predsedovi ZO FT predložiť doklad o nákupe cien. 

Z: Kováč, Beňová T: 13.02.2020 

 

Predsedovia ZO a komisií 

Predložili Vyhodnotenie činnosti ZO a komisií za rok 2019. Plán akcií ZO a komisií 
na rok 2020 spoločne upraví Rada UOO na  zasadnutí  v mesiaci február 2020.  

Uznesenie 50.3. 6 

Rada UOO poverila predsedu  vypracovať Správu o činnosti UOO za rok 2019.  
Z: Kováč T: 12.03.2020 

 

K bodu 4 – Vyhodnotenie KZ za rok 2019 a Návrh KZ na rok 2020 

 

Členovia rady sa v diskusii zaoberali jednotlivými zmenami v návrhu Kolektívnej 
zmluvy na rok 2020, ktoré predložili  základné organizácie a zamestnávateľ. Pripomienky 
a návrhy boli zapracované do KZ na rok 2020  a  návrh KZ predseda Rady predložil 
zamestnávateľovi. Predmetné návrhy zo strany zamestnávateľa a odborov budú 
prerokované na najbližšom zasadnutí  zamestnávateľa a odborov. 

Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2019 predkladá tento rok zamestnávateľ.    

Uznesenie 50.4. 1 

Rada UOO ukladá  predsedovi Rady UOO predložiť návrh Kolektívnej zmluvy na 
rok 2020  zamestnávateľovi.  

Z: Kováč T: 17.01.2020 

 

K bodu 5 – Voľba predsedu Rady UOO pracovníkov TUZVO na funkčné obdobie 

                 február  2020 – január 2025  

 

Predseda Rady UOO – Ján Kováč 

Predseda Rady UOO poďakoval členom Rady, ktorí skončili funkčné obdobie a to: 
pani Ľubici Rubaninskej – predsedníčke ZO ŠDaJ, Ing. Ľubici Slašťanovej – predsedníčke 
Komisie kultúrno-športovej,  Ing. Pavlovi Koledovi, PhD. – členovi Revíznej komisie 
a osobitne doc. Ing. Erike Sujovej, PhD. – predsedníčke Komisie rekreačnej starostlivosti  

za veľmi aktívnu prácu počas celého funkčného obdobia. 

 

 



Tajomníčka Rady UOO – Anna Beňová 

Pripravila volebné lístky na tajné hlasovanie predsedu novozvolenej Rady UOO 
pracovníkov TU vo Zvolene na obdobie február 2020 – január 2025. Volieb sa zúčastnilo  
11 oprávnených voličov. Volebná komisia pracovala v zložení: Anna Beňová a Ing. Ľubica 
Slašťanová. 

Výsledky hlasovania: 
 Doc. Ing. Ján Kováč, PhD. - 10 hlasov, 1 hlas bol neplatný 
 Volebná komisia vyhlásila výsledok volieb a konštatovala, že za predsedu Rady UOO 

pracovníkov TU vo Zvolene bol zvolený doc. Ing. Ján Kováč, PhD. na nastávajúce volebné 
obdobie. 

Predseda Rady UOO poďakoval členom Rady za vyjadrenie dôvery a navrhol za 
podpredsedníčku Ing. Veroniku Veľkovú, PhD. a za tajomníčku, hospodárku pani Annu 
Beňovú. Členovia Rady jednomyseľne zvolili Ing. Veroniku Veľkovú, PhD. za 
podpredsedníčku Rady UOO a pani Annu Beňovú za tajomníčku a hospodárku Rady 
UOO. 

Uznesenie 60.5. 1 

Rada UOO berie na vedomie výsledky volieb predsedu Rady UOO a schvaľuje za 

podpredsedníčku Ing. Veroniku Veľkovú, PhD., za tajomníčku a hospodárku pani 
Annu Beňovú na nastávajúce volebné obdobie. Ukladá tajomníčke Rady upraviť 
zoznam funkcionárov Rady UOO na nastávajúce volebné obdobie na web-sídle UOO 
pracovníkov TU vo Zvolene.  

Z: Beňová T: 31.01.2020 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 

Predseda Rady informoval o predloženom zozname od zamestnávateľa, ktorý sa týkal 
dohodnutých nových pracovných pomeroch na TUZVO za II. polrok 2019 v súlade 
s Článkom 12, ods. 10 KZ na rok 2019.  

 

Hospodárka Rady UOO – Anna Beňová 

Predložila návrh na odsúhlasenie finančného príspevku na dar Revíznej komisii. 

Uznesenie 50.6. 1 

Rada UOO schválila vyplatenie finančného príspevku na dar Revíznej komisii a 
ukladá hospodárke Rady vyplatiť uvedený príspevok. 

Z: Beňová T: 31.01.2020 

 

Členovia Rady sa v diskusii zaoberali otázkou získania nových členov odborov. 
V diskusii odzneli rôzne pripomienky, hlavne na nedostatočnú informáciu o činnosti 
a význame pôsobenia odborov na TU vo Zvolene. Tiež členovia Rady podali návrhy na 
úpravu web-sídla Odborovej organizácie, medzi iným aj zverejnenie propagácie o význame 
činnosti odborovej organizácie.  

Uznesenie 50.6. 2 

Rada UOO ukladá predsedovi prerokovať so zamestnávateľom zverejnenie 
propagačných materiálov o význame činnosti odborovej organizácie a po získaní 
súhlasu od zamestnávateľa ukladá tajomníčke Rady zverejniť tieto materiály na 
web-sídle Odborovej organizácie.  

Z: Kováč, Beňová T: 13.02.2020 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac december 2019 a za rok 2019. 
 

 

Verifikátori:   Veronika Veľková, v. r. 

   František Chudý, v. r.         predseda R-UOO, v. r. 


