
Zápisnica zo zasadnutia FV OZ PŠaV PriF UK  

zo dňa 20.2. 2017 
 

Prítomní: dr. Sigmundová, dr. Nevřelová, dr. Neščáková, B. Zajdelová 

Ospravedlnení: prof. Ženišová, V. Marek, H. Feketeová 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Rokovanie a podpis KZ PriFUK na rok 2017 

3. Plán dovoleniek na rok 2017 

4. Príspevky zo SF  

5. Pracovný výjazd k rokovaniu ku kolektívnym zmluvám fakúlt UK  

6. Revízna komisia FVOZ PriFUK 

7. Nástenka FVOZ PriFUK 

8. Príspevky na obedy pre dôchodcov 

9. Návrh dorovnania zvýšenia platov pre vedeckých pracovníkov PriFUK vo výške 6% 

10. Odvody z FČP 

 

Ad. 1. 

Zasadnutie otvorila predsedníčka FV OZ dr. Sigmundová. 

Ad. 2.  
Vyjednávanie a podpísanie KZ PRiFUK s vedením fakulty viedla Dr. Sigmundová. KZ 

PRiFUK bola podpísaná ku dňu 1.2.2017. KZ bude zverejnená na web stránke fakulty, 

zverejnené bude plné znenie aj s prílohami a bude zaslaná na Centrálny register zmlúv na 

úrade vlády SR. 

Ad. 3.  
FVOZ prerokoval a schválil vedením fakulty navrhovaný harmonogram dovoleniek na rok 

2017. Písomné vyjadrenie bude zaslané dekanovi fakulty. 

Ad. 4.  

Fakultný výbor schválil 1 x príspevok vo výške 200.- € (pri narodení dieťaťa) podľa novej 

platnej KZ na rok 2017. 

Ad. 5.  

V čase 9.-12.3.2017 sa bude konať rozšírené zasadanie Rady OZ UK týkajúce sa analýz KZ 

jednotlivých fakúlt UK na rok 2017. Na rozšírené zasadnutie Rady OZ UK sa z FV OZ 

PriFUK zúčastnia: dr. Sigmundová, dr. Nevřelová, dr. Neščáková a H. Feketeová. Pobyt bude 

hradený zo Sociálneho fondu, kapitoly „úhrada nákladov pri kolektívnom vyjednávaní“. 

Služobné auto na výjazd je zabezpečené. 

Ad. 6. 

B. Zajdelová poskytla všetky relevantné údaje týkajúce sa čerpania FČP (2016) na kontrolu 

revíznej komisii. Revízna komisia FVOZ PriFUK bude zasadať dňa 21.2.2017. 

Ad. 7. 

Dr. Nevřelová skontaktuje Dr. Pišúta ohľadom obnovy nástenky FV OZ PriFUK. 

Ad. 8. 

Počet dôchodcov využívajúcich príspevok na obedy je 11. Príspevok je určený dôchodcom, 

ktorí na fakulte odučili viac ako 30 rokov, resp. pôsobia ako emeritní profesori na fakulte. 

Ad. 9. 

Dekan fakulty požiadal FVOZ o stanovisko ohľadom rozdelenia finančných prostriedkov 

určených na dorovnanie zvýšenia platu vedecko-výskumných pracovníkov. Dorovnanie sa má 

týkať avizovanéhu navýšeniu tabuľkových platov pedagogických zamestnancov vo výške 6% 

od septembra 2017, pričom novozavedená tabuľka pre vedecko-výskumných pracovníkov 
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navyšovaná nebude. FVOZ navrhuje plošné rozdelenie finančných prostriedkov pre vedecko-

výskumných pracovníkov nakoľko tabuľkový plat pre pedagogických pracovníkov bude 

navyšovaný takisto plošne bez závislosti na úväzku pedagóga . Dr. Sigmundová bude 

o stanovisku FVOZ dekana písomne informovať. 

 

Ad.10. 

Odvody z FČP boli realizované vo februári: odvod za december - 259 €, odvod za január – 

251 € a odvod za dôchodcov z udržiavacej sumy spolu za rok 2016 – 129 €. 

 

Zapísala: dr. Nevřelová (20.2.2017)       Za správnosť zodpovedá: dr. Sigmundová (20.2.2017) 


