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

konanej dňa 17. mája 2012  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Hostia: Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK, Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK 
 
Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 
3. Blahoželanie jubilantom 
4. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2011 - apríl 2012 
5. Správa o hospodárení a plánovaný rozpočet na ďalší rok 
6. Správa revíznej komisie. 
7. 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 vzácnych hostí a všetkých prítomných členov. 
2. Predseda požiadal p. prof. Hanáčka o slávnostný príhovor ku Dňu matiek. 
3. O slovo sa prihlásil p. dekan a tiež adresoval niekoľko slávnostných viet všetkým ženám na našej fakulte. 
4. Podpredseda ZO p. B. Bukovský zablahoželal prítomným jubilantom p. Ľ. Perglovej a p. K. Kašjakovi k okrúhlym 

životným jubileám a spolu s predsedom ZO im odovzdal kvetinový darček. 
5. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2011 – apríl 2012.  Úvod opäť venoval 

stavu členskej základne a porovnal ju s celouniverzitnou. Oboznámil členov so štatistikou (Celkový počet členov: 84, 
z toho 22 nepracujúci dôchodcovia, 62 pracujúcich členov z toho 2 členky na MD (47 žien a 15 mužov; 19 pedagógov 
a 43 ostatných zamestnancov). Rozdelenie na JLF UK: dekanát 7 členov (5 žien+2 muži), UNM 11 (5+6; 8 ped.+ 3 
nepedag.), teoretické ústavy 11 (10+1; 2+9), internát (ŠD,ŠJ,AKAS) 14 (12+2), OŠE+NŠP 3 (2 ped.+1neped.), 
predklinické ústavy 16 (12+4; 7+9)). Upozornil na stagnáciu aktivít výboru ZO a rovnako ako pred rokom i platov, 
čím sa neustále znižujú reálne mzdy a životná úroveň už štvrtý rok po sebe. skritizoval, že nie sú nové aktivity ZO 
a v stručnosti oboznámil členov s každoročnými. Oboznámil členov s výhodami v KZ a prebral rozdelenie SF 2012. 

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

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

8. V diskusii vystúpila p. tajomníčka JLF UK, ktorá reagovala na otázky a doplnila predsedu (riešenie platov neučiteľov, 
športový deň dekana, ošacovacie prostriedky atď. 

 p. Vyskočová oboznámila prítomných o možnosti zahraničnej rekreácie 2012 v Bulharsku, ale i v Chorvátsku ako 
 vlani. Informácia bude zverejnená na web stránke odborov. 
 p. Bukovský upozornil, že tohto roku bude 50. výročie začatia výučby na našej fakulte. 
 p. Simonidesová a p. asistent Gottwald dohodli možnosť využitia starého stavebného dreva z likvidujúcej lodenice na 
 opravu buniek na Lipoveckých jazerách. 
9. Tajomníčka ZO, p. Ilovská, prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum jednomyseľne prijalo. 
10. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a schôdzu ukončil. 
 
Uznesenia: Výročná schôdza: 
V1/12. prijíma správu o činnosti ZO za máj 2011 až apríl 2012,  
V2/12. prijíma správu o hospodárení za rok 2011, 
V3/12. schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2012,  
V4/12. prijíma správu revíznej komisie za rok 2011, 
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 17. 5. 2012 
      Ing. Miroslav Vrabec 
      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 
Zapísala: M. Ilovská 


