
 

 

Zápisnica č. 8/2017 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 30. 10. 2017 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 29 až 32/17 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Zasadnutí pléna Združenia VŠ a PRO v dňoch 18.-20.10.2017 v KŽ. Spolu s členkou výboru p. Mgr. I. Švrkovou 

konštatovali, že OZ PŠaV na Slovensku sa chce odčleniť od KOZ, ktorá nepresadzuje záujmy pedagógov a neplní 

dohody zo svojich zasadaní. OZ naďalej trvá na vytvorení databázy členskej základne, ktorou podmieňuje prístup 

k niektorým materiálom na web stránke OZ. Hovorí o súdržnosti a jedná proti nej napr. tým, že presadzuje iné 

percento zvyšovania platov pre pedagógov ako pre nepedagógov, netrvá na zjednotení platových tabuliek 

v školstve a snaží sa riadiť členskú základňu direktívne „zhora“. Vystúpenie z KOZ navrhlo plénum oddialiť 

schválením návrhu zástupcov UK, aby ešte raz OZ poslal varovanie KOZ o neplnení a ignorovaní oprávnených 

požiadaviek zamestnancov školstva a ak nezareaguje pozitívne, vystúpi z jej radov. 

2. Zrušení rozšíreného zasadnutia Rady predsedov ZO na UK v dňoch 27.-28.10.2017 v Modre Harmónii pre 

minimálny záujem výborov ZO na UK 

3. Informácii od p. tajomníčky JLF UK, že 2 % navýšenie platov neučiteľov na 4 mesiace formou odmien sa vykoná 

v dvoch výplatných termínoch 

4. Návrhu na doplnenie čl. 9 ods. 3e KZ JLF UK o preplácanie vstupeniek a iných výdavkov pri v bode uvedených 

aktivitách 

 

Hospodárka p. D. Kulišková informovala o jedinom možnom termíne na organizovanie zájazdu do Krakova 10. 

december 2017; navrhla riešiť výšku členských príspevkov pri dlhodobej PN a upozornila na potrebu objednať jedálne 

kupóny pre pracujúcich členov ZO k vianočným sviatkom 

Uznesenie č. 33/17: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 317 5000 563 v sume 132,15 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 9/2017   

Uznesenie č. 34/17:  výbor na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 11. 10. 2017 prerokoval návrh zamestnávateľa na 

skončenie pracovného pomeru p. D. Matejčíkovej, zamestnankyne Dekanátu JLF UK 

v Martine. Konštatoval, že zamestnávateľ postupoval podľa platnej legislatívy a preto jeho 

rozhodnutie berie na vedomie. 

Uznesenie č. 35/17: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu á 34,- € pre p. Bolfíkovú podľa Zásad 

hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 36/17 výbor súhlasí s nákupom jedálnych kupónov pre pracujúcich členov ZO k vianočným sviatkom 

vo výške 4x5 €, resp. alikvotnej časti podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 37/17: výbor súhlasí so zaplatením poplatku za pobyt predsedu Ing. M. Vrabca a členky p. Mgr. I. 

Švrkovej na zasadnutí pléna Združenia VŠ a PRO a školení vyjednávačov KZ v Kežmarských 

Žľaboch v sume 2 x 175,- € 

Uznesenie č. 38/17: výbor súhlasí s darčekom v hodnote 10,- € pri návšteve dlhodobo práceneschopnej p. 

Bolfíkovej podľa Zásad hospodárenia ZO 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru - 1. decembrový týždeň 

Martin 30. 10. 2017         Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 

 


