
Z Á P I S N I C A  č. 1 2  
z rokovania Rady UOO, ktoré sa uskutočnilo 3. februára 2022 formou 

telemeetingu prostredníctvom MS Teams v  čase od 9:30 h. do 10:30 h. 

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

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Kolektívna zmluva na rok 2022  
5. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 

Uznesenia z 11. zasadnutia Rady UOO boli čiastočne splnené. Zostáva v platnosti 
Uznesenie 11. 5. 2, termín: 28.02.2022. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 

Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu školstva dňa 
7.12.2021 oslovil listom dňa 20.12.2021 predseda zväzu Pavel Ondek predsedu vlády, 
ministra financií, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ministra práce, sociálnych 
vecí a rodiny so žiadosťou o spoločné stretnutie k riešeniu problémov financovania školstva 
a platových pomerov všetkých zamestnancov pracujúcich v školstve. 

Základnou požiadavkou odborárov je každoročné 10% navýšenie tarifných platov 
všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj učiteľov 
vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov tak, ako to sľúbila strana OĽANO v 
svojom volebnom programe. Bližšie informácie sú na web-sídle OZPŠaV. 

 
Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave sa 25. januára 

2022 uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého aktérmi boli minister školstva B. Gröhling 
a predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku P. Ondek a 
M. Habán. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola iniciatíva odborového zväzu 
zabezpečiť pracovné stretnutie zo strany ministra školstva s predsedom vlády SR, s 
ministrom financií a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny so zástupcami odborového 
zväzu školstva k riešeniu financovania školstva, vrátane navýšenia osobných nákladov. 
Pre tento účel odborový zväz školstva vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Minister školstva opäť 
potvrdil uskutočnenie stretnutia, zatiaľ termín určený nebol. Podľa slov ministra školstva, 

ministerstvo financií zatiaľ nepočíta so žiadnym navýšením, aby boli naplnené naše 
požiadavky. Ministra školstva sme informovali, že pokiaľ rokovania budú neúspešné alebo 
sa neuskutočnia, odborový zväz školstva zo štrajkovej pohotovosti prejde do štrajku. 

V ďalšej časti rokovania boli konkretizované problémy vyplývajúce z nedostatku 
verejných finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených na plynulé a bezproblémové 
fungovanie regionálneho a vysokého školstva v roku 2022. Bližšie informácie sú na web-
sídle OZPŠaV. 

Predseda Rady UOO podal informáciu, že v dňoch 25.-26. februára 2022 sa 
uskutoční 15. 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,  Jozef Krilek, Ján Kováč.   

 
                                                      



 Uznesenie 12. 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 18.2.2022. 

Z: Beňová        T: 18.02. 2022 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 

Predsedníčka KPMSP – Miroslava Ťavodová 

Pani Beňová predložila návrh na odsúhlasenie príspevkov z odborov pri príležitosti 
životného jubilea a odchodu do dôchodku na rok 2022 predsedníčke KPMSP. Členovia 
KPMSP elektronicky odsúhlasili vyplatenie príspevkov z prostriedkov odborov. 

Uznesenie 12.3.1 

Rada UOO schválila vyplatenie príspevkov z odborov jubilantom v roku 2022 
a poveruje hospodárku Rady UOO navrhnuté príspevky vyplatiť. 

Z: Beňová T: priebežne 

 

K bodu 4 –  Návrh KZ na rok 2022 

 

Členovia rady sa v diskusii zaoberali jednotlivými zmenami v návrhu Kolektívnej 
zmluvy na rok 2022, ktoré predložili  základné organizácie a zamestnávateľ. Pripomienky 
a návrhy boli zapracované do KZ na rok 2022  a návrh úprav  KZ zo strany odborovej 
organizácie  predseda Rady predložil zamestnávateľovi. Členovia Rady UOO poverujú 
Veroniku Veľkovú upraviť v Kolektívnej zmluve na rok 2022 Prílohu C – Zásady pre 
prideľovanie rekreácií. Predmetné návrhy zo strany zamestnávateľa a odborov budú 
zapracované a opätovne prerokované na najbližšom zasadnutí  zamestnávateľa a odborov.  

Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2021 predkladá tento rok zamestnávateľ.    

Uznesenie 12.3.2 

Rada UOO poveruje podpredsedníčku Rady upraviť v Kolektívnej zmluve na rok 
2022 Prílohu C – Zásady pre prideľovanie rekreácií. 

Z: Veľková T: 11.02.2022 

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

Predseda Rady informoval o predloženom zozname od zamestnávateľa, ktorý sa týkal 
dohodnutých nových pracovných pomeroch na TUZVO za II. polrok 2021 v súlade 
s Článkom 12, ods. 10 KZ na rok 2021.  

 

Hospodárka Rady UOO – Anna Beňová 

Predložila návrh na odsúhlasenie  Rozpočet čerpania finančných prostriedkov UOO  
na rok 2022. 

Uznesenie 12.5. 1 

Rada UOO schválila navrhovaný rozpočet čerpania finančných prostriedkov 
UOO na rok 2022 bez pripomienok. 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac január 2022. 
         Doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 

             predseda R-UOO, v. r. 

Zapísala: Beňová 


