
Zápisnica č. 1/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 21. 1. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 38 - 41 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. časovom harmonograme zasadnutia RP v Turčianskych Tepliciach 

2. liste predsedu RP MUDr. Kurtanského ministrovi školstva ohľadom príplatku učiteľom za prácu v hlavnom meste 

3. vyžiadaní termínov kolektívneho vyjednávania (KV) a podpísania KZ 2016 od p. dekana JLF UK 

4. pozitívnom ohlase zamestnancov na jedálne kupóny namiesto darčekových zo SF interpretovanom p. tajomníčkou 

5. podpísaní KZ UK 2016 a jej umiestnení na web stránku ZO spolu s KZ 2016 vyššieho stupňa 

6. dohode o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a odpracovaní najviac 400 nadčasových hodín 

zamestnancami – informátormi Vysokoškolského internátu 

7. tom, že nedostal žiadne návrhy do KZ 2016 od členov výboru ani členov ZO, preto ide do KV len s troma 

formálnymi návrhmi na zmenu KZ 

 

Uznesenie č. 1/16: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3155000931 v sume 123,60 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 11/2015 

fa. č. 3155001010 v sume 83,40 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 12/2015 

Uznesenie č. 2/16: výbor súhlasí s vyplatením odmeny pri životnom jubileu p. E. Hajneckej a p. Z Košútovej v sume 

á 40,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 3/16: výbor prerokoval návrh dohody na rok 2016 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času podľa 

§ 87 ods. 1, 2 a o práci nadčas najviac v rozsahu 400 hodín podľa § 97 ods. 9 a 10 Zákonníka práce zamestnancom 

informačnej služby na vrátnici VI a súhlasí s nim v uvedenom znení 

Uznesenie č. 4/16: výbor poveruje predsedu ZO kolektívnym vyjednávaním a podpísaním KZ 2016 

Uznesenie č. 5/16: výbor na svojom mimoriadnom zasadnutí 18. 12. 2015 prerokoval návrh na okamžité skončenie 

pracovného pomeru Ing. Antona Sirotného, zamestnanca Oddelenia prevádzky Dekanátu JLF UK v Martine za 

závažné porušenie pracovnej disciplíny. Konštatoval, že zamestnávateľ dodržal platné právne predpisy a preto berie 

uvedené skončenie pracovného pomeru na vedomie bez pripomienok 

Uznesenie č. 6/16: výbor poveruje V. Malinu a M. Vrabca účasťou na rozšírenom zasadnutí RP 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 2. februárový týždeň roku 2016. 

 

Martin 21. 1. 2016          Zapísal: M. Vrabec 

 

 

 

 


