
Zápisnica č. 9/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 8. 12. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 39 až 45 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. novonarodených deťoch troch zamestnancov JLF UK 

2. telefonickom rozhovore s p. prorektorkou o našej požiadavke do KZ UK 2017 o minimálnych mzdových 

nárokoch, ktorá upozornila, že sa nemôžu uplatňovať pri odmeňovaní podľa zákona 553/2003, čo je uvedené 

v jeho § 29 ods. 4. 

3. informácii predsedu RP MUDr. Kurtanského o nutnosti prísť do Modry Harmónie na schválenie požiadaviek do 

KZ UK 2017  

4. oslovení p. tajomníčky ohľadom kolektívneho vyjednávania na rok 2017 

5. zdôvodnení, prečo sa nedotujú rekondičné pobyty zo SF a prečo kupóny nedostávajú zamestnanci s úväzkom 

nižším ako 0,5 

6. návrhoch do KZ JLF UK 2017 

 

Hospodárka informovala o   

- odovzdaní jedálnych kupónov pracujúcim členom odborov k Vianociam 

- potrebe vypracovania pravidiel na prideľovanie miest v obytných prívesoch cez prázdninové mesiace 

- plánovanom odchode do dôchodku členiek ZO p. Gabonovej, Simonidesovej a Šimkovej a nákupe blahoželaní k 

jubileám 

- preplatení VADAŠom fakturovaného doplatku za umiestnenie prívesov za posledný augustový týždeň 

 

Uznesenie č. 46/16: výbor súhlasí so zakúpením 2 ks blahoželaní k životným jubileám členiek ZO v sume 2,45 € 

Uznesenie č. 47/16: výbor súhlasí s preplatením:  

faktúry č. 316 5000 882 v sume 137,70 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 11/2016 

Uznesenie č. 48/16: výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 1600 200 271 v sume 324,70 € ako doplatku za 

umiestnenie prívesov v areáli VADAŠu 

Uznesenie č. 49/16: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku v sume 34,- € p. Čavojovej podľa zásad 

hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 50/16: výbor súhlasí s vyplatením odmeny pri odchode do dôchodku p. Gabonovej 20,- € (alikvotná 

časť), p. J. Simonidesovej a p. E. Šimkovej á 40,- + 40,-  € pri odchode+životných jubileách podľa zásad hospodárenia 

ZO 

Uznesenie č. 51/16: výbor poveruje predsedu vyžiadaním termínu kolektívneho vyjednávania a podpísania KZ 2017 

od p. dekana  

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je druhý januárový týždeň 

 

Martin 8. 12. 2016          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


