
Zápisnica č. 8/2014 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 3. 11. 2014  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 100-110 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Návrhu od p. tajomníčky o financovaní relaxačných pobytov zo SF JLF UK 

2. Nadchádzajúcich voľbách rektora UK a dekana JLF UK 

3. Možnosti do 20.10.14 dodať doplnky ku KZ UK 2015 

4. Zasadnutí pléna Združenia VŠ a PRO 22.-24.10.2014 v K. Žľaboch 

5. Prieskume vyplácania 3 % zvýšenia z tarifných platov učiteľom a 5 % neučiteľom na slovenských VŠ a liste p. 

dekanovi o tejto problematike  

6. Nutnosti vytvoriť elektronickú databázu členov našej ZO so sprístupnením zoznamu, dátumu vstupu do ZO 

a prípadne i dátumu alebo roku narodenia pre OZ PŠaV na Slovensku do VČS 2015 

7. Kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa a predpoklade, že KZ VS sa na rok 2015 nezmení 

8. Príspevku zo SF pri narodení dieťaťa RNDr. A. Evinovej, PhD. 

 

Hospodárka p. Kulišková sa zaujímala o uskladnenie prístrešku nového prívesu, aby sa nezničil a o možnosti 

zhotovenia nových podláh doň. Ostatní členovia výboru sa zaujímali, či sa i na budúci rok bude kupovať príves. 

 

Uznesenie č. 111/14: výbor po dôkladnom zvážení neodporúča financovať zo SF relaxačné pobyty zamestnancov. 

Zdôvodnenie: doterajší spôsob peňažných poukážok vyhovuje väčšine zamestnancov, lebo umožňuje ich použitie na 

nevyhnutné osobné účely, nevynímajúc relaxačné pobyty 

Uznesenie č. 112/14: výbor berie na vedomie informáciu predsedu zo zasadnutia pléna Združenia VŠ a PRO 

Uznesenie č. 113/14: výbor súhlasí s preplatením školenia vyjednávačov kolektívneho vyjednávania v K. Žľaboch pre 

zástupcu našej ZO, predsedu, v sume 175.- € 

Uznesenie č. 114/14: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3145000614 v sume 104,85 € príspevok na hl. jedlo v ŠJ 9/2014 

Uznesenie č. 115/14: výbor sa stotožňuje s obsahom listu p. dekanovi o platoch neučiteľov 

Uznesenie č. 116/14: výbor poveruje predsedu, hospodárku a tajomníčku vytvorením elektronickej databázy členov 

ZO do konca AR 2014/15 

Uznesenie č. 117/14: výbor poveruje predsedu prerokovať nákup druhého obytného prívesu s p. dekanom, resp. p. 

tajomníčkou 

Uznesenie č. 118/14: výbor poveruje predsedu konzultovať fakturáciu umiestnenia prívesov za leto 2014 v Štúrove 

s pracovníčkou VADAŠ s.r.o.  

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 24. 11. 2014 o 14:00 v AKASe 

 

Martin 3. 11. 2014          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


