
Zápisnica č. 5/2014 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 15. 5. 2014  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 90 a 91 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Žiadosti od p. tajomníčky JLF UK o stanovisko k návrhu Personálnej politiky JLF UK 

2. Preplatení obytného prívesu 

Hospodárka informovala o: 

1. Zakúpení kancelárskych potrieb pre administratívu výboru 

2. Vyplatení príspevkov členom odborov na dovolenku a pri odchode do dôchodku 

 

Uznesenie č. 92: výbor súhlasí s vyplatením príspevku ZO na dovolenku v r. 2014 pre p. V. 

Hirschnerovú v sume 34,- € podľa zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 93: výbor súhlasí so zakúpením kancelárskych potrieb v sume 2,98 € 

Uznesenie č. 94: výbor súhlasí s odmenou pri odchode do dôchodku pre Doc. A. Strapkovú, PhDr. 

Bubeníkovú a MUDr. Drímala v hodnote á 35,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 95: výbor prerokoval návrh Personálnej politiky JLF UK a zaujal k nemu nasledovné 

stanovisko: 

1. Podľa nášho názoru, pretože zákon číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách (§77) neupravuje 
presné pravidlá pre obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, podrobnosti ich 
obsadzovania si môžu upravovať vysoké školy samostatne. Z nášho pohľadu je vhodné, že sa 
k obsadzovaniu miest vedúcich pracovníkov navrhujú využívať určité kritériá a nebude sa 
postupovať striktne. Chýbajú nám pravidlá pre ostatných vysokoškolských učiteľov (okrem 
vedúcich pracovníkov) po 65 roku veku, čo sa javí ako diskriminácia. 

2. K textu pod písmenom d) je podľa nášho názoru potrebné zvážiť postoj k neučiteľským 
zamestnancom z hľadiska zásady rovnakého prístupu k zamestnancom, aby sa zamestnávateľ 
nedopustil vo svojom konaní prípadnej diskriminácie voči dotknutým zamestnancom z hľadiska 
ich veku a rešpektovať skutočnosť, že dôchodkový vek zamestnanca ani poberanie starobného 
dôchodku nie sú v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 Zákonníka práce výpovednými dôvodmi pre 
skončenie pracovného pomeru. Dovoľujeme si navrhnúť, aby sa tiež nepoužíval striktný postup, 
ale prihliadalo sa na odporúčania vedúcich pracovníkov, ktorí vedia posúdiť efektivitu 
a aktivizáciu svojich zamestnancov. 

 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je v prvý júnový týždeň 2014  

 

Martin 15. 5. 2014        Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 

 


