Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 21. 1. 2019
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Uznesenia č. 52 až 57/18 boli splnené
Predsedníčka informovala o:
1. Programe prvého zasadnutia v novom roku a privítala členov výboru
2. Dvoch žiadostiach o príspevok pri narodení troch detí
3. Žiadosti p. riaditeľky VI o dohodu na nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a možnosť väčšieho počtu
odpracovaných nadčasových hodín pre informátorov vo VI
4. Stretnutí odborárov s končiacim i novozvoleným rektorom UK
a. Podpísanie KZ UK 2019 (zverejnená na webe ZO)
b. Podpora cestovného ruchu na Slovensku zákonom o príspevku zamestnávateľa na dovolenkový pobyt
zamestnancov v slovenských rekreačných zariadeniach
c. Plánovanom stretnutí členov výborov ZO na UK v Bojniciach v dňoch 14.-17.2. 2019 pri hodnotení KZ
jednotlivých častí UK
d. Nových výhodách v zákonoch pre zamestnancov – minimálna mzda, zvýšenie o 10 % a zmeny v počte
tried a stupňov tarifných tabuliek, odmene pri životnom jubileu 60 rokov (v našej KZ už od r. 2014)
zverejnených na webe ZO
e. Ocenení bývalého predsedu ZO M. Vrabca pamätnou plaketou UK za celoživotnú prácu na UK
a v odborovej organizácii rektorom UK a ďakovnom liste od predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing.
Ondeka
5. Percentuálne najnižšom zapojení zamestnancov JLF UK v rámci UK do DDS (3. pilier)
6. Otázke pracovníkov z NŠP na možnosť príspevku zamestnávateľa, vyplývajúcej z KZ UK
7. Zvýšení ceny stravy od 1.2.2019 o 0,19 € vo fakultnej jedálni
Podpredseda doplnil informácie o:
1. Pripravovanej zmene zákona – zmene minimálnej výšky 13. platu na 500,- €
2. Dohode s p. tajomníčkou JLF UK, že pri zvýšení ceny stravy sa zvýši príspevok zo SF tak, aby zamestnanci
zvýšenie nepocítili
Hospodárka ZO Darinka Kulišková informovala o vyúčtovaní SC pre účastníkov stretnutia s rektorom UK á 7,10 €,
vyplatení príspevku na jedlo členom ZO, pracujúcim v UNM
Uznesenie č. 1/19:
Uznesenie č. 2/19:
Uznesenie č. 3/19:
Uznesenie č. 4/19:

výbor súhlasí s preplatením:
faktúry č. 318 5000 708 v sume 90,75 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 12/2018
výbor súhlasí s vyplatením príspevku na stravu pre členov ZO pracujúcich v UNM za druhý
polrok 2018 v sume 35,10 podľa Zásad hospodárenia ZO
výbor súhlasí s preplatením SC účastníkov stretnutia odborárov s rektorom UK v Bratislave á
7,10 €
výbor poveril predsedníčku a podpredsedu ZO kolektívnym vyjednávaním na rok 2019
a podpísaním KZ 2019 v čo najkratšom termíne

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru – 2. týždeň februára 2019
Martin 21. 1. 2019

Zapísala: M. Ilovská

