
Z Á P I S N I C A  
zo 14. zasadnutia Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 3. mája 2022  

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová, Hybská, Kováč, Krilek, Monišová,   

Rusková,  Veľková, Vida  

Ospravedlnení: Chudý, Paločková, Sliacka, Ťavodová,  

Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Informácie zo ZO a komisií 
4. Príprava výročnej členskej schôdze 
5. Rôzne 
 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

Uznesenia  z 13. zasadnutia Rady UOO boli splnené. 

  

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov 
vo veku 8 – 14 rokov 4. letný detský tábor (4. LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS 
Kežmarské Žľaby. Deti strávia vo Vysokých Tatrách 6 dní naplnených zaujímavým 
programom zameraným na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a kultúrne 
aktivity. 
Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022. 
Cena tábora je 210,00 € za dieťa (+ 60 eur dotácia OZ PŠaV – hradená z prostriedkov 
zväzu).Členom OZ PŠaV získa dotáciu 60,00 € a doplácať bude 150,00 €. V prípade 
neobsadenia plnej kapacity LDT deťmi členov OZ PŠaV je možné prihlásiť aj deti nečlenov, 
ktorí hradia plnú cenu.  
V cene nie je zahrnuté: poistenie (vrátane poistenia do hôr proti úrazu, odcudzeniu cudzej 
veci a zodpovednosti za spôsobenú škodu). Poistenie uhradí rodič účastníka, najneskôr 1 
deň pred nástupom do LDT, pričom pri nástupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu 
dokladu. 
Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku s potvrdením členstva v OZ PŠaV 
je potrebné naskenovať a zaslať mailom najneskôr do 6. júna 2022 na adresu: 
rengi@ozpsav.sk. V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako umožňujú kapacitné 
možnosti rekreačného zariadenia bude rozhodujúci dátum doručenia prihlášky a členstvo 
aspoň jedného z rodičov v OZ PŠaV na Slovensku. Podrobné pokyny k prihláške, platbe 
a programu sú zverejnené na web-sídle ozpsav. 
 

K bodu 3 – Informácie zo ZO a komisií 

 
Predsedníčka KRS – p. Renáta Monišová 

        Predložila na schválenie zápisnicu z elektronického hlasovania  komisie zo dňa 

22.04.2022, 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 14.3.1 

Rada UOO odsúhlasila vyplatenie príspevkov zo sociálneho fondu a odborov na 

kúpeľný pobyt. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová  T: 30.04.2022 

 Zároveň podala informáciu o organizovaní divadelného predstavenia v SND 

v Bratislave na predstavenie „Skrotenie zlej ženy“ dňa 17.06.2022. Požiadala členov Rady 

o odsúhlasenie príspevku na dopravu a na vstupenku. Cena vstupenky je 25,00 €. Bližšie 



informácie o uvedenej akcii budú zamestnancom poslané cez hromadný e-mail, prípadne 

vnútornou poštou. 

Uznesenie 14.3.2 

Rada UOO odsúhlasila príspevok na dopravu pre všetkých účastníkov 

divadelného predstavenia. Na vstupenky odsúhlasila príspevok vo výške 15,00 € zo 

sociálneho fondu a 10,00 € pre členov odborov. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová  T: 17.06.2022 

 Predsedníčka komisie ďalej informovala o týchto návrhoch na zorganizovanie akcie 

na deň detí: Spa&Aquapark Turčianske Teplice, Bojnice, Triklandia Starý Smokovec. 

Členovia Rady sa k uvedeným návrhom vyjadrili v diskusii a hlasovaním odsúhlasili 

zájazd do Bojníc 4. júna 2022. Bližšie informácie o uvedenej akcii budú zamestnancom 

poslané cez hromadný e-mail, prípadne vnútornou poštou. 

Uznesenie 14.3.3 

Rada UOO odsúhlasila príspevok na dopravu pre všetkých účastníkov akcie na 

Deň detí a vstupenku pre deti z jednej ľubovoľne vybranej ponuky v Bojniciach zo 

sociálneho fondu.  

 Z: zamestnávateľ  T: 04.06.2022 

 

Predseda KKŠ – p. Imrich Vida 

Informoval členov Rady o pripravovanej akcii Splav Hrona pre zamestnancov TU vo 

Zvolene v dňoch: 11. a 12. júna 2022. Zároveň požiadal o odsúhlasenie príspevku zo 

sociálneho fondu na dopravu a ubytovanie. 

Uznesenie 14.3.4 

Rada UOO odsúhlasila príspevok na dopravu a ubytovanie pre účastníkov akcie 

Splav Hrona zo sociálneho fondu.  

 Z: zamestnávateľ  T: 12.06.2022 

 

K bodu 4 – Príprava výročnej členskej schôdze 

Členovia Rady sa zaoberali návrhom programu Výročnej členskej schôdze UOO, ktorá 
sa bude konať dňa 24. mája 2022 o 11.00 h. v posluchárni B8:  

1. Otvorenie a voľba návrhovej  komisie: p. Krilek– predseda, pp. Ťavodová, Cibulová 
– členky, mandátová komisia: p. Monišová – predsedníčka, Sliacka, Vida – 
členovia. 

2.  Správa o činnosti UOO pracovníkov TU vo Zvolene za roky 2020 – 2022. 

3.  Správa Revíznej komisie UOO o hospodárení za rok 2022.  

4.  Aktuálne informácie z OZ PŠaV.  

5.  Informácia o činnosti univerzity v roku 2020, 2021  a plány na rok 2022. 

6.  Zrušenie Základnej organizácie Centra informačných technológií.  

7.  Ocenenie dlhoročných funkcionárov odborov. 

8.  Ocenenie držiteľov Jánskeho plakety za roky 2020, 2021 a 2022. 

9.  Diskusia 

10.  Návrh uznesení  

11.  Záver  
Uznesenie 14. 4.1  

 Členovia Rady UOO odsúhlasili navrhovaný program VČS, návrhovú 
a mandátovú komisiu. Súčasne navrhujú na ocenenie za veľmi dobrú spoluprácu 
s UOO: Mgr. Oľgu Mikulovú – vedúcu ORĽZ a doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. – 
kvestora. Za dlhoročnú prácu v odboroch formou „Ďakovného listu“ navrhujú oceniť  
Ing. Miroslavu Cibulovú, Mgr. Svetlanu Hanzelyovú a prof. Ing. Jozefa Krileka, PhD.,  
a ukladajú tajomníčke Rady nahlásiť návrhy na ocenenie na OZPŠaV Bratislava. 

 Z: Beňová   T: 17.05.2022 



Uznesenie 14. 4.2 
Rada UOO ukladá tajomníčke UOO zabezpečiť občerstvenie a pozvať hostí na        

Výročnú členskú schôdzu.   

Z: Beňová          T: 11.05.2022  
 

K bodu 5 – Rôzne 

 

Hospodárka Rady podala informáciu, že 2 % z dane odovzdali na OZPŠaV 

v Bratislave celkom 4 členovia odborov vo výške 75,20 €. 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 

za mesiace: marec 2022  a za  I. štvrťrok  2022. 

Tajomníčka Rady informovala, že na web-sídle UOO bola zverejnená informácia 

o rekreáciách „EXOD na Slovensku“ pre členov odborov. 

Členovia Rady sa v diskusii zaoberali písomnými pripomienkami zamestnancov 

k stravovaniu v Študentskej jedálni. Ide hlavne o tieto problémové otázky: často presolené 

jedlá -  hlavne polievky, dlhodobo žiadne prílohy k hlavnému jedlu, menšie porcie jedla, 

zlá kvalita zemiakov, lepšie vetranie ŠJ, zapínanie klimatizácie, zdravotné problémy 

stravujúcich sa zamestnancov.  

Uznesenie 14. 5.1  
Rada UOO ukladá tajomníčke UOO zvolať mimoriadne zasadnutie Rady UOO 

a pozvať na zasadnutie Ing. Stanislava Jalakšu - riaditeľa ŠDaJ  a Ing. Miroslavu 
Kmeťovú – vedúcu ŠJ, na ktorom sa budú riešiť vyššie uvedené pripomienky ku 
stravovaniu v Študentskej jedálni. 

Z: Beňová          T: 07.06.2022  
 

 

 

                                               predseda R-UOO, v.r. 

 

Verifikátori: Renáta Monišová, v.r. 

                   Imrich Vida, v.r. 

 

   

 

 

 

 


