
  Zápisnica č. 18 
z  rokovania Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre zo dňa  

17. 03. 2021 
___________________________________________________________________ 
Prítomní: doc. Mgr. Ž. Balážová, PhD., Ing. J. Černá, PhD., V. Duchoňová,  
Ing. M. Eliášová PhD.,  doc. Ing. S. Felšöciová, PhD., Ing. J. Guzmická, Mgr. R. Hornyák 
Gregáňová, PhD., doc. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., JUDr. A. Kentošová,   
Ing. M. Kovár, PhD., doc. Ing. J. Maková, PhD., Ing. B. Martišková, Ing. Monika Móciková,  
Ing. B. Novotná, PhD., E. Palková, doc. Ing. M. Žitňák, PhD. 
 
Ospravedlnení: Ing. R. Záhorská, PhD., Ing. A. Zúziková. 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Rámcový rozpis zdrojov SF 
5. Príprava výročných konferencií FO a DO OZ a výročnej konferencie UO        
      OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
6. Správa Športovej komisie za rok 2020 
7. Správa Kultúrnej komisie za rok 2020 
8. Správa Rekreačnej komisie za rok 2020 a informácia o príprave letných rekreácií 
9. Správa Komisie pre prácu s deťmi za rok 2020 a informácia o príprave MDD 
10. Správa Komisie pre občianske záležitosti za rok 2020 
11. Správa Inventarizačnej komisie za rok 2020 
12. Správa Komisie BOZP a PO 
13. Správa Mzdovej a legislatívnej komisie za rok 2020 
14. Správa Revíznej komisie za rok 2020 
15. Rôzne  

Stanovisko 
Informácia z rokovania AS SPU v Nitre zo dňa 17. 2. 2021 
Informácia z rokovania Vedenia SPU v Nitre zo dňa 8. 3. 2021  

16. Návrh uznesení 
 
Ad 1/ Otvorenie 

Rokovanie otvorila predsedníčka výboru doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.  
a privítala členov Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Rokovania Výboru sa zúčastnilo 16 
členov, čo je  88,88 %.  Konštatovala, že Výbor UO OZ je uznášaniaschopný.  

 
Ad 2/ Schválenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednomyseľne schválení:  
Ing. Beáta Martišková a Ing. Janette Guzmická. 

 
 



Ad 3/ Kontrola uznesení 
Uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené. 

 
Ad 4/ Rámcový rozpis zdrojov SF 

Pani hospodárka Elena Palková požiadala o presun Rámcového rozpisu zdrojov SF do 
ďalšieho rokovania. 
 
Ad 5/ Príprava výročných konferencií FO a DO OZ a výročnej konferencie UO  

Predsedníčka Výboru doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. diskutovala s členmi 
ohľadom termínu a forme plánovaných výročných konferencií. Dohodlo sa na prezenčnej 
forme s predpokladaným termínom v septembri. 

  
Ad 6/ Správa Športovej komisie za rok 2020 
 Viera Duchoňová – predsedníčka Športovej komisie poslala správu elektronicky. 
Začiatkom roku 2020 začali športové aktivity 5-dňovým zimným pobytom SKI PARK 
Ružomberok a dvomi jednodňovými lyžiarskymi zájazdmi SKI Krahule. Následné viaceré 
plánované akcie sa z dôvodu pandémie neuskutočnili, preto komisia zasadala v roku 2020 iba 
raz. Podarilo sa zorganizovať aj uskutočniť 4-dňový turistický zájazd (13.9. – 16.9.) 
s ubytovaním v Kežmarských Žľaboch, ktorý mal veľmi pozitívne ohlasy.  
 
Ad 7/ Správa Kultúrnej komisie za rok 2020 

Ing. Renáta Záhorská, PhD. – predsedníčka Kultúrnej komisie v písomnej správe 
informovala, že komisia pripravila trojdňový poznávací zájazd Severovýchodné Slovensko, 
ktorý sa však pre malý záujem z vážnej epidemiologickej situácie COVID 19 neuskutočnil. 
Z uvedeného sa už iné kultúrne podujatia v roku 2020 neuskutočnili.  
. 
Ad 8/ Správa Rekreačnej komisie za rok 2020 a informácia o príprave letných rekreácií 
 Viera Duchoňová – predsedníčka Rekreačnej komisie v písomnej správe informovala, 
že komisia pripravila na letné obdobie júl – august 2020 pre členov OZ, zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov z dôvodu pandémie iba rodinné rekreácie na Slovensku: RZ 
ČINGOV, RZ CROCUS Kežmarské Žľaby a Račkova dolina. Komisia zasadala z dôvodu 
pandémie raz. V roku 2021 komisia plánuje ponúknuť tie isté letné rekreácie ako 
v predchádzajúcom roku. 
 
Ad 9/ Správa Komisie pre prácu s deťmi za rok 2020 a informácia o príprave MDD 

Ing. Marek Kovár, PhD. - predseda Komisie pre prácu s deťmi vypracoval správu, 
v ktorej informoval o príprave a uskutočnení dvoch jednodňových lyžiarskych zájazdov Ski 
Krahule Juh spolu so Športovou komisiou. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa 
neuskutočnili akcie, na ktorých sa tradične Komisia pre prácu s deťmi organizačne podieľa - 
výlet pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Nitrianska letná univerzita. Tradičná akcia 
Mikuláš sa uskutočnila len formou príspevku k mikulášskemu balíčku pre deti členov UO OZ 
pri SPU do 16 rokov prostredníctvom TESCO darčekovej poukážky v cene 7 Eur. Príprava 
MDD sa bude riešiť operatívne, ak to pandemická situácia dovolí. Plánuje sa výlet do 
rozprávkovej dedinky na Donovaloch - Habakuky. 



Ad 10/ Správa Komisie pre občianske záležitosti za rok 2020 
Doc. Ing. Jana Maková, PhD. – predsedníčka Komisie starostlivosti o zamestnancov  

a občianske záležitosti informovala v správe o uskutočnených akciách v roku 2020, a to 
regeneračno-liečebnom pobyte v Piešťanoch pre zamestnancov SPU a rodinných príslušníkov 
v SPA hoteli Splendid v 2 termínoch. Pracovné jubileá sa zvyčajne organizujú formou 
posedení s malým občerstvením a odovzdaním finančného daru a ďakovného listu, avšak 
kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii súvisiacou s ochorením Covid 19 sa 
neuskutočnili a všetkým členom boli finančné dary poslané na účet. Podanie návrhu pri 
prvom odchode do dôchodku bolo realizované pri 22 členov UO, dar pri narodení dieťaťa bol 
poskytnutý v 11 prípadoch, podpora pri úmrtí bola poskytnutá v 4 prípadoch, stretnutie so 
seniormi sa neuskutočnilo, ale každému seniorovi poslali darčekovú kartu na nákup tovaru 
v obchodnej sieti Billa v hodnote 15 €. V správe bola zapracovaná aj informácia o stravovacej 
komisii, o sociálnej výpomoci, o príspevkoch zo SF pri pracovných jubileách a narodení dieťa 
zamestnanca. Predsedníčka apelovala na zasielanie návrhov pri jednotlivých výročiach. 
Niektorí zamestnanci navrhujú vyplácať peňažné dary pri príležitosti pracovných jubileí 
štvrťročne, čo členovia Výboru jednohlasne odsúhlasili.  
 
Ad 11/ Správa Inventarizačnej komisie za rok 2020 

V inventarizácií je zaevidovaný len 1 notebook, ktorý pre nefunkčnosť bude vyradený.  
 
Ad 12/ Správa Komisie BOZP a PO 

Doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. – predseda Komisie BOZP a PO poslal podrobnú 
správu z previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na SPU  
v Nitre v roku 2020. Previerky BOZP boli na jednotlivých pracoviskách (fakultách  
a účelových zariadeniach)  uskutočnené, správy z nich boli zaslané CK na Útvar krízového 
riadenia, BOZP, OPP a VO R – SPU. Nedostatky menšieho rozsahu, boli prostredníctvom 
zodpovedných osôb odstránené, resp. budú odstránené v stanovenom termíne. Nedostatky 
väčších rozmerov budú odporučené vedeniu SPU v Nitre na odstránenie. V roku 2020 bola 
uskutočnená previerka/audit pracovísk zamestnávateľa Pracovnou zdravotnou službou 
PYROBOSS, s.r.o. Na základe previerky/auditu došlo k zaradeniu pracovných profesií na 
niektorých pracoviskách z 1.  do 2. kategórie rizika (chemický faktor). Správa pojednávala aj 
o technickej úrovni a vybavení z pohľadu protiúrazovej bezpečnosti, o poskytovaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, o hygienických, zdravotníckych a sociálnych 
zariadeniach, o kontrole protipožiarnych opatrení, o organizačných a výchovných opatreniach 
a o navrhovaných opatreniach.  

 
Ad 13/ Správa Mzdovej a legislatívnej komisie za rok 2020 

Predsedníčka Mzdovej a legislatívnej komisie Ing. Monika Móciková poslala členom 
Výboru podrobnú správu za rok 2020. V správe bol spracovaný rozpočet finančných 
prostriedkov, pridelený na jednotlivé pracoviská, ktorý bol schválený v AS 13.05.2020. Na 
mzdové prostriedky bolo vyčlenených 15 772 785,- €. Na poistné to bolo 5 552 021,- €. 
V správe nechýbali informácie ohľadom zmien, ktoré nastali počas trvania krízovej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (napr. v oblasti sociálneho poistenia, predĺženia 
vyplácania ošetrovného, zmene krátkodobého ošetrovného, novinka tzv. dlhodobé ošetrovné),  



spomenutý bol aj príspevok  na doplnkové dôchodkové sporenie, minimálna mzda, zvýšenie 
tarifných platov v priemere o 10 % od 1.1.2020,  zníženie počtu platových tried, zvýšenie 
platových stupňov, vyplatené príspevky na rekreáciu.  

 
Ad 14/ Správa Revíznej komisie za rok 2020 

Revízna komisia sa z karanténnych dôvodov nemohla zísť, preto sa správa presúva na 
neskoršie obdobie. 
 
Ad 15/ Rôzne  

Stanovisko 
Predsedníčka Výboru doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. poďakovala Ing. Mariane 
Eliášovej, PhD. za vypracovaný základ k Stanovisku UO OZ PŠaV k zmene organizačnej 
štruktúry SPU v Nitre. Poďakovanie patrilo aj ostatným členom Výboru, ktorí prispeli svojimi 
návrhmi. Konečné vypracovanie Stanoviska predsedníčkou doc. Hlaváčovou a podpredsedom 
doc. Žitňákom bolo zaslané pani rektorke, ktorá sa k nemu vyjadrila pochvalne.   

Informácia z rokovania AS SPU v Nitre zo dňa 17. 2. 2021 
Predsedníčka Výboru doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. rozposlala členom Výboru 
materiály, ktoré boli prerokované na rokovaní AS SPU v Nitre dňa 17. 2. 2021 a tie bližšie 
rozobrala. Jednalo sa o Správu o činnosti Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou za 
rok 2020 Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Správu za umelecké súbory  
a záujmové krúžky študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti útvaru kontroly SPU v Nitre za rok 2020, rozdelenie motivačných 
štipendií z rozpočtových zdrojov MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku 2021, Správu o činnosti 
Škodovej komisie SPU v Nitre za rok 2020, Štipendijný poriadok Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.    

Informácia z rokovania Vedenia SPU v Nitre zo dňa 8. 3. 2021  
Predsedníčka poslala zápis č. 3 zo zasadnutia Vedenia SPU v Nitre zo dňa 8. 3. 2021. 
Prerokované bolo rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na SPU v Nitre na rok 
2021, rozpočet nákladov a výnosov SPU v Nitre na rok 2021, vyhodnotenie stratégie 
internacionalizácie SPU v Nitre (2019 – 2020), stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov, 
informácia o predbežných výsledkoch finančného hospodárenia za rok 2020, úprava 
harmonogramu výučby na akademický rok 2020/2021, oponentské posudky záverečnej práce 
a posudok vedúceho záverečnej práce, Návrh na odpredaj cenných papierov, Štatút Rady pre 
vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre, Návrh Dohody 
o urovnaní medzi SPU v Nitre a INPEK, s.r.o.   
   

 V rámci rôzneho bol prerokovaný Návrh na poskytnutie sociálnej výpomoci v sume 
500 Eur pre p. Annu Kollárovú, vdovu po p. Alojzovi Kollárovi - strážnikovi vlastnej 
ochrany vedúcou ÚKR, BOZP, OPP a VO Ing. Miroslavou Cigáňovou. Uskutočnilo 
sa on-line hlasovanie, všetci členovia Výboru boli za. 

 Pani Čakovská navrhla predsedníčke Výboru uskutočniť on-line školenia pre 
zamestnancov, napr. jazykové kurzy. V rámci diskusie členovia Výboru sa zhodli skôr 
na on-line rokovaní pre zamestnancov s prizvaním predstaviteľov Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a právnika odborov. 



 Ing. Beáta Martišková pripomenula RLP, ktorého aprílový termín sa blíži. Diskutovalo 
sa ohľadom dopravy, ktorá bude  možná len individuálne a navrhnutý bol aj presun 
termínu na máj/jún, alebo august/september a zistenie, či by cena zostala nezmenená.  

 Ing. Janette Guzmická sa informovala ohľadom stravovania tých, ktorí majú ďaleko do 
stravovacieho zariadenia. Ing. Monika Móciková, ako vedúca ÚMU odpovedla, že od 
1. 3. 2021 zamestnávateľ za takýchto okolností, kedy nemôže nezabezpečuje 
stravovanie vo vlastnom/zmluvnom zariadení, je povinný zamestnancovi umožniť 
vybrať si medzi finančným príspevkom na obed a gastrolístkom.  
 

Ad 16/ Návrh uznesení 
 
Uznesenie 1/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre navrhuje uskutočniť výročné konferencie FO  
a DO OZ a výročnú konferenciu UO v predbežnom termíne september 2021 (podľa 
pandemickej situácie). 

Uznesenie 2/18-17.03.2021 

Komisia starostlivosti o zamestnancov a občianske záležitosti navrhuje vyplácať 
peňažné dary pri príležitosti pracovných jubileí podľa platnej Kolektívnej zmluvy na roky 
2019 - 2021 (Zásady hospodárenia s finančnými zdrojmi UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, 
článok IV. A) 1x štvrťročne na účet zamestnanca. Peňažný dar bude vyplácaný na základe 
návrhu z fakultných a dielenských odborových úsekov, v ktorom bude uvedené číslo účtu, na 
ktorý sa má dar poslať. V ostatných prípadoch bude dar vyplatený až v mesiaci november, pri 
plánovanom spoločnom stretnutí (ak to momentálna pandemická situácia dovolí). 

Uznesenie 3/18-17.03.2021 

 Predsedníčka Výboru ukladá členom Výboru nahlásiť požiadavky na zakúpenie 
kamier a mikrofónov na on-line stretnutia.  

       Termín: do 24. 03. 2021. 

Uznesenie 4/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedníčke Výboru požiadať pani 
rektorku o náhradné priestory za priestory ŠD Antona Bernoláka počas rekonštrukcie.  
                           Termín: do 24. 03. 2021. 

Uznesenie 5/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre súhlasí so stanoviskom Komisie zriadenej pre 
posúdenie žiadosti o sociálnu výpomoc pani Anne Kollárovej z dôvodu úmrtia manžela 
Alojza Kollára. Na základe platenej KZ na roky 2019 – 2021, časť IV. bod 8, 9 a prílohy č. 1 
čl. 4 body 1, 2 a 2.3. Výbor súhlasí s výškou sociálnej výpomoci 500 €. 

 

 



Uznesenie 6/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedníčke Výboru, podpredsedovi 
Výboru a predsedníčke FV FEM naformulovať list odborovým právnikom a požiadať ich 
o riešenie zložitej situácie pri Návrhu novely zákona o vysokých školách.  

Uznesenie 7/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá členom Výboru pripraviť on-line 
rokovanie na mesiac máj s prizvaním predstaviteľov Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku a právnika odborov. 

Uznesenie 8/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedníčke Výboru osloviť predsedu  
Z VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. a iniciovať on-line stretnutie Výboru 
Z VŠaPRO k zložitej situácii po znížení prostriedkov pre VŠ a po zverejnení návrhu novely 
Zákona o VŠ. 

Uznesenie 9/18-17.03.2021 
Výbor UO OZ berie na vedomie zrušenie členstva v UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre: 

Zelinková Gabriela                o. č. 1657              FAPZ - KVZ       k 28/02/2021 
Týrová Katarína, Ing.             o. č. 3198             ŠD - AB   k 31/03/2021 
 
Uznesenie 10/18-17.03.2021 
 Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov 
sociálneho fondu pri: 
- pracovnom jubileu 20 rokov vo výške 60 €:  

 Mihinová Marta   o. č. 2904   TF – KDM bez návrhu  

 Palková Elena   o. č. 2903   R – KSR 

 Vraniaková Danica, Ing. o. č. 2900   R – ÚUS                bez návrhu 

- pracovnom jubileu 40 rokov vo výške 100 €:  

 Porhajáš Viktor, Ing. CSc. o. č. 0056   FEM – KE             bez návrhu      

- narodenie dieťaťa  60,-  € / dieťa/ zamestnanec/   

 Šajbidorová Viera, Ing. PhD.  o. č. 4918 Šajbidor Teo 25.02.2021  FZKI-KBZ   
 
- sociálna výpomoc vo výške 500,00 € 
 

 Kollár Alojz   o. č. 5307   R- KR,BOZP,OPPaVO - úmrtie                         
 vyplatenie príspevku manželke – SF-č.j. 4/2021/03/17 

   
 
 
 



Uznesenie 11/18-17.03.2021 
Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov UO OZ 

PŠaV pri SPU v Nitre pri:  

 pracovnom jubileu 20 rokov vo výške 25 €:  Palková Elena o. č. 2903   R – KSR  
                                       Vraniaková Danica, Ing. o. č. 2900   R –ÚUS bez návrhu 

 
Uznesenie 12/18-17.03.2021 

Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov UO OZ 
PŠaV pri SPU v Nitre pri: - prvom odchode do dôchodku vo výške 50 €: 

 Klačko František  o. č. 3564  R-ÚPrev vyplatené VPD 1/17/3/2021  
 Urbanová Mária, Mgr. o. č. 1438 R  CIT   vyplatené IB 31/03/2021  

 

Nitra, 22. 03. 2021  

 
 
Zapísala:   doc. Ing. S. Felšöciová, PhD.            .............................................. 
 
Overovatelia:   Ing. Beáta Martišková                           ............................................... 
 

  Ing. Janette Guzmická          ............................................... 
 
 

 
 
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 
         predsedníčka Výboru UO 
            OZ PŠaV pri SPU v Nitre 


