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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo Vedení 

JLF UK dňa 29. apríla 2014   

 

z r i a ď u j e m 

 

Komisiu pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovú 

dovolenku (ďalej len „Komisia“), ako poradný orgán dekana fakulty, v nasledovnom zložení: 

 

Predseda: doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

Členovia: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. 

  doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

  Ing. Miroslav Vrabec 

  Jaroslava Stoláriková 

  Ing. Eva Muríňová 

 

 Pôsobnosťou Komisie je prerokovať, posúdiť a predkladať dekanovi JLF UK návrhy 

na: 

- platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností 

uvedených v § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2009 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, ak tieto 

pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo 

štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia), 

- platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností 

zaradených do druhej kategórie, 

- priznanie dodatkovej dovolenky podľa § 106 Zákonníka práce a v súlade s vyhláškou 

č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu 

škodlivé alebo zvlášť obťažné práce v platnom znení.  

 

 Rozhodnutie je zároveň menovacím dekrétom pre všetkých členov Komisie pre 

posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky. 

 

 Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší platnosť a účinnosť 

vnútorného predpisu č. 20/2013. 

 

 Vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2. mája 2014. 

 

 

 

  prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc., v.r. 

dekan JLF UK 

 


