
Zápisnica  
z výročnej členskej schôdze ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, 

konanej dňa 6. mája 2010  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Hostia: Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., prvá prodekanka JLF UK  
 
Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 
3. Blahoželanie jubilantom 
4. Voľby do Výboru a Revíznej komisie ZO 
5. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2010 - apríl 2011 
6. Správa o hospodárení a plánovaný rozpočet na ďalší rok 
7. Správa revíznej komisie. 
8. Rôzne. 

 
1. Slávnostnú výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavami Dňa matiek a stretnutím s bývalými spolupracovníkmi – 

odborármi otvoril a viedol predseda ZO Ing. M. Vrabec. Privítal hosťa a všetkých prítomných členov; oznámil, že p. 
tajomníčka sa pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnila. 

2. Navrhol troch členov volebnej komisie – Doc. RNDr. M. Brozmanovú, PhD., L. Mazúrovú a J. Lincéniho – a plénum 
ich jednomyselne zvolilo. 

3. Podpredseda ZO B. Bukovský predniesol slávnostný príhovor ku Dňu matiek. 
4. Predseda a p. Vyskočová zablahoželali prítomnému jubilantovi k okrúhlemu jubileu a odovzdali mu kvietok. 
5. Prvá prodekanka Prof. Čalkovská ospravedlnila p. dekana a v jeho mene i v mene celého Vedenia JLF UK pozdravila 

plénum. Vyjadrila potešenie, že sa stretla s bývalými spolupracovníkmi a uistila prítomných, že bude tlmočiť 
požiadavky a návrhy odborovej organizácie. 

6. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2010 – apríl 2011.  Úvod opäť venoval 
stavu členskej základne a jeho mierne stúpajúcemu trendu. Oboznámil členov so štatistikou (Celkový počet členov: 87, 
z toho 24 nepracujúci dôchodcovia, 63 pracujúcich členov z toho 2 členky na MD. Rozdelenie na JLF UK: dekanát 9 
členov (6 žien+3 muži), UNM 11 (6+5), teoretické ústavy 10 (9+1), internát (ŠD,ŠJ,AKAS) 14 (12+2), OŠE+NŠP 3, 
predklinické ústavy 17 (14+3)). Upozornil na stagnáciu platov a tým znižovanie reálnych miezd už tretí rok po sebe. 
Vypichol nové aktivity ZO a v stručnosti oboznámil členov s každoročnými. Hlavne pre nových členov predniesol 
výhody a doplnok KZ a prebral rozdelenie SF 2011. 

7. Hospodárka ZO, p. Kulišková, predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie a návrh plánu hospodárenia – 
rozpočet na ďalší rok. 

8. Predsedníčka revíznej komisie p. D. Murgašová predniesla správu revíznej komisie, v ktorej uviedla, že sa nenašli 
žiadne chyby v administratíve a účtovníctve ZO. 

9. predsedníčka volebnej komisie Doc. Brozmanová prečítala výsledky volieb. Kandidáti v poradí podľa počtu 
obdržaných hlasov:  

1. Kulišková Darina  42 
2. Vrabec Miroslav, Ing.  41 
3. Ilovská Marta  40 
3. Vyskočová Ľubica  40 
5. Švrková Ivana, Bc.  37 
6. Malina Vladimír  31 
7. Bukovský Boris   26 
8. Tomašíková Soňa  19 
9. Gottwald Ľjubomír, prom. ped.  4 
10. Členka výboru, p. Tomašíková, prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum jednomyseľne prijalo. 
11. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a schôdzu ukončil. 
 
Uznesenia: Výročná schôdza: 
V1/11. prijíma správu o činnosti ZO za máj 2010 až apríl 2011,  
V2/11. prijíma správu o hospodárení za rok 2010, 
V3/11. schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2011,  
V4/11. prijíma správu revíznej komisie za rok 2010, 
V5/12 schvaľuje prijatie nových členov ZO od minulej VČS 
 
 Výbor ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine ďakuje aj touto cestou všetkým členom ZO, ktorí mu svojou účasťou 
na výročnej schôdzi vyjadrili podporu. 
 
Martin 12. 5. 2011 
      Ing. Miroslav Vrabec 
      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 
Zapísala: M. Ilovská 


