
Zápisnica č. 1/2017 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 31. 1. 2017 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 46 až 51/16 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Zvýšení tarifnej mzdy učiteľov o 6 % od 1. 9. 2017 

2. Neúspešnom pokuse RP UK zaradiť do KZ UK klauzulu o preradení laborantov a technikov so stredoškolským 

vzdelaním do tarifnej tabuľky vedeckých pracovníkov (príloha č. 5 zákona 553/2003) čo by sa bolo týkalo na JLF 

UK 43 zamestnancov 

3. Žiadosti p. riaditeľky VI o dohodu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času nadčasových hodinách 

v rozsahu najviac 400 hodín ročne 

4. Potrebe pripomienkovania Pravidiel na prideľovanie rekreácie v obytných prívesoch 

5. Podpísaní KZ UK 2017 a KZ a SF JLF UK 2017, odlišnostiach oproti minulému roku a ich zverejnení na web 

stránke odborov 

 

Členovia výboru tlmočili požiadavku zamestnancov na usporiadanie poznávacieho zájazdu do Krakova alebo 

Budapešti 

 

Uznesenie č. 1/17: výbor prerokoval informáciu zamestnávateľa o prepustených a prijatých zamestnancoch JLF 

UK v druhom polroku 2016 a berie ju na vedomie 

Uznesenie č. 2/17: výbor súhlasí s preplatením:  

faktúry č. 316 5000 923 v sume 94,50 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 12/2016 

Uznesenie č. 3/17: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na stravu za 2. polrok 2016 zamestnancom-odborárom 

JLF UK v UNM v celkovej sume 48,45 € 

Uznesenie č. 4/17: výbor súhlasí s návrhom dohody o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času podľa ZP 

(311/2001 Z. z., § 87 ods. 1, 2) počas celého roka 2017 zamestnancom informačnej služby na vrátnici VI a  práce 

nadčas (§ 97 ods. 9, 10) v rozsahu najviac 400 hodín ročne s tým, že rozsah nad 150 hodín je podmienený dohodou so 

zamestnancom 

Uznesenie č. 5/17: výbor súhlasí s preplatením stravy, ubytovania a dopravy na rozšírenom zasadnutí RP UK 

v Modre Harmónii v dňoch 9. a 10. 12. 2016 za účelom prípravy KZ UK 2017 a KZ JLF UK 2017 členom výboru V. 

Malinovi a M. Vrabcovi v sume 187,17 € 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je tretí februárový týždeň 

 

Martin 31. 1. 2017          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


