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

konanej dňa 16. mája 2013  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  
Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 
3. Blahoželanie jubilantom 
4. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2012 - apríl 2013 
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 všetkých prítomných členov. Skonštatoval, že neprišli 
žiadni hostia. 

2. Predseda požiadal p. prof. Hanáčka o slávnostný príhovor ku Dňu matiek, ktorý prítomným ženám zablahoželal, 
pripomenul históriu Dňa matiek a poďakoval im i všetkým neprítomným ženám za obetavosť a fluidum, ktoré pomáha 
prekonávať všetky prekážky. 

3. Podpredseda ZO p. B. Bukovský sa ujal milej povinnosti zablahoželať jubilantom z radov bývalých pracovníkov 
fakulty p. Emílii Šuvadovej, p. Želmíre Bízikovej a p. Bohuslave Telgarskej k okrúhlym životným jubileám. Z nich 
bola prítomná iba p. Bíziková a spolu s predsedom ZO jej odovzdali kvetinový darček. Upozornil, že cíti potrebu 
spomenúť i členov, ktorí nás opustili a požiadal o uctenie ich pamiatky minútou ticha. 

4. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2012 – apríl 2013.  Úvod venoval 
najdôležitejšej úlohe výboru a to zvyšovanie životnej úrovne zamestnancov, t.j. zvyšovaniu miezd. Napriek našej 
neúčasti na štrajku dokázali predáci OZ presadiť i zvýšenie platov neučiteľských pracovníkov na VŠ. Konkrétne na 
JLF UK o 4,62 % a na VI JLF UK o 3,62 % tarifnej zložky platov, ale tak, že na budúci rok sa s týmto objemom 
financií nedá počítať. Druhým cieľom bolo pripomínať p. dekanovi sľub z minuloročnej VČS o riešení platov 
neučiteľov tak, aby sa aspoň čiastočne priblížili k priemeru platov v hospodárstve SR. Očakávali sme, že kroky, ktoré 
sa v tomto smere uskutočnili nám zástupcovia Vedenia oznámia na dnešnej schôdzi, žiaľ, ospravedlnili sa z účasti. 
Opätovne upozornil na stagnáciu nových aktivít ZO a v stručnosti informoval členov s pravidelnými. Pripomenul 
členom výhody vyjednané  v KZ a prebral rozdelenie SF 2013. Upozornil aj na nový dôležitý bod v KZ UK, 
minimálnu dobu pracovnej doby pedagógov.  

5. Hospodárka ZO, p. Kulišková, predniesla správu o hospodárení za rok 2012 a návrh plánu hospodárenia – rozpočet na 
ďalší rok. 

6. Predsedníčka revíznej komisie p. D. Murgašová prečítala správu revíznej komisie, v ktorej uviedla, že sa nenašli 
žiadne chyby v administratíve a účtovníctve ZO. Navrhla vyradiť z evidencie majetku ZO drevené podlahy pod 
stanové prístrešky k obytným prívesom, ktoré sú už morálne i fyzicky opotrebované. 

7. V diskusii p. Vyskočová oboznámila prítomných o možnosti zahraničnej rekreácie 2013 v Chorvátsku, o čom je 
informácia na web stránke odborov a upozornila i na možnosti jednodňových poznávacích zájazdov. 

- p. Doc. Brozmanová ju doplnila o možnosti iného termínu a na inom mieste Chorvátska, čo bude tiež zverejnené na 
 WEBe. 

- Po zistení záujmu o jednodňový poznávací zájazd predseda sľúbil, že výbor rozhodne o termíne a pokúsi sa ho 
 zorganizovať 

- p. asistent Gottwald upozornil na potrebu pokračovať v oprave buniek na Lipoveckých jazerách a VČS poveruje 
 predsedu, aby prejednal s prevádzkovým oddelením možnosť použiť na tento účel materiál z plánovanej likvidácie 
 chaty v Sklabinskom Podzámku. 

- Prítomní členovia ZO prejavili záujem o jednodňový zájazd do ZOO v Zlíne – Lešnej, preto predseda prisľúbil, že 
 členovia výboru spracujú návrh a zverejnia ho na web stránke ZO.  

8. Tajomníčka ZO, p. Ilovská, prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum jednomyseľne prijalo. 
9. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a schôdzu ukončil. 
 
Uznesenia:  
Výročná schôdza: 16. 5. 2013 
V1/13 prijíma správu o činnosti ZO za máj 2012 až apríl 2013 - jednomyselne, 
V2/13 prijíma správu o hospodárení za rok 2012 - jednomyselne, 
V3/13 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2013 - jednomyselne, 
V4/13 prijíma správu revíznej komisie za rok 2012 - jednomyselne, 
V5/13 schvaľuje prijatie nových členov ZO od minulej VČS - jednomyselne 
V6/13 schvaľuje vyradenie z inventáru ZO drevené podlahy k prívesom - 4 ks – 51 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania 
V7/13 poveruje predsedu ZO odovzdaním otázok z diskusie p. dekanovi a p. tajomníčke  
 
 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 16. 5. 2013 
      Ing. Miroslav Vrabec 
      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 
Zapísala: M. Ilovská 


