
Zápisnica  

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

konanej dňa 15. mája 2014  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  
Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 

3. Blahoželanie jubilantom 

4. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2013 - apríl 2014 

5. Správa o hospodárení v roku 2013 a plánovaný rozpočet na ďalší rok 

6. Správa revíznej komisie 

7. Diskusia 

8. Uznesenia  

 

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 vzácneho hosťa, p. dekana JLF UK a všetkých 

prítomných členov.  

2. Predseda prečítal slávnostný príhovor ku Dňu matiek a prítomným ženám, matkám a starým mamám zablahoželal. 

Potom odovzdal slovo p. dekanovi, ktorý poďakoval ženám, zamestnankyniam za prácu a obetavosť v prospech 

fakulty. Zdôraznil, že nie je jednoduché spojiť úlohu matky s povinnosťami ženy na hociktorom pracovnom poste. 

3. Podpredseda ZO p. B. Bukovský sa ujal milej povinnosti zablahoželať jubilantke z radov bývalých pracovníkov 

fakulty p. J. Poljakovej k okrúhlemu životnému jubileu – 80-ke a odovzdal jej kvetinový darček 

4. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2013 – apríl 2014.  Úvodom vyhlásil, že 

uznesenia z minuloročnej VČS boli splnené. Spomenul základné ciele odborov, zlepšovanie pracovných podmienok, 

zvyšovanie sociálnych výhod a životnej úrovne zamestnancov, t.j. zvyšovanie miezd. Pripomenul členom významné 

zmeny vyjednané v KZ 2014 (odmeny pri životnom jubileu 60 rokov, zvýšenie náhrady príjmu pri dočasnej PN, 

zvýšenie odstupného a odchodného, možnosť stravovania počas dovolenky a PN a aj zamestnaných na polovičný 

pracovný úväzok, zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a dovolenky pre vedeckých pracovníkov na úroveň 

pedagógov). Upozornil, že z našich dvoch návrhov do KZ UK sa dostal iba jeden a druhý je v našej KZ.  

5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za 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. Konštatovala, že revízna komisia sa odchodom PhDr. Bubeníkovej do 

dôchodku a MUDr. Murajdu na dlhodobý zahraničný pobyt rozpadla.  

7. Hospodárka ZO, p. Kulišková predniesla návrh plánu hospodárenia – rozpočet ZO na ďalší rok. 

8. V diskusii reagoval p. dekan na správu o činnosti ZO. Garantuje neznižovanie platov, navýšenie v minulom roku podľa 

výkonov, teší ho spolupráca so ZO a výhody, ktoré sa dostali do KZ pri rešpektovaní zákona; chcel by potešiť 

zamestnancov na konci roka, keď sa podaria aktivity s dobudovaním BIOMED centra. 

Predseda upozornil na trojité zvýšenie neučiteľských platov behom roka a vysvetlil, že 4,6 % navýšenie platov 

neučiteľov z r. 2013 by sa malo vyplácať i v tomto roku podľa nariadenia ministra školstva, že platy nesmú klesnúť 

pod priemer k 30.6.2013 navýšený o 16 €. 

p. Dudová sa informovala na nárok stravných poukážok počas dovolenky v ŠJ. Predseda vysvetlil, že nárok 

zamestnanci majú, ale pre vysokú finančnú náročnosť sa dohodol v KZ kompromis – možnosť stravovania počas 

dovolenky a PN. 

Po dohode s p. Alenou Maslákovou a p. Milanom Oravcom ich predseda navrhol ako kandidátov do revíznej komisie. 

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: 15. 5. 2014 

V1/14 prijíma správu o činnosti ZO za máj 2013 až apríl 2014 - jednomyseľne, 

V2/14 prijíma správu o hospodárení za rok 2013 - jednomyseľne, 

V3/14 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014 - jednomyseľne, 

V4/14 prijíma správu revíznej komisie za rok 2013 - jednomyseľne, 

V5/14 schvaľuje prijatie nových členov ZO od minulej VČS - jednomyseľne, 

V6/14 schvaľuje p. Alenu Maslákovú a p. Milana Oravca za členov revíznej komisie ZO - jednomyseľne 

 

 Výbor ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine ďakuje všetkým členom ZO, ktorí mu svojou účasťou na výročnej 

schôdzi vyjadrili podporu. 

 

Martin 15. 5. 2014 

      Ing. Miroslav Vrabec 

      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

Zapísala: M. Ilovská 


