
Zápisnica č. 7/2014 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 24. 9. 2014  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 97 a 99 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. termínoch stretnutí pléna Združenia ZO VŠ a PRO v KŽ, výborov ZO OZ PŠaV na UK v Modre a školenia o kol. 

vyjednávaní a hodnotení KZ 2014 v Tr. Tepliciach 

2. príspevkoch pri narodení dieťaťa pre dve zamestnankyne JLF UK 
3. potrebe prerokovať návrh na zapracovanie výhod pre ZŤP pracovníkov do KZ 2015 UK 
4. ponuke Martinskej tenisovej akadémie pre zamestnancov a študentov JLF UK 
5. doplnku do KZ 2014 JLF UK ohľadom výšky odchodného a jeho podpísaní 
6. metodickom usmernení k ochrane osobných údajov členov ZO 

7. potrebe doplatiť VADAŠu navýšené pobyty v zariadení a vyriešiť doplnenie stratených a rozbitých vecí v 

prívesoch 
Hospodárka p. Kulišková informovala o prijatí ďalšej členky, Ivony Dudovej, do ZO 

 

Uznesenie č. 100/14: výbor súhlasí s vyplatením príspevku ZO na dovolenku v r. 2014 pre p. L. Hirschnerovú, 

Kušnierovú, Šimkovú  v sume á 34,- € a Babničovú 20,40+10,20 € (alikvotná časť) podľa zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 101/14: výbor súhlasí s preplatením služobnej cesty (konferencia o stravovaní na VŠ) p. M. Oravcovi 

v sume 22,20 € 

Uznesenie č. 102/14: výbor súhlasí s preplatením stravného pre 4 delegátov na stretnutie s rektorom UK v sume 24.- € 

(4x6,- €) 

Uznesenie č. 103/14: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3145000419 v sume 103,50 príspevok na hl. jedlo v ŠJ 6/2014 

fa. č. 3145000485 v sume 89,40 príspevok na hl. jedlo v ŠJ 7/2014 

fa. č. 3145000540 v sume 41,10 príspevok na hl. jedlo v ŠJ 8/2014 

Uznesenie č. 104/14: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na hlavné jedlo za 1. polrok 2014 pre členov ZO 

pracujúcich v UNM v sume 60,15 € podľa zásad hospodárenia 
Uznesenie č. 105/14: výbor súhlasí so zaplatením poplatku (alikvotná časť) za rokovaciu miestnosť na zasadaní Rady 

predsedov ZO UK v Bojniciach v sume 7,15 € 

Uznesenie č. 106/14: výbor odporúča doplniť KZ UK o výhody pre ZŤP pracovníkov týkajúce sa prístupu na 

pracovisko, vybavenia pracovne, pracovných pomôcok, prestávok v práci a p. (ak je to legislatívne potrebné). Na 

rekondičné alebo iné zdravotné pobyty, by sa zo SF podľa nášho názoru malo všetkým zamestnancom prispievať 

rovnako a to i napriek tomu, že zamestnávateľ platí za ZŤP pracovníkov iba polovičné odvody. SF sa tvorí rovnakým 

percentom z platu a výhody pre hocijakú časť zamestnancov sa nám javia ako pozitívna diskriminácia  

Uznesenie č. 107/14: výbor prerokoval ponuku Martinskej tenisovej akadémie,  považuje ju za prínos do 

športových činností zamestnancov i študentov našej fakulty a podporí jej propagáciu. Napriek tomu neodporúča na jej 

financovanie použiť prostriedky SF JLF UK  

Uznesenie č. 108/14: výbor súhlasí s preplatením smútočnej kytice pri úmrtí členky ZO p. Ž. Bízikovej (podľa zásad 

hospodárenia) 

Uznesenie č. 109/14: výbor súhlasí s podpísaním doplnku KZ JLF UK na rok 2014 

Uznesenie č. 110/14: výbor prerokoval Metodické usmernenie OOÚ (Ochrana osobných údajov) a zaujal nasledovné 

stanovisko:  

 Noví členovia – do prihlášky zakomponovať súhlas so spracovaním osobných údajov 

 Doterajší členovia – príležitostne dopĺňať súhlas podpisom na predpísaný formulár 

 Nie všetci členovia výboru prichádzajú do styku s OÚ (osobné údaje) – oprávnené osoby: predseda, tajomníčka, 

hospodárka 

 Výbor neodporúča poskytovať databázu na elektronické spracovanie; v prípade potreby poskytne údaje 

o jednotlivcoch, ktorí budú služby potrebovať 

o  výbor konštatuje, že uvedená legislatíva neguje všetky doterajšie snahy o zvýšenie členskej základne. 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 8. 10. 2014 o 13:00 na Sklabinskej ulici 

 

Martin 24. 9. 2014        Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


