Zápisnica
zo slávnostnej výročnej členskej schôdze ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, konanej dňa 16. mája 2019
Prítomní: 51 členov z 97 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 2017 - apríl 2018
5. Správa o hospodárení v roku 2017 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 podpredseda ZO M. Vrabec. Privítal všetkých prítomných členov a milého hosťa p. tajomníčku JLF UK.
Oznámil výmenu na poste predsedu ZO, kde na októbrovom zasadnutí výboru, kedy odstúpili na vlastnú žiadosť predseda
i podpredseda, bola jednomyseľne zvolená p. Mgr. Ivana Švrková z účinnosťou od 1. januára 2019.
2. Podpredseda uviedol ďalší bod programu a odovzdal slovo p. Borisovi Bukovskému, ktorý predniesol báseň J. Smreka Ave
Eva. Podpredseda privítal dvoch hostí z folklórneho súboru Urpín z B. Bystrice, ktorí ženám ku Dňu matiek zahrali niekoľko
slovenských ľudových pesničiek.
3. Pán B. Bukovský, člen výboru, sa ujal milej povinnosti zablahoželať jubilantom z radov súčasných i bývalých pracovníkov
fakulty k okrúhlym životným jubileám a zároveň ospravedlnil neprítomnosť jednej z nich z objektívnych dôvodov.
4. Predsedníčka ZO prečítala správu o činnosti ZO za obdobie máj 2018 – apríl 2019. Spomenula základné ciele odborov,
zlepšovanie pracovných podmienok, zvyšovanie sociálnych výhod a životnej úrovne zamestnancov, t. j. zvyšovanie miezd.
Vysvetlila vypustenie niektorých výhod minuloročnej KZ kvôli pre nás nevhodným úpravám zákonníka práce a napriek tomu
zvýšenie atraktivity KZ 2019 o ďalšie výhody hlavne pre mladé rodiny s deťmi. Heslovite uviedla administratívne činnosti
členov výboru v rôznych aktivitách a pracovných komisiách fakulty. Oboznámila členov s pravidelnými športovými, kultúrnospoločenskými a inými aktivitami ZO na regeneráciu pracovných síl zamestnancov. Následne uviedla výhody našich
zamestnancov, vyplývajúce z KZ a SF JLF UK 2019 s dôrazom na nové aktivity. Kvitovala opätovné zakúpenie cyklotričiek
pre všetkých účastníkov májovej akcie „do prace na bicykli“, ktorej sa v tomto roku zúčastňuje 199 zamestnancov. Opakovane
upozornila na oblasti, v ktorých zaostávame za niektorými fakultami a ktoré sa nám aj pre nevhodne zmenenú legislatívu
a finančné nekrytie jej návrhov nepodarilo do KZ presadiť. Na záver informovala, že naša KZ bola v rámci UK hodnotená ako
najkvalitnejšia. Poďakovala všetkým členom výboru ZO za nezištnú dlhoročnú prácu v prospech všetkých zamestnancov
a prítomným za podporu činnosti výboru.
5. Hospodárka ZO p. Kulišková predniesla správu o hospodárení za rok 2018, kde konštatovala, že rozpočet bol vyrovnaný a
prečítala návrh nového na rok 2019.
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 predsedníčky a hospodárky sú spôsobené ich rozdielnym
hodnoteným obdobím.
7. Pani tajomníčka fakulty vysvetlila dôvody znižovania platov učiteľov a ďalšieho nenavyšovania platov neučiteľov, zdôvodnila
nenavyšovanie počtu zamestnancov, znižovanie počtu prijímaných doktorandov a oznámila, že na povinné príspevky na
tuzemskú rekreáciu zamestnancov nedostala fakulta financie zo ŠR. Oboznámila prítomných s akciami, ktoré sa organizujú
z príležitosti 50. výročia našej fakulty, zablahoželala novej p. predsedníčke k zvoleniu do funkcie a ospravedlnila p. dekanku,
ktorá sa nemohla VČS zúčastniť z pracovných dôvodov
8. V diskusii podpredseda oznámil kooptáciu p. K. Fančiovej do výboru z dôvodu potrebnej generačnej zmeny a v neformálnej
časti opäť potešili účastníkov členovia súboru Urpín, ktorí zahrali a zaspievali ľudové piesne podľa želania.
9. Členka výboru ZO p. Ľubica Vyskočová prečítala návrh uznesení z VČS a p. Kulišková konštatovala, že podľa prezenčnej
listiny je prítomná nadpolovičná väčšina členov ZO.
10. Podpredseda dal hlasovať o uzneseniach z VČS, ktoré plénum prijalo s doleuvedeným výsledkom, poďakoval prítomným za
účasť, členom výboru za organizáciu VČS a schôdzu ukončil.
Uznesenia:
Výročná členská schôdza 16.5.2019 prijíma:
V1/19 správu o činnosti ZO za obdobie máj 2018 – apríl 2019
V2/19 správu o hospodárení ZO za rok 2018
V3/19 správu revíznej komisie ZO za rok 2018
Schvaľuje:
V4/19 návrh rozpočtu ZO na rok 2019
Súhlasí :
V5/19 s rozhodnutím výboru o prijatí nových členov do ZO
V6/19 s kooptáciou p. K. Fančiovej do výboru ZO
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Výbor ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine ďakuje všetkým členom ZO, ktorí mu svojou účasťou na výročnej schôdzi
vyjadrili podporu.
Martin 16. 5. 2019
Mgr. Ivana Švrková
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine
Zapísala: K. Fančiová

