
Zápisnica  

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

konanej dňa 18. mája 2017 
 

Prítomní: 55 členov z 93 podľa prezenčnej listiny 

Hostia: Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK 

Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 

3. Blahoželanie jubilantom 

4. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2016 - apríl 2017 

5. Správa o hospodárení v roku 2016 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 predseda ZO Ing. M. Vrabec a viedol podpredseda Boris Bukovský. Privítal všetkých prítomných členov a milého 

hosťa p. tajomníčku JLF UK.  

2. Predseda prečítal predhovor ku Dňu matiek a uviedol účinkujúcich kultúrneho programu. Študenti 4. a 5. ročníka zahrali 

a zaspievali štyri ľudové piesne, čím potešili srdcia všetkých prítomných dám. 

Tajomníčka JLF UK p. Ing. Ľ. Červeňová pozdravila prítomných aj v mene p. dekana zablahoželala ženám ku Dňu matiek. 

3. Podpredseda ZO povedal niekoľko viet ku Dňu matiek a ujal sa milej povinnosti zablahoželať jubilantom z radov bývalých 

pracovníkov fakulty p. Brigite Poláčekovej, p. Oľge Kramárovej, p. Jánovi Lincénimu a neprítomnej p. MUDr. Milene 

Drímalovej k okrúhlym životným jubileám a s predsedom a tajomníčkou im odovzdal kvetinový dar. 

4. Predseda ZO prečítal správu o činnosti ZO za obdobie máj 2016 – apríl 2017.  Úvodom konštatoval, 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. Oboznámil členov z novými bodmi v KZ 

(valorizácia príspevkov zo SF – pri narodení dieťaťa, návšteve kultúrnych podujatí, na stravu, jedálnych kupónov na 102,- € 

bez zdanenia; príspevok na letnú škôlku pre deti zamestnancov, dva dni dovolenky navyše pre neučiteľov, náhrada príjmu pri 

PN na maximálnu 80 % hodnotu, príspevok na dopravu kolektívnej poznávacej, športovej alebo kultúrnej činnosti 

jednotlivých pracovísk a iné) a o uskutočnenom i plánovanom zvyšovaní platov v roku 2017. Pripomenul hlavne novým 

členom výhody vyjednané v minulých KZ, ktoré zostávajú v platnosti. Upozornil na oblasti, v ktorých zaostávame za inými 

fakultami (DDS, 13. plat, odmeny pri polookrúhlych životných a okrúhlych pracovných jubileách, pracovná zmluva 

s pedagogickými a vedeckými pracovníkmi minimálne na 3 roky a i.) Doplnil správu o zhodnotenie využívania SF a 

jeho plánované využitie v tomto roku. Na záver poďakoval členom ZO za podporu činnosti výboru a členom výboru za prácu 

v ňom.  

5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za rok 2016, kde sa stále darí udržať vyrovnaný rozpočet a 

prečítala návrh nového rozpočtu na rok 2017. 

6. Predsedníčka revíznej komisie p. D. Murgašová prezentovala správu revíznej komisie, v ktorej uviedla, že sa nenašli žiadne 

chyby v administratíve a účtovníctve ZO a diferencie v správach sú spôsobené ich rozdielnym časovým obdobím.  

7. Tajomníčka JLF UK p. Ing. Ľ. Červeňová doplnila informáciu predsedu o najbližšie akcie Vedenia JLF UK, ktoré by mali 

zlepšiť sociálne výhody a pracovné podmienky zamestnancov (rekonštrukcia Malej Hory 4, budovanie relax centra, prístrešku 

k CZ, rekonštrukcia výmenníkovej stanice, zakúpení ďalších pozemkov a plánovanej obnove vozového parku). JLF UK 

súťaží o Národnú cenu kvality za rok 2017. Vyzdvihla dobrú spoluprácu s výborom a pripomenula pre neinformovaných, že 

práca výboru je naozaj záslužná a výhody v KZ by bez návrhov jeho členov neexistovali. Reklamné predmety budú na 

darovanie pre zamestnancov – jubilantov i na predaj. 

V diskusii - upozornila hospodárka ZO na organizovanie výletu do historického poľského mesta Krakov, -  predseda 

zdôraznil, že všetky informácie, zápisnice, oznamy a dokumenty sú zverejnené na WEB stránke ZO a je vhodné ich sledovať 

a využívať, - p. J. Paško navrhol poskytovať masážne služby zamestnancom s veľkým fyzickým zaťažením v práci. 

8. Členka výboru ZO p. Mgr. Ivka Švrková prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum prijalo s doleuvedeným výsledkom. 

9. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu, členom výboru za organizáciu VČS a schôdzu ukončil. 
 

Uznesenia:  
Výročná schôdza: 18. 5. 2017 

V1/17 prijíma správu o činnosti ZO za máj 2015 až apríl 2016     - za 54, proti 0, zdržal sa 1  

V2/17 prijíma správu o hospodárení za rok 2015      - za 54, proti 0, zdržal sa 1 

V3/17 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016       - za 54, proti 0, zdržal sa 1  

V4/17 prijíma správu revíznej komisie za rok 2015       - za 54, proti 0, zdržal sa 1 

V5/17 schvaľuje prijatie nových členov ZO od minulej VČS      - za 54, proti 0, zdržal sa 1 
 

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

vyjadrili podporu. 

 

Martin 18. 5. 2017 

      Ing. Miroslav Vrabec 

      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

Zapísala: M. Ilovská 


