Zápisnica
z výročnej členskej schôdze ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, konanej dňa 17. mája 2018
Prítomní: 51 členov z 95 podľa prezenčnej listiny
Hostia: doc. MUDr. Oto Osina, PhD. prodekan JLF UK
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Príhovor ku Dňu matiek
Blahoželanie jubilantom
Správa o činnosti ZO za obdobie máj 2017 - apríl 2018
Správa o hospodárení v roku 2017 a plánovaný rozpočet na ďalší rok
Správa revíznej komisie
Diskusia
Uznesenia

Slávnostnú výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavami Dňa matiek a stretnutím s bývalými spolupracovníkmi – odborármi
otvoril a viedol podpredseda ZO Boris Bukovský. Privítal všetkých prítomných členov a milého hosťa p. prodekana JLF UK.
2. Podpredseda uviedol ďalší bod programu a odovzdal slovo p. prodekanovi, ktorý pozdravil všetkých prítomných v mene
vedenia, ospravedlnil neúčasť p. dekana a zablahoželal všetkým ženám ku Dňu matiek. Po ňom predseda prečítal báseň
o matke od Jána Smreka a so svojim programom vystúpili deti z detského folklórneho súboru Turiec so svojim vedúcim,
členom našej ZO a bývalým zamestnancom JLF UK Jankom Lincénim. Za ich vystúpenie poďakoval predseda
s ubezpečením, že sa všetkým prítomným páčilo a u mnohých vyvolalo dojatie.
3. Podpredseda sa ujal milej povinnosti zablahoželať jubilantom z radov bývalých pracovníkov fakulty p. Kleinovej a p. PhDr.
Bubeníkovej k okrúhlym životným jubileám a zároveň ospravedlnil ich neprítomnosť z objektívnych dôvodov.
4. Predseda ZO prečítal správu o činnosti ZO za obdobie máj 2017 – apríl 2018. 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. Heslovite uviedol administratívne činnosti členov
výboru s dôrazom na novú skutočnosť – legislatívny zákaz zverejňovania priezvisk členov odborov v dokumentoch,
zverejňovaných na web stránke odborov a uviedol riešenie. Oboznámil členov s pravidelnými športovými, kultúrnospoločenskými a aktivitami ZO na regeneráciu pracovných síl zamestnancov. Následne uviedol zmeny v KZ UK a podrobne
sa zaoberal všetkými výhodami našich zamestnancov, vyplývajúcimi z KZ a SF JLF UK 2018 s dôrazom na nové body –
jedálne kupóny ku koncu roka bez odvodov, príspevok na liečebno-rehabilitačné pobyty, príspevok na dopravu pri
poznávacej, športovej, kultúrnej a inej aktivite kolektívov, odmeny pri 25 ročnom pracovnom jubileu a každých ďalších
piatich rokoch, príspevok 150,- € na letné detské tábory a i. Kvitoval zakúpenie cyklotričiek pre všetkých účastníkov májovej
akcie „do prace na bicykli. Opakovane upozornil na oblasti, v ktorých zaostávame za inými fakultami (DDS, 13. plat, odmeny
pri polookrúhlych životných jubileách). Vyhodnotil štatistiku platov na UK s konštatovaním, že napriek najvyššiemu
priemernému platu našej fakulty a suverénne najvyšším platom učiteľov a vedeckých pracovníkov sú neučiteľské platy až na
piatom mieste rebríčka UK, hoci ich podiel na úspechu fakulty nie je nižší ako na ostatných fakultách (pomer učiteľských
k neučiteľským je najnižší na UK – 0,44). Na záver informoval, že naša KZ bola v rámci UK hodnotená ako najkvalitnejšia,
prináša najviac výhod vedeckým pracovníkom, ktorí sú v našej ZO zastúpení najnižším percentom a po získaní výhod
opúšťajú naše rady. Poďakoval všetkým členom výboru ZO za nezištnú dlhoročnú prácu v prospech všetkých zamestnancov
(väčšina z nich pracuje vo výboru už viac ako 6 volebných období) a prítomným za podporu činnosti výboru.
5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za rok 2017, kde konštatovala, že rozpočet mierne stúpa a
prečítala návrh nového rozpočtu na rok 2018.
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 ich rozdielnym hodnoteným obdobím.
7. Zástupca vedenia p. prodekan Osina bol pripravený odpovedať na prípadné otázky z pléna a pretože žiadne neboli, poďakoval
odborárom za príkladnú spoluprácu a pomoc.
8. V diskusii požiadal predseda o súhlas pléna s nasledovnou úpravou a valorizáciou príspevkov z fondu odborov v Zásadách
hospodárenia ZO: platba členského príspevku pri dlhodobej PN ako MD, príspevok na rekreáciu 50 a pre dieťa 25 €, pri
dlhodobej PN 20 € pri návšteve, odmena pri životnom jubileu 50 rokov – 50 €, 60 rokov – 60 €, pri odchode do dôchodku 50
€, odmena členovi výboru pri skončení 4-ročného volebného obdobia 50 €.
9. Členka výboru ZO p. Mgr. Ivka Švrková dala hlasovať o navrhnutej zmene Zásad hospodárenia ZO, prečítala návrh uznesení
z VČS, ktoré plénum prijalo s doleuvedeným výsledkom.
10. Podpredseda poďakoval prítomným za účasť a členom výboru za organizáciu VČS a schôdzu ukončil.
1.

Uznesenia:

Výročná členská schôdza 17.5.2018 prijíma:
V1/18 správu o činnosti ZO za obdobie máj 2017 – apríl 2018
V2/18 správu o hospodárení ZO za rok 2017
V3/18 správu revíznej komisie ZO za rok 2017
Schvaľuje:
V4/18 návrh rozpočtu ZO na rok 2018

za: proti: zdržal sa:
51
0
0
51
0
0
51
0
0
51
0
0

Súhlasí :

V5/18 zmenu Zásad hospodárenia ZO v zmysle uvedenom v tejto zápisnici
V6/18 s rozhodnutím výboru o prijatí nových členov do ZO

50
51

0
0

1
0

Výbor ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine ďakuje všetkým členom ZO, ktorí mu svojou účasťou na výročnej schôdzi
vyjadrili podporu.
Martin 17. 5. 2018
Ing. Miroslav Vrabec
predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine
Zapísala: Mgr. Ivana Švrková

