
Zápisnica č. 1/2014 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 30. 1. 2014  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 65 až 69 boli splnené.  
 
Predseda informoval o: 
1. splnení uznesenia č. 65 s pozitívnym výsledkom 
2. liste p. dekanovi ohľadom termínu a požiadaviek kolektívneho vyjednávania a podpísania KZ 

2014 
3. žiadosti riaditeľky VI a jedálne na súhlas s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času pre 

informátorov 
4. podpísaní Kolektívnej zmluvy UK na rok 2014 a jej zverejnení na web stránke odborov 
5. pozitívnom rozhodnutí Vedenia JLF UK k návrhu výboru ZO zakúpiť obytný príves pre potreby 

rekreovania zamestnancov 
6. výhodách vyplývajúcich z KZ 2014 pre zamestnancov LF UK v Bratislave oproti našim 
Hospodárka informovala o: 
1. vstupe troch zamestnancov do ZO: J. Paško, O. Ondríková od 1.1.2014 a J. Štefanides od 1.2.2013  
2. okrúhlych jubileách členov ZO 
3. výrobe novej pečiatky pre ZO 
 
Uznesenie č. 70: výbor poveril predsedu ZO prerokovať s p. dekanom a p. tajomníčkou o možnosti 
aplikovania výhod zamestnancov LF UK v Bratislave do našej KZ 
Uznesenie č. 71: s kvitovaním berie na vedomie vstup ďalších troch zamestnancov do ZO a poveruje 
hospodárku vybavením administratívy 
Uznesenie č. 72: výbor súhlasí s preplatením faktúry príspevku ZO za obedy pre svojich členov 
- fa č. 3135000922 v sume 60,15 € za 12/2013 
Uznesenie č. 73: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na obedy za druhý polrok 2013 členom ZO 
stravujúcim sa v UNM v sume 82,50 € 
Uznesenie č. 74: výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu pre p. prof. P. Bánovčina a p. V. 
Hirschnerovú podľa Zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 75: výbor súhlasí s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času pre informátorov vo 
VI a J 
Uznesenie č. 76: výbor súhlasí s rozhodnutím Vedenia JLF UK zakúpiť z prostriedkov SF 2014 
obytný príves pre potreby rekreovania svojich zamestnancov  
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru je v tretí februárový týždeň 2014  
 
Martin 30. 1. 2014        Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 
 
 


