
  Zápisnica č. 20 
z  rokovania Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre zo dňa  

12. 05. 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., prof. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., JUDr. A. Kentošová,   
doc. Ing. J. Maková, PhD., Ing. B. Martišková, Ing. M. Móciková,  
Ing. B. Novotná, PhD., E. Palková, prof. Ing. M. Žitňák, PhD. 
 
Ospravedlnení: Ing. A. Zúziková, Ing. R. Záhorská, PhD., Ing. M. Kovár, PhD. 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Informácia o hospodárení SPU v Nitre – predkladá pani kvestorka SPU v Nitre 
5. Rámcový rozpis zdrojov SF 
6. Informácia o priebehu výročných konferencií FO a DO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
7. Vyhodnotenie výročnej konferencie UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
8. Informácia  Rekreačnej komisie o pripravovaných letných zájazdoch 2021 
9. Informácia Kultúrnej komisie o kultúrnej činnosti v letnom období 2021 
10. Informácia Komisie pre prácu s deťmi 
11. Rôzne  

Informácia z rokovania Výboru Združenia VŠaPRO zo dňa 27. 4. 2021 
Informácia z rokovania AS SPU v Nitre zo dňa 28. 4. 2021 
Informácia z rokovania Vedenia SPU v Nitre zo dňa 3. 5. 2021 

12. Návrh uznesení 
 
Ad 1/ Otvorenie 

Rokovanie otvorila predsedníčka výboru prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.  
a privítala členov Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Rokovania Výboru sa zúčastnilo 15 
členov, čo je  83 %.  Konštatovala, že Výbor UO OZ je uznášaniaschopný.  

 
Ad 2/ Schválenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednomyseľne schválení:  
Viera Duchoňová a doc. Ing. Jana Maková, PhD.   

 
Ad 3/ Kontrola uznesení 

Priebežne sa plní uznesenie: 3/19-14.04.2021  

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedom FO a DO skontrolovať  
a zverejniť na stránkach fakúlt aktuálne zloženie členov FO a DO a zoznamy zaslať svojim 
nadriadeným.  



Ostatné uznesenia boli splnené. 

Ad 4/ Informácia o hospodárení SPU v Nitre – predkladá pani kvestorka SPU v Nitre 

O hospodárení SPU v Nitre za rok 2020 stručne informovala p. kvestorka SPU  
Ing. Zuzana Gálová. Poukázala na hlavné zdroje financovania univerzity v roku 2020, pričom 
najvyššiu časť predstavovala dotácia zo štátneho rozpočtu a jej sedem dodatkov, ktorá tvorila 
až 84,51 % zdrojov príjmov, informovala o položkách kde vzrástli, ale aj poklesli výnosy. 
Celkové výnosy v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 1 542 296,49 €. Celkové náklady 
v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 1 632 982 €, pričom najvýznamnejší nárast v rámci 
nákladov predstavovali mzdové náklady (o 1 219 041 €) z dôvodu zvýšenia tarifných platov 
zamestnancov od 1. 1. 2020. Vyčíslila aj náklady, kde došlo k poklesu v porovnaní s rokom 
2019. Výrazne došlo k zníženiu nákladov najmä za cestovné - o 533 165 €, čo bolo spôsobené 
pandemickou situáciou. K 31.12.2020 dosiahla univerzita zisk po zdanení vo výške 
159 416,37 €. V zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi SPU 
sa hospodársky výsledok rozdelí do fondov a to 40 % do rezervného fondu, 59 % do fondu 
reprodukcie, 0,5 % do štipendijného fondu a 0,5 % do fondu zdravotne postihnutých. Správa 
pojednávala aj o priemerných platoch zamestnancov. Posledným bodom správy bol sociálny 
fond, jeho zostatok k 31.12.2020, tvorba a čerpanie k 31.3.2020. 
Po informácii o hospodárení boli kladené otázky: 
Mgr. R. Hornyák Gregáňová, PhD. sa zaujímala o to, koľko finančných prostriedkov ušetrila 
univerzita tým, že technickí zamestnanci dostávali náhradu mzdy 80 %. Pani kvestorka 
sľúbila, že zašle členom Výboru  odpoveď.  
Predsedníčka Výboru prof. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc. konštatovala, že zamestnávateľ 
neodvádzal príspevok zamestnávateľa na DDS do dôchodkovej poisťovne týmto 
zamestnancom. Diskutovalo sa aj o tom, že v dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve za roky 
2019 – 2021 došlo v článku 5 k zmene bodov 10. a 11., pričom v KZ je to posunuté,  bod 11 
je bod 12, takže bude treba vykonať nápravu.   
prof. Ing. M. Žitňák, PhD. sa zaujímal či zamestnancom, ktorí dostávali náhradu mzdy 80 % 
sa dané obdobie ráta do dôchodku a či všetky odvody im boli vyplatené. Pani kvestorka 
ubezpečila, že všetko bolo vyplatené a nikomu sa nekráti ani dovolenka. 
Ing. J. Guzmická sa informovala ohľadom stravovania, odkedy  si zamestnanci vyberajú 
medzi finančným príspevkom na obed a gastrolístkom – od 1. 1. 2022, čo bude záväzné. 
Príspevky na stravu dostávajú stále tí zamestnanci, ktorí pracujú z domu.  
Spomínalo sa aj čerpanie dovoleniek, ktoré je momentálne nízke (u viacerých zamestnancov 
žiadne) a o potrebe zabezpečenia čerpania dovoleniek v zmysle schváleného plánu čerpania 
dovoleniek. 
Pani kvestorku zaujímal termín, kedy zašleme návrh Kolektívnej zmluvy - dohoda na október, 
podľa dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021 zamestnávateľ poskytne 
zamestnancovi jednorazovú odmenu v sume 100 € – pýtala sa, či už OZ žiadal z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na to prostriedky, informovala, že nás čaká prerokovanie 
nového Pracovného poriadku – plán jún, teda do zasadnutia AS SPU v Nitre, v prípade 
nedostatku času - september 2021.  
 



Ad 5/ Rámcový rozpis zdrojov SF 
Pani hospodárka Elena Palková poslala členom Výboru rozpis zdrojov sociálneho 

fondu, v ktorom boli uvedené: príjmy SF pozostávajúce z kumulovaného zostatku k 31. 12. 
2020 a predpokladanej tvorby SF v zmysle zákona za 1/2021-12/2021 čo spolu činí  
174 206,84 €. V správe rozpísala aj výdavky sociálneho fondu a uviedla rezervu. Výdavky 

spolu predstavujú 174 206,84 € (tvorba + čerpanie + rezerva v roku 2021). 

Diskutovalo sa aj o možnom využití nevyčerpaných prostriedkov 0,04 % zo sociálneho fondu 
dohodnuté v KZ na pokrytie nákladov činnosti UO. Predbežne sme sa dohodli na výjazdovom 
rokovaní do Račkovej doliny.  

 
Ad 6/ Informácia o priebehu výročných konferencií FO a DO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

Výročné konferencie sa presúvajú do obdobia, keď sa budú môcť uskutočniť. 
  

Ad 7/ Vyhodnotenie výročnej konferencie UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre  
Výročné konferencie budú vyhodnotené po ich prebehnutí. 

 
Ad 8/ Informácia  Rekreačnej komisie o pripravovaných letných zájazdoch 2021 

Predsedníčka Rekreačnej komisie p. V. Duchoňová informovala o príprave letných 
rekreácií: termín prihlášok do RZ Čingov bol do 24. marca 2021, Račkova dolina - horský 
hotel AKADEMIK a Kežmarské Žľaby Crocus – rekreačné zariadenie OZ PŠaV sú v štádiu 
vyjednávania. Keďže pani Duchoňová je zároveň aj predsedníčkou športovej komisie, 
informovala aj o príprave 4-dňového turistického zájazdu plánovaného na september (12. – 
15. 9. 2021, resp. 16. – 19. 9. 2021) s ubytovaním v Račkovej doline.  
 
Ad 9/ Informácia Kultúrnej komisie o kultúrnej činnosti v letnom období 2021 
 Predsedníčka Kultúrnej komisie Ing. R. Záhorská, PhD. písomne informovala pani 
predsedníčku Výboru o kultúrnej akcii plánovanej na leto. Išlo by o 3-dňový výlet po 
severovýchodnom Slovensku, ktoré sa neuskutočnilo minulý rok v dôsledku pandémie. Po 
návrate z liečenia pani predsedníčka dohodne vstupenky s divadlom. 
 
Ad 8/ Informácia Komisie pre prácu s deťmi 
 Predseda Komisie pre prácu s deťmi Ing. Marek Kovár, PhD. písomne informoval, že 
z dôvodu pandemickej situácie sa Nitrianska letná univerzita 2021 neuskutoční. Vzhľadom na 
neprítomnosť predsedu sa daný bod presúva na budúce rokovanie.  
 
Ad 9/ Rôzne  

Informácia z rokovania Výboru Združenia VŠ a PRO zo dňa 27. 4. 2021 
Predsedníčka Výboru poslala členom Výboru materiály z on-line rokovania Výboru 
Združenia VŠ a PRO, rovnako boli rozposlané materiály z rokovania AS SPU v Nitre 
zo dňa 28. 4. 2021 a z rokovania Vedenia SPU v Nitre zo dňa 3. 5. 2021, o ktorých nás 
podrobne informovala. 

 diskutovalo sa o on-line termíne stretnutia so zamestnancami univerzity, 
predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  
a právnikom OZ, ktorý bol stanovený na 25.5.2021; 



 Ing. B. Novotná, PhD. poďakovala za podporu ohľadom pracovnej pozície, 
informovala o plánovanom stretnutí Revíznej komisie v Kongresovom centre SPU v 
Nitre; 

 Pani V. Duchoňová informovala o počte prihlásených záujemcov do kúpeľov 
a o možnosti vybratia si individuálneho termínu v čase letných prázdnin; 

 Doc. Ing. Jana Maková, PhD. kritizovala nedodržiavanie termínov zaslania návrhov na 
dary pri pracovných jubileách a iných príležitostiach Komisii starostlivosti 
o zamestnancov a občianske záležitosti z niektorých FV a DV, z čoho potom môžu 
vyplynúť viaceré zmätočné situácie. Preto sa dohodlo, že rozpošle zoznam 
pracovníkov triedený podľa fakúlt a celoškolských pracovísk, ktorí majú v roku 2021 
pracovné jubileum a prináleží im príspevok zo sociálneho fondu alebo z odborového 
zväzu aj predsedom FV a DV, ktorí to majú kontrolovať. 

 Doc. Mgr. Ž. Balážová, PhD. sa informovala, kedy máme posielať pripomienky ku 
Kolektívnej zmluve – priebežné zasielanie návrhov, pripomienok, úprav;  

 Ing. M. Eliášová navrhla zasielať návrhy ku KZ do súboru v MS Teams. Predsedníčka 
Výboru súhlasila a ako prvé tam vloží platnú Kolektívnu zmluvu a 3 dodatky, ktoré 
sme dohodli s Vedením SPU. 
 

Ad 10/ Návrh uznesení 
 
Uznesenie 1/20-12. 05. 2021  

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá členom Výboru zaslať otázky, návrhy 
k školeniu zamestnancov s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku a s právnikom OZ.      Termín: do 13. 5. 2021 

Uznesenie 2/20-12. 05. 2021  

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedom FV a DV kontrolovať  
zaslanie návrhov poskytovania peňažných darov z prostriedkov SF a odborového zväzu 
z jednotlivých odborových úsekov pri pracovných jubileách a iných príležitostiach (podľa 
Zásad využívania finančných zdrojov SF na SPU v Nitre v KZ 2019-2021 a Zásad 
hospodárenia s finančnými zdrojmi UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre). 

Uznesenie 3/20-12. 05. 2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ukladá predsedníčke Výboru  
prof. RNDr. Zuzane Hlaváčovej, CSc. a podpredsedovi prof. Ing. M. Žitňákovi, PhD. 
skontrolovať číslovanie dodatkov ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2021, aby nedošlo 
k prekryvu.           Termín: do 28. 5. 2021 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 4/20-12. 05. 2021 
 Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov 
sociálneho fondu pri: 
- pracovnom jubileu 20 rokov vo výške 60 €:  . 

 Franková Michaela, Bc.                   o. č. 2622   FEM -  Dekanát    

 Margetín Milan, prof. RNDr. PhD.  o. č. 2912   FAPZ – KŠZOO 

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

 Bakay Ladislav, Ing. PhD.       o. č. 4521 FZKI – KBZ    Bakayová Zoja  01/04/2021 
  

 
Uznesenie 5/20-12. 05. 2021 

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre prerokoval a schválil podľa platných zásad dar  
z prostriedkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pri: 
- narodenie dieťaťa 80,- € / dieťa/ odborár/ 

 Bakay Ladislav, Ing. PhD.       o. č. 4521 FZKI – KBZ    Bakayová Zoja  01/04/2021 
 

 

Nitra, 13. 05. 2021  

 
 
Zapísala:   doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.            .............................................. 
 
Overovatelia:   Viera Duchoňová                                   ............................................... 
 

 doc. Ing. Jana Maková, PhD.         ............................................... 
 
 

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


