
Na zamyslenie! 
 
 Zo všetkých zamestnancov JLF UK v Martine je asi 13 % odborovo 
organizovaných. Títo prispievajú do fondu odborovej organizácie jedným 
percentom svojej čistej mzdy, z čoho  43 % ide na základné potreby (mzdy, 
inventár, energie, poplatky a p.) Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) a 57 % je rozdeľovaných na aktivity našej ZO 
podľa Zásad hospodárenia ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine. Vďaka 
funkcionárom odborového zväzu na podnet základných organizácií majú všetci 
zamestnanci najmä: 
- týždeň dovolenky nad rámec zákona (čo znamená 5 pracovných dní/rok)  
- skrátenú pracovnú dobu o 1/16 (cca 15,6 pracovných dní/rok) 
- každoročnú valorizáciu mzdových taríf (príklad: valorizácia v roku 

2009 mala byť podľa vlády SR 3,5 %; po konzultácii v tripartite so 

zástupcami odborárov je dohodnutá na 7 %) 
- pre odborárov navyše bezplatné zastupovanie zväzovými právnikmi pri 

pracovnoprávnych sporoch  
 
Vďaka výboru základnej odborovej organizácie: 
- nižšie ceny stravných lístkov (pre tých, čo nepamätajú z cca 37,- na 24,- 

Sk) 

- vyššie osobné príplatky v neučiteľských kategóriách (v roku 2006 
o 500,- Sk a v 2007 o 5 %) 

- deň voľna pre všetkých zamestnancov v posledný deň roka  
- deň voľna pre všetky zamestnankyne ku Dňu matiek 
- bezplatné masážne služby 
- možnosť lacného rekreovania vo fakultných prívesoch 
a množstvo ďalších výhod.  
 
 Už len pri jednoduchom vynásobení počtu navýšených voľných dní 
výškou svojho denného platu si každý vyráta ekonomický prínos odborov, 
ktorý je oveľa vyšší ako členský príspevok v odboroch. Vážnosť odborovej 
organizácie je spravidla odpovedajúca počtu jej členov. Keď porovnáte 
množstvo výhod z našej kolektívnej zmluvy (z ktorej si berú inšpiráciu i 
renomované ZO) s percentom organizovanosti, zistíte odlišnosť uvedeného 
pravidla. Ale nemení to nič na skutočnosti, že 13 % zamestnancov JLF UK 

hradí zo svojich peňaženiek aj značné výhody, a to nielen ekonomické, 
svojich kolegov neodborárov. Aký názor máte na uvedenú skutočnosť Vy, 
vážení spolupracovníci? 

Ing. Miroslav Vrabec,  
predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine 

 
adresa WEB stránky odborov      http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=3392 
e-mail: vrabec@jfmed.uniba.sk 


