
Z Á P I S N I C A  č. 13 
z rokovania Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  ktoré sa 

uskutočnilo 29. marca 2022 formou telemeetingu prostredníctvom MS 

Teams v čase od 9:30 h. do 10:30 h. 

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

Ospravedlnený:  Chudý  

Program:  
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2021 
4. Kolektívna zmluva na rok 2022 
5. Prerokovanie organizačnej zmeny  
6. Informácie zo ZO a komisií 
7. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 
Uznesenia z 12. zasadnutia Rady UOO boli  splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku sa pre situáciu na 
Ukrajine rozhodol oddialiť termín štrajku. Pre TASR to potvrdil predseda školských 
odborárov Pavel Ondek. 
Predseda školských odborárov poznamenal, že vo štvrtok (24. 2.) zasadalo predsedníctvo 
a štrajk nateraz oddialili. "Niektoré kroky máme pripravené a schválené, ale termín Vám 
teraz neviem povedať. Musíme byť solidárni. Situácia je veľmi zlá," povedal Ondek. Ako 
dodal, keď sa situácia upokojí, štrajk by mohol byť najskôr koncom marca. 
Ondek v súvislosti so situáciou na Ukrajine uviedol, že komunikujú s partnerským 
Odborovým zväzom zamestnancov školstva a vedy na Ukrajine so sídlom v Kyjeve. 
Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ešte v stredu (23. 2.) informoval, že uplynulý 
týždeň sa uskutočnilo spoločné rokovanie so zástupcami školských odborárov, na ktorom 
bol aj predseda vlády SR a minister financií SR, kde hovorili nielen o postavení učiteľov, 
ale aj o ich finančnom ohodnotení. "Boli načrtnuté určité riešenia, ale toto bolo prvé z 
niekoľkých stretnutí, ktoré nás nasledujúce týždne čakajú," povedal minister školstva. 
Školskí odborári po spoločnom rokovaní uviedli, že štát nemá financie na zvýšenie platov 
zamestnancov v školstve. Vzhľadom na to, že k dohode nedošlo, školskí odborári vtedy 
nevylúčili protest ani štrajk. V prípade, že by školskí odborári zorganizovali 
štrajk, Gröhling poznamenal, že ho to núti povedať, že pôjde v prvej línii so 
štrajkujúcimi učiteľmi. 
Na web-sídle OZ PŠaV je zverejnená informácia o „Počte zamestnancov a priemerné platy 

v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2021. 
Predseda  Rady UOO informoval o zasadnutí predsedníctva výboru OZ PŠaV dňa  

18.03.2022, na ktorom sa schvaľoval rozpočet na rok 2022 a plán činnosti a ciele na rok 
2022. Súčasne navrhol termín konania Výročnej členskej schôdze v týždni od 23.5. do 
27.05.2022. 

Uznesenie  13.2.1 

Rada UOO poveruje predsedu pozvať na Výročnú členskú schôdzu zástupcov OZ 
PŠaV a vedenia TU vo Zvolene. 

Z: Kováč  T: 08.04.2022 

 

K bodu 3 -  Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2021 

 

Predseda  Rady UOO podal informáciu o prerokovaní   „Vyhodnotenia Kolektívnej 
zmluvy za rok 2021“  dňa 31.01.2020, ktoré vypracoval zamestnávateľ a bol schválený bez 
pripomienok.  



Uznesenie  13.3.1 

Rada UOO schválila „Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2021“ bez 
pripomienok. 

 

K bodu 4 – Kolektívna zmluva na rok 2022 

 
Predseda Rady UOO v krátkosti informoval  o priebehu kolektívneho vyjednávania 

pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok 2022, jednanie so zamestnávateľom označil za férové 
a korektné, v duchu už tradične dobrej spolupráce. Boli prijaté zmeny v KZ: navýšenie 
príspevku zamestnávateľa na DDS na 19,00 €, zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu pri 
súvislej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace na 250,00 €,  individuálny príspevok 
zamestnávateľa na regeneráciu pracovnej sily zostáva  80,00 €, a bude vyplatený 
zamestnancom bez predloženia dokladov, zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu pri 
prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného (invalidného) 
dôchodku, pri zohľadnení počtu nepretržite odpracovaných rokoch, zvýšenie príspevku na 
kúpeľnú liečbu na 350,00 €, zvýšenie príspevku pre darcov krvi, na cestovné... Ďalej 
predseda informoval o navýšení  jednotlivých položiek pre čerpanie sociálneho fondu, ktoré  
podrobnejšie vysvetlil. Kolektívna zmluva na rok 2022 nadobudla  platnosť od 01.03 2022. 

 Predseda poveruje tajomníčku  zverejniť znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2022 na 
web – sídle odborovej organizácie. 

Uznesenie 13.4.1 

Rada UOO zobrala uvedenú informáciu na vedomie a ukladá tajomníčke Rady 
zverejniť KZ na rok 2022 na web – sídle odborovej organizácie. 

Z: Beňová  T: 31.03.2022 

 

K bodu 5 Prerokovanie organizačnej zmeny 

 

Predseda Rady UOO predložil žiadosť zamestnávateľa  o prerokovanie výpovede 
a rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách na  Fakulte techniky TU vo 
Zvolene schválené vo vedení TU vo Zvolene 14.03.2022 – zrušenie dvoch 
systematizovaných miest docentov k 31.03.2022 z dôvodu zmeny v študijných programoch 
fakulty a deficitu miezd v rozpočte na rok 2022.  Jedná sa o prerokovanie výpovede zo 
strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti – zrušenie pracovného miesta podľa 
ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce pre doc. Ing. Ľubomíra Javoreka, CSc. 
– učiteľa docenta na Katedre automatizačnej a výrobnej techniky FT TU vo Zvolene. 

Doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc. – písomne požiadal zamestnávateľa o skončenie 
pracovného pomeru dohodou k 31.03.2022 z dôvodu organizačných opatrení. 

      Uvedené organizačné zmeny boli prerokované na zasadnutí výboru Základnej 
organizácie UOO Fakulty techniky TU vo Zvolene dňa 15.02.2022. 

 

Uznesenie 13.5.1 

Rada UOO prerokovala organizačné zmeny na Fakulte techniky TU vo Zvolene 
podľa § 74 Zákonníka práce. 

 

K bodu 6 – Informácie z komisií a ZO 

 

Predsedníčka KRS – Renáta Monišová 

Podala  informáciu z elektronického hlasovania  komisie dňa 21.03.2022, kde 
členovia komisie odsúhlasili príspevky zo sociálneho fondu a odborov na kúpeľný pobyt 
pre dve zamestnankyne TU vo Zvolene, v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2022. 

Uznesenie 13.6.1 

Rada UOO odsúhlasila vyplatenie príspevkov zo sociálneho fondu a odborov na 
kúpeľný pobyt. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová  T: 31.03.2022 

 

 



Predseda KŠK – za Anna Beňová 

Podala informáciu o uskutočnení „Zimného športového dňa na Skalke“ o ktorý bol aj 
tento rok veľký záujem, zúčastnilo sa ho celkom 44 zamestnancov TUZVO. Zároveň podala 
informáciu o Lyžiarskych pretekoch o pohár predsedu OZ PŠaV. 

 

Predsedníčka ZO CIT – Svetlana Hanzelyová 

Informovala členov Rady, že vzhľadom na ukončenie členstva v odboroch zostali 
v Základnej organizácii CIT už len 3 členovia odborov. Požiadala predsedu Rady, aby na 
Výročnej členskej schôdzi bolo odsúhlasené zrušenie ZO CIT a 3 členovia boli priradení do 
niektorej ZO, napr. do ZO SLDK. 

Uznesenie 13.6.2 

Rada UOO zobrala uvedenú informáciu na vedomie a poveruje predsedu 
prerokovať zrušenie ZO CIT na VČS. 

 Z: Kováč  T: 31.05.2022 

 

K bodu 7 – Rôzne 

  

  Tajomníčka Rady UOO vyzvala členov Rady na možnosť odvedenia  2 % z dane 
Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy v termíne do 30.04.2022. Tlačivo si môžu 
záujemcovia prevziať u tajomníčky RUOO a je zverejnené aj na web-sídle OZ PŠaV. 

 Členovia Rady UOO sa v diskusii zaoberali pripomienkami zamestnancov na kvalitu 
jedál v Študentskej jedálni (najmä veľmi slané jedlá) a veľkosť porcií. Aj napriek navýšeniu 
ceny jedla nedošlo ku skvalitneniu jedál a nie sú podávané k jedlám žiadne šaláty, či 
kompóty. Členovia RUOO chápu, že situácia v stravovaní je v súčasnosti značne 
komplikovaná, no vzhľadom na časté sťažnosti zamestnancov je potrebné sa ňou zaoberať. 
Podpredsedníčka Rady podala návrh, aby bol uvedený problém zaradený do programu VČS 
za prítomnosti vedenia Študentského domova a jedálne. 

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 


