
Zápisnica č. 9/2014 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 10. 12. 2014  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 111-118 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Požiadavke p. tajomníčky, navrhnúť systém a podmienky mimosezónneho  požičiavania karavanov  

2. Liste p. tajomníčke ohľadom odstupňovania minimálnej mzdy, potrebe systémového riešenia ošacovacích 

prostriedkov pre zamestnancov JLF UK a platnosti zľavových poukážok UVEA 

3. Možnosti odmeniť jedného člena odborovej organizácie na plánovanom stretnutí s rektorom na jar 2015 

4. Plánovanom stretnutí výborov ZO UK na tému Kolektívne vyjednávanie a KZ 2015 v Trenčianskych Tepliciach 

5. Plánovanom podpísaní Kolektívnej zmluvy UK 2015 dňa 18. 12. 2014 s minimálnymi zmenami oproti 2014 

6. Dodatočnej faktúre za umiestnenie prívesu v areáli VADAŠu v týždni, ktorý nebol v pôvodnej zmluve 

7. Čiastočnej kompenzácii nevyplatených 5 % ku mzde neučiteľov v roku 2014 (z pôvodných 4,6 % z tarifných 

platov v roku 2013 na reálnych 1,92 % z funkčných platov v roku 2014) 

 

Hospodárka p. Kulišková informovala o vyplatení cestovného do K. Žľabov a späť predsedovi ZO, ktoré bolo zo 

Združenia VŠ a PRO omylom poslané na účet ZO. 

 

Uznesenie č. 119/14: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3145000729 v sume 115,95 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 10/2014 

fa. č. 3145000847 v sume 100,35 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 11/2014 

Uznesenie č. 120/14: výbor súhlasí s preplatením: 

fa. č. 1400200285 v sume 193,13 € - umiestnenie prívesu 2.8.-9.8.2014 v areáli VADAŠu s.r.o. Štúrovo 

Uznesenie č. 121/14: výbor súhlasí s preplatením: 

fa. č. 0114123878 v sume 1 315,54 € - jedálne kupóny pre pracujúcich členov odborov á 20,- € k Vianociam 

Uznesenie č. 122/14: výbor poveruje predsedu vyžiadať od p. dekana termín a viesť za ZO kolektívne vyjednávanie 

na rok 2015 a podpísať KZ a SF JLF UK na rok 2015 podľa možnosti do konca januára 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 3. januárový týždeň v roku 2015. 

 

Martin 10. 12. 2014          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


