
Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

konaného dňa 25.01.2022 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 6 členovia, 2 členovia ospravedlnení. 

 

Program 

- Privítanie 

- Informácie predsedníčky 

- Informácie hospodárky 

- Záver 

 

 

Úvodom predsedníčka privítala prítomných členov a oboznámila ich s jednotlivými bodmi 

programu.  

1. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa pre zamestnancov 

doc. MUDr. Martin Janík, PhD., Mgr. Miroslava Sovičová, PhD., Ing. Janka Trimajová 

2. Prihlásenie dvoch nových členiek do ZO OZ PŠaV pri JLF UK v mesiaci január 2022. 

3. Prijatie žiadosti riaditeľky vysokoškolského internátu o súhlas k nerovnomernému 

rozvrhnutiu pracovného času podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. pre zamestnancov 

informačnej služby VI.  

4. Zaslaná žiadosť kuchyni VI JLF UK aby vystavovali faktúru za obedy členov ZO OZ pre rok 

2022. 

5. V rámci vyúčtovania Vianočných poukážok ostali neprevzaté poukážky p. Alena Novotná  -  

budú vydané po návrate z dlhodobej PN, doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD. - odchod do 

dôchodku, bol informovaný prostredníctvom mailu, zatiaľ nereagoval, ostali ešte ďalšie 3 

poukážky, ktoré budú použité v prípade potreby priebehu roka 2022. 

6. Vyplatená odmena Alene Maslákovej za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku. 

7. Katarína Fančiová bola poverená aby od personálneho odd. JLF UK vyžiadala zoznam 

zamestnancov, ktorý budú mať v roku 2022 životné jubileum.  

8. Prejednanie navrhovaných zmien Kolektívnej zmluvy JLF UK na rok 2022, ktoré budú 

predložené vedeniu JLF UK 

 

 

Záverom boli prijaté nasledovné uznesenia:  

Uznesenie č. 1/2022:  ZO OZ schvaľuje vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 300 eur. 

Uznesenie č. 2/2022: ZO OZ schvaľuje vyplatenie odmeny pre p. A. Maslákovú 



Uznesenie č. 3/2022:  ZO OZ poveruje predsedníčku ZO OZ pri JLF UK vyjednávaním KZ pre rok  

   2022 

Uznesenie č. 4/2022:  ZO OZ schvaľuje úhradu odvodov pre OZ PSaV za mesiace  1 

    10-12/2021 v celkovej sume 1131,12 eur. 

Uznesenie č. 5/2022:  ZO OZ schvaľuje preplatenie faktúry č. 7101064272 za nákup Vianočných 

   poukážok v sume 1615,54 eur 

Uznesenie č. 6/2022:  ZO OZ schvaľuje preplatenie faktúry č. 3215000393 za stravu členov za 

   mesiac 11/2021 v sume 314,16 eur. 

Uznesenie č. 7/2022:  ZO OZ schvaľuje preplatenie faktúry č. 3215000428 za stravu členov za 

   mesiac 12/2022 v sume 274,04 eur. 

 

 

 

Martin, 25.1.2022 

Zapísala: Marta Michalcová 

Schválila: Mgr. Ivana Švrková 

 


