
Z Á P I S N I C A   
z 15. zasadnutia  Rady UOO pracovníkov TU vo Zvolene,  

konaného dňa 7. júna 2022  

Prítomní:  pp. Beňová, Cibulová, Hanzelyová, Hybská, Chudý,  Kmeťová, Kováč, Krilek, 
Miškovská za Paločkovú, Monišová,  Sliacka,  Veľková, Vida,    

Ospravedlnení:  Paločková, Ťavodová  
Hostia: Ing. Stanislav Jalakša,  
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z OZ PŠaV 
3. Stravovanie v ŠJ 
4. Prerokovanie organizačnej zmeny 
5. Informácie zo ZO a komisií 
6. Rôzne 

 

K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh 

 
Uznesenia zo  14. zasadnutia Rady UOO boli  splnené. 

 

K bodu 2 – Informácie z OZ PŠaV 

 
Predseda Rady UOO podal informáciu:  OZ PŠaV na Slovensku  „Protestné 

zhromaždenie“ 15. júna 2022 o 13:30 hod. na Námestí SNP v Bratislave s následným 
pochodom pred NR SR. Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli 
o zvýšení financií pre školstvo a navýšenie platov od 1. júla 2022 o desať percent pre 
všetkých zamestnancov školstva. 
Odchod autobusu je o 10:00 hod. z garáží TU vo Zvolene.  

Každému účastníkovi protestného zhromaždenia bude vyplatené stravné vo výške 
10,00 €. 

Na účel účasti  na protestnom zhromaždení bude na dobu od 10:00 hod. do 15:00 
hod. poskytnuté zamestnancom  pracovné voľno s náhradou mzdy. 
 Záujem o účasť na protestnom zhromaždení prosím nahlásiť do 13. júna 2022 
tajomníčke Rady UOO – pani Anne Beňovej, e-mail: benova@tuzvo.sk, kl. 6 117. 

 

K bodu 3 -  Stravovanie v ŠJ 

 

Na základe pripomienok zo strany zamestnancov na kvalitu stravovania 
v Študentskej jedálni, boli na zasadnutie Rady UOO prizvaní: Ing. Stanislav Jalakša – 
riaditeľ ŠDaJ a Ing. Miroslava Kmeťová – vedúca ŠJ. V diskusii sa členovia Rady pýtali na  
otázky súvisiace s vyriešením problémov stravovania v ŠJ, t. j. obnova jedálneho lístka, 
viac zeleninových jedál, zaradenie nových jedál do jedálneho lístka. Pripomienky na kvalitu 
jedla je potrebné písať hneď v ten deň cez elektronickú knihu sťažností, váha na dodržanie 
gramáže je k dispozícii pre každého zamestnanca. Snímače  na objednanie šalátov a menu 
boxov sú spomalené, pracuje sa na odstránení uvedeného problému.  

 

 

K bodu 4 -  Prerokovanie organizačnej zmeny 

 

Predseda Rady UOO predložil žiadosť zamestnávateľa  o prerokovanie organizačných 
zmenách na  Fakulte ekológie a environmentalistiky  TU vo Zvolene schválené vo vedení 
FEE TU  vo Zvolene dňa 10.05.2022 – zrušenie pracovného miesta RNDr. Anny Špinerovej  
k 30.06.2022 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie na FEE.  Jedná sa o prerokovanie 
výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti – zrušenie pracovného miesta 
podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce pre RNDr. Annu Špinerovä, PhD. 
odbornú asistentku Katedry UNESCO FEE TU vo Zvolene. 

mailto:benova@tuzvo.sk


RNDr. Anna Špinerová, PhD.  – písomne požiadala zamestnávateľa o skončenie 
pracovného pomeru dohodou k 30.06.2022 z dôvodu organizačných opatrení. 

      Uvedené organizačné zmeny boli prerokované na zasadnutí výboru Základnej 
organizácie UOO Fakulty ekológie a environmentalistiky  TU vo Zvolene dňa 17.05.2022. 

     Ďalej predseda Rady UOO predložil na prerokovanie organizačnej zmeny – zrušenie 
pracovného miesta technického zamestnanca, ktoré bolo obsadené pani Antóniou 
Malenkou na Katedre náuky o dreve k 31. 05. 2022. Pani Antónia Malenká požiadala 
o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31.05.2022 z dôvodu organizačných zmien.  

Súčasne informoval o ďalších organizačných zmenách na Technickej univerzite vo Zvolene, 
ktoré po schválení vo vedení TUZVO budú predložené na prerokovanie v Rade UOO do 
30.06.2022. 

Uznesenie 15.4.1 

Rada UOO prerokovala organizačné  zmeny na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky a Drevárskej fakulte  TU vo Zvolene podľa § 74 Zákonníka 
práce. 

 

K bodu 5 – Informácie z komisií a ZO 

 

Predsedníčka KRS – Renáta Monišová 

Podala na schválenie Zápisnicu zo zasadnutia komisie dňa 02.06.2022, kde členovia 
komisie odsúhlasili príspevky zo sociálneho fondu a odborov na kúpeľnú liečbu 
a ambulantnú kúpeľnú liečbu  pre zamestnancov  TU vo Zvolene, v súlade s Kolektívnou 
zmluvou na rok 2022. Zároveň členovia komisie predložili návrh na zorganizovanie 
turisticko-poznávacieho zájazdu na Muránsku planinu v termíne: 23.-25.9.2022. Bližšie 
informácie budú zamestnancom zaslané obežníkom. 

Uznesenie 15.5.1 

Rada UOO odsúhlasila vyplatenie príspevkov zo sociálneho fondu a odborov na 
kúpeľnú liečbu a zorganizovanie turisticko-poznávacieho zájazdu na Muránsku 
planinu. 

 Z: zamestnávateľ, Beňová  T: 10.06.2022 

 

 

K bodu 6 – Rôzne 

  

 Pán predseda poďakoval členom Rady UOO za spoluprácu pri zabezpečení Výročnej 
členskej schôdze. 

 

Rada UOO vzala na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborovej organizácie 
za mesiac máj 2022. 

 
 

 
         doc. Ing. Ján Kováč, PhD.,v.r. 
                predseda R-UOO 

 
 
Verifikátori: Chudý František, v. r. 
                   Krilek Jozef.v .r.  


