
 

 

Zápisnica č. 1/2018 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 17. 1. 2018 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 33 až 38/17 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Podpísaní KZ 2018 vyššieho stupňa a KZ UK 2018, ich zverejnení na našej WEB stránke a konštatoval, že až na 

jeden bod v KZ UK (odstupné v čl. 8 ods. 4) sú oproti minuloročným bez zmien 

2. Termíne rozšíreného zasadnutia Rady predsedov ZO na UK v dňoch 8.-12.2.2018 v kúpeľoch Bojnice, ktorých sa 

pre ekonomickú a časovú záťaž zúčastnia naši zástupcovia len v nedeľu 11.2.2018 

3. Žiadosti p. riaditeľky VI o dohodu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času zamestnancov VI - 

informátorov 

4. Návrhoch do novej KZ JLF UK 2018 – cestovné pri spoločenských akciách jednotlivých pracovísk definovať na 

zamestnanca, nie kolektív; prispôsobiť ods. 4 článku 8 KZ UK 2018 vo fakultnej zmluve pre všetkých 

zamestnancov; zaviesť odmeny pri pracovných jubileách 25 rokov a každých následných 5 rokov nepretržitého 

zamestnania na JLF UK; možnosti 13. platu na JLF UK a termíne kolektívneho vyjednávania 

5. Príspevkoch pri narodení dieťaťa ďalším dvom zamestnancom 

6. Liste pre VADAŠ s.r.o. z 13.11.2017 o doúčtovanie prenajatia pozemku pre naše obytné prívesy za desiaty turnus 

bez odozvy z Vadašu 

7. Dohodnutom termíne na tvorbu KZ 2018 pre JLF UK 

 

Hospodárka p. D. Kulišková informovala o dlhodobej PN našej členky, zakúpení blahoželaní a obálok pre jubilantov 

a vrátení preplatku za septembrový turnus v areáli VADAŠu Štúrovo 

Členka výboru Mgr. I. Švrková informovala o organizovaní priebehu zájazdu do predvianočného Krakova 

Uznesenie č. 01/18: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 317 5000 657 v sume 156,45 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 10/2017   

 faktúry č. 317 5000 736 v sume 136,95 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 11/2017   

 faktúry č. 317 5000 804 v sume 89,40 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 12/2017   

Uznesenie č. 02/18:  výbor súhlasí s preplatením fa č. 117 120 138 v sume 1 515,54 € za jedálne kupóny pre 

pracujúcich odborárov podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 03/18: výbor súhlasí s Dohodou o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času na obdobie celého roka 

zamestnancom informačnej služby na vrátnici VI. 

Uznesenie č. 04/18 výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu pre p. podľa Zásad hospodárenia ZO á 40,- €, 

resp. alikvotnej časti  

Uznesenie č. 05/18: výbor súhlasí s príspevkom na zájazd do Krakova pre deviatich odborárov a troch rodinných 

príslušníkov v sume 60,- € (á 5,- €) 

Uznesenie č. 06/18: výbor súhlasí so zakúpením pozdravov a obálok pre jubilantov v sume 3,26+2,09 € 

Uznesenie č. 07/18: Výbor súhlasí preplatením kytice a ovocia pri dlhodobej PN členky ZO podľa Zásad 

hospodárenia ZO 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru - 2. februárový týždeň 

Martin 17. 1. 2018         Zapísal: M. Vrabec 

 

 

 

 

 


