
Zápisnica  

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

konanej dňa 12. mája 2016 

 

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 2015 - apríl 2016 

5. Správa o hospodárení v roku 2015 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 p. tajomníčku JLF UK a všetkých prítomných členov.  

2. Predseda prečítal predhovor ku Dňu matiek a uviedol účinkujúcich kultúrneho programu. Deti tanečného klubu Deep z MT-

Ľadovňe zarecitovali báseň pre mamy a predviedli svoje majstrovské choreografie disko-tancov. Pridala sa i členka odborov, 

Lenka Chrásteková, ktorá zaspievala príjemnú melodickú pieseň. Predseda poďakoval účinkujúcim a doplnil z histórie, že 

ešte v roku 1947 sa oslavoval v ČSR Sviatok matiek a zo zákona každá päť a viacdetná rodina dostala od štátu finančný dar, 

čo by mohlo byť inšpiráciou aj v súčasnosti. 

3. Podpredseda ZO p. B. Bukovský povedal niekoľko viet ku Dňu matiek, prečítal mená pracujúcich jubilantiek a ujal sa milej 

povinnosti zablahoželať jubilantkám z radov bývalých pracovníkov fakulty p. Soni Tomašíkovej a sprostredkovane cez 

spolupracovníkov neprítomnej Dr. Eve Bukovskej k okrúhlym životným jubileám a odovzdal im kvetinový dar. 

4. Predseda ZO, Ing. M. Vrabec predniesol správu o činnosti ZO za obdobie máj 2015 – apríl 2016.  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 hlavne novým členom 

výhody vyjednané v KZ (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 dovolenky pre vedeckých pracovníkov na úroveň pedagógov). Upozornil, že podľa našej KZ doplnili aj univerzitnú 

a p. dekanom sľúbené ďalšie zvyšovanie platov neučiteľov sa v minulom roku realizovalo paušálnou sumou 50,- € 

a o tohtoročnom navýšení poprosil informovať p. tajomníčku. Nepodarilo sa presadiť do KZ UK našu požiadavku na 

dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, t.j. uplatňovanie 6-tich stupňov minimálnej mzdy, ktorá bola vypustená z 

návrhu, podľa nášho názoru pre nepochopenie, či neznalosť zákona a nedostatok dôrazu pri vyjednávaní. 

Tajomníčka JLF UK p. Ľ Červeňová pozdravila prítomných aj v mene p. dekana zablahoželala ženám ku Dňu matiek a 

doplnila informáciu predsedu o tohtoročnom zvyšovaní platov učiteľských i neučiteľských pracovníkov (vyčlenené 60 tisíc na 

zvýšenie do 6 % z tarifných platov) už v najbližšom termíne. Vyzdvihla dobrú spoluprácu s výborom. Informovala 

o ekonomických ukazovateľoch, mzdách, pripravovaných ďalších rekonštrukciách i akciách na fakulte, ktoré by mali zlepšiť 

sociálne výhody a pracovné podmienky zamestnancov. 

Predseda doplnil správu o zhodnotenie využívania SF a jeho plánované využitie v tomto roku. Na záver poďakoval členom 

ZO za podporu činnosti výboru.  

5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za rok 2015, kde sa stále darí udržať vyrovnaný rozpočet a 

prečítala návrh nového rozpočtu na rok 2016. 

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

chyby v administratíve a účtovníctve ZO a diferencie v správach sú spôsobené rozdielnym časovým obdobím.  

7. V diskusii upozornila hospodárka ZO na organizovanie výletu do zámku a ZOO v Zlíne – Lešnej a predseda zdôraznil, že 

všetky informácie, zápisnice, oznamy a dokumenty sú zverejnené na WEB stránke ZO a je vhodné ich sledovať a využívať. 

8. Členka výboru ZO p. Mgr. Ivka Švrková prečítala návrh uznesení z VČS, ktoré plénum jednomyseľne prijalo. 

9. Predseda poďakoval prítomným za účasť a diskusiu, členom výboru za organizáciu a schôdzu ukončil. 

 

Uznesenia:  
Výročná schôdza: 12. 5. 2016 

V1/16 prijíma správu o činnosti ZO za máj 2015 až apríl 2016     - jednomyseľne, 

V2/16 prijíma správu o hospodárení za rok 2015      - jednomyseľne 

V3/16 schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016       - jednomyseľne 

V4/16 prijíma správu revíznej komisie za rok 2015       - jednomyseľne 

V5/16 schvaľuje prijatie šiestich nových členov ZO od minulej VČS     - jednomyseľne 

 

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

vyjadrili podporu. 

 

Martin 12. 5. 2016 

      Ing. Miroslav Vrabec 

      predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

Zapísala: M. Ilovská 


