
Zápisnica  

z výročnej členskej schôdze ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, 

konanej dňa 14. mája 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK 

Program: 1.    Otvorenie 

2. Príhovor ku Dňu matiek 

3. Blahoželanie jubilantom 

4. Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2014 - apríl 2015 

5. Správa o hospodárení v roku 2014 a plánovaný rozpočet na ďalší rok 

6. Správa revíznej komisie 

7. Diskusia 

8. Uznesenia  

 

1. Slávnostnú výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavami Dňa matiek a stretnutím s bývalými spolupracovníkmi – 

odborármi otvoril a viedol predseda ZO Ing. M. Vrabec. Privítal hosťa a všetkých prítomných členov.  

2. Predseda prečítal slávnostný príhovor ku Dňu matiek a prítomným ženám, matkám a starým mamám zablahoželal.  

3. Podpredseda ZO p. B. Bukovský povedal niekoľko viet ku Dňu matiek a ujal milej povinnosti zablahoželať 

jubilantkám z radov bývalých pracovníkov fakulty p. Doc. Ing. V. Mézešovej, CSc. sprostredkovane cez 

spolupracovníkov, p. O. Barochovej a p. A. Rolkovej priamo k okrúhlym životným jubileám a odovzdal im kvetinový 

darček 

4. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2014 – apríl 2015.  Úvodom 

konštatoval, že uznesenia z minuloročnej VČS boli splnené. Spomenul základné ciele odborov, zlepšovanie 

pracovných podmienok, zvyšovanie sociálnych výhod a životnej úrovne zamestnancov, t.j. zvyšovanie miezd. 

Pripomenul členom významné zmeny vyjednané v KZ 2014 (odmeny pri životnom jubileu 60 rokov, zvýšenie náhrady 

príjmu pri dočasnej PN, zvýšenie odstupného a odchodného, možnosť stravovania počas dovolenky a PN a aj 

zamestnaných na polovičný pracovný úväzok, zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a dovolenky pre vedeckých 

pracovníkov na úroveň pedagógov). Upozornil, že aj keď máme jednu z najvýhodnejších KZ na UK, i v tomto roku 

sme získali zvýšenie náhrady príjmu počas prvých troch dní PN na úroveň 75 % ako vo 4.-10. dni, s p. dekanom sme 

dohodli nákup druhého obytného prívesu na rekreovanie zamestnancov a ako jedna z dvoch fakúlt UK i doplatenie 

miezd neučiteľských zamestnancov v roku 2014 vo výške 23 % mesačného funkčného platu (t.j. 1,92 % ročného). 

V budúcnosti treba obrátiť pozornosť na plnenie minimálnych mzdových nárokov neučiteľských zamestnancov a p. 

dekan pri kolektívnom vyjednávaní prisľúbil na tento rok individuálne prehodnotenie neučiteľských platov pozitívnym 

smerom. 

5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za rok 2014, predseda privítal tajomníčku JLF UK p. 

Ing. Ľubicu Červeňovú. 

6. D. Kulišková prečítala návrh rozpočtu na rok 2015 

7. Predsedníčka revíznej komisie p. D. Murgašová prezentovala správu revíznej komisie, v ktorej uviedla, že sa nenašli 

žiadne chyby v administratíve a účtovníctve ZO. Predseda upozornil, že rozdiely v niektorých údajoch sa líšia od 

uvedených v správe o činnosti z dôvodu hodnotenia iného časového obdobia.  

8. V diskusii p. tajomníčka v mene dekana i za seba poďakovala ženám, zamestnankyniam za prácu a obetavosť 

v prospech fakulty. Zdôraznila, že na hociktorom pracovnom poste spojiť úlohu matky, či ženy s pracovnými 

povinnosťami nie je jednoduché. Reagovala na otázku o platoch neučiteľov, že vzhľadom na mierne pozitívny 

rozpočet JLF UK sa javí ich úprava ako reálna. Tlmočila názor p. dekana, po dobudovaní Biomedu smerovať financie 

viac na platy – 1. učiteľov, 2. stredný odborný personál 

- predseda - upozornil na nivelizáciu platov zvyšovaním minimálnej mzdy, neupravovaním taríf vo všetkých 

triedach a stupňoch a možnosti využitia platnej legislatívy (minimálne mzdové nároky) v prvom stupni – riešiť 

cestou RP. 

- pretože v Stanovách ZO nie je charakterizovaná dĺžka volebného obdobia členov výboru navrhol ich doplnenie 

- do Zásad hospodárenia, ktoré sa neinovovali od roku 2009, navrhol zaokrúhliť nahor sumy v niektorých bodoch 

- p. Lincéni a Matula diskutovali o možnostiach zvýšenia členskej základne, resp. o váhe odborov v zahraničí 

9. Tajomníčka ZO, p. Ilovská, prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum jednomyseľne prijalo. 

10. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a schôdzu ukončil. 

 

Uznesenia:  
Výročná schôdza: 14. 5. 2015 

V1/15 prijíma správu o činnosti ZO za máj 2014 až apríl 2015     - jednomyseľne, 

V2/15 prijíma správu o hospodárení za rok 2014       - jednomyseľne 

V3/15 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014       - jednomyseľne 

V4/15 prijíma správu revíznej komisie za rok 2014       - jednomyseľne 

V5/15 schvaľuje prijatie nových členov ZO od minulej VČS      - jednomyseľne 

V6/15 schvaľuje doplnenie Stanov ZO, článok 8 o bod 4 v znení: „Výbor ZO je volený na 4 roky. Ak nie je navrhnutý ani 

jeden nový kandidát, volebné obdobie sa predlžuje do nasledujúcej VČS. Kandidáta môže navrhnúť hociktorý člen ZO 

s jeho súhlasom, pri neprítomnosti písomným.“         - jednomyseľne 



V7/15 schvaľuje úpravu Zásad  hospodárenia ZO v zmysle valorizácie nasledovných súm zaokrúhlením nahor: 

- Príspevok na rekondično-rehabilitačný pobyt pre dieťa člena odborov zjednotiť s príspevkom na detskú rekreáciu, 

t.j. na 30,- € 

- Príspevok na dar pri návšteve v dlhodobej PN – 10,- € 

- Odmena pri životnom jubileu 50 a 60 rokov – 40,- €, pre funkcionára ZO možné zvýšiť o 10,- € 

- Odmena pri odchode do dôchodku – 40,- €, pre funkcionára ZO možné zvýšiť o 10,- € 

- Príspevok pri narodení dieťaťa člena ZO – 30,- €     - jednomyseľne  

 

 Výbor ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine ďakuje všetkým členom ZO, ktorí mu svojou účasťou na výročnej 

schôdzi vyjadrili podporu. 

 

Martin 14. 5. 2015 

      Ing. Miroslav Vrabec 

      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

Zapísala: M. Ilovská 


