
Zápisnica č. 2/2013 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 22. 2. 2013  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 28-32 boli splnené.  
 
Predseda informoval o: 
1. liste p. dekana o riešení platov nepedagogických zamestnancov JLF UK a platbe za účasť 

nepedagógov na výučbe v anglickom jazyku 
2. výsledkoch kolektívneho vyjednávania na ostatných fakultách UK, ktoré sú okrem výšky platby 

zamestnávateľa pri PN zamestnanca porovnateľné s našimi 
3. čerpaní SF 2012 a tvorbe SF 2013, v ktorej navrhol, aby sa tzv. cestovné podľa § 7 ods. 1b zákona 

o SF zvýšené zo 40 na 60,- € dávalo zamestnancom nielen vo forme darčekových poukážok, ale 
polovica formou jedálnych kupónov 

4. zmene výšky ceny obedov zo ŠJ  
5. pripravovanej konferencii o stravovaní na VŠ s odporúčaním účasti vedúcej ŠJ a preplatení jej SC 
6. pripomienkovaní materiálov – Koncepcia VŠ po roku 2013 – sumár cieľov a zámerov 
7. materiáloch zo Združenia VŠ a PRO ohľadom zvyšovania miezd neučiteľských pracovníkov VŠ 

o 5 % z tarifnej mzdy vo forme pohyblivej časti mzdy 
8. žiadosti p. tajomníčky o stanovisko k žiadosti p. Hanusrichtera, zamestnanca ŠJ o preplatenie 

cestovného z miesta bydliska do práce a späť 
Tajomníčka ZO pripomenula narodenie dieťaťa členke ZO p. Mgr. Tomašíkovej 
p. Vyskočová oboznámila výbor o ponuke letných zahraničných rekreácií v Chorvátsku a Bulharsku 
a tuzemských výletov 
Hospodárka p. Kulišková informovala o záujme na rekreovanie v Štúrove 
 
Uznesenie č. 33: výbor súhlasí s preplatením: 
 faktúry č. 3135000055 v sume 96,30 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ - 1/2013 
Uznesenie č. 34: výbor súhlasí s rozdelením SF 2013 a odporúča Vedeniu JLF UK príspevok na 
cestovné rozdeliť zamestnancom vo forme jedálnych i darčekových poukážok v pomere 1:1 (30+30 €)  
Uznesenie č. 35: výbor súhlasí s finančnou sociálnou výpomocou pre p. O. Šimekovú, 
zamestnankyňu JLF UK 
Uznesenie č. 36: výbor súhlasí s príspevkom 20,- € pri narodení dieťaťa p. Mgr. Tomašíkovej podľa 
zásad hospodárenia 
Uznesenie č. 37: výbor súhlasí s preplatením cestovného z doplnkového prídelu SF 2013 (§ 3 ods. 2 
zákona o SF) pre zamestnanca ŠJ JLF UK p. Hanusrichtera, ak je splnená zákonná podmienka výšky 
mesačnej mzdy (§ 7 ods. 5 zákona o SF) 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 18. 3. 2013  
 
Martin 22. 2. 2013       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 
 
 


