
Zápisnica zo zasadnutia FV OZ PŠaV PriF UK  

zo dňa 2. 10. 2017 
 

Prítomní: dr. Sigmundová, prof. Ženišová, dr. Neščáková, dr. Nevřelová, B. Zajdelová, Dr. 

Kohanová 

Ospravedlnená: H. Feketeová 

 

Program: 

1. Otvorenie a info z Vedenia 

2. Platby zo SF 

3. Korešpodencia s OZ PŠaV 

4. Zasadnutie Pléna v Kežmarských Žľaboch 

5. Zasadanie členov Fakultných výborov na UK 

6. Doriešenie stavu chodníka nadchodu 

7. Ponuka divadelného predstavenia 

 

Ad. 1. 

Zasadnutie otvorila predsedníčka FV OZ dr. Sigmundová a podala informácie z Vedenia, kde 

bolo potvrdené pánom Dekanom jednorázové dorovnanie platov vedeckým pracovníkom – 

VŠ  za rok 2017. 

Ad. 2.  
a) Fakultný výbor odsúhlasil vyplatenie príspevku zo SF pri narodení dieťaťa jednej 

pracovníčke fakulty v hodnote 200 €.  

b) Zo Sociálneho fondu boli uhradené vstupné prehliadky pre 20 zamestnancov 

v celkovej sume 333 €. 

c) Na osobné oddelenie boli zaslané návrhy na jubilejné odmeny 60 a 65 rokov pre 9 

zamestnancov v celkovej sume 1 300 €. Príspevky budú hradené zo SF za mesiace 

september, október, november, december. 

Ad. 3.  

Na zväz OZ PŠaV bola zaslaná štatistika členstva v odboroch. K 30. 9. 2017 je evidovaných 

80 členov OZ (13,05 %) a 43 členov platiacich si urdžiavaciu známku – bývalí zamestnanci. 

I pri takej nízkej organizovanosti Fakultný výbor zastupuje vo väčšine prípadov všetkých 

zamestnancov i nečlenov. Štatistiku vypracovala dr. Sigmundová. 

Dr. Sigmundová bola požiadaná o vypracovanie podkladov na vyhodnotenie Kolektívnych 

zmlúv za celú Univerzitu. Vyplnené formuláre budú zaslané doc. Habánovi na OZ PŠaV. 

Ad. 4.  

Zasadanie Pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií (Z VŠaPRO), ktoré 

sa uskutoční v dňoch 18. − 20. októbra 2017 v rekreačnom zariadení OZ PŠaV na  Slovensku 

CROCUS v Kežmarských Žľaboch. Za našu organizáciu sa ako zástupcovia zúčastnia dr. 

Nevřelová a H. Feketeová. Úhrada za pobyt bude hradená zo SF z časti „úhrada nákladov pri 

kolektívnom vyjednávaní“. 

Ad. 5. 
Predseda Rady odborov MUDr. Kurťanský navrhol nový termín stretnutia predsedov 

fakultných výborov vrátane ich členov v CĎV Harmónia na 26. − 28. októbra 2017.  Ak bude 

stretnutie uskutočnené, plánujú sa ho zúčastniť z dôvodu výučby a pod. 3 zástupcovia FV OZ, 

ale len na jeden deň, keď budú hlavné rokovania. 

 Ad. 6. 
Po rozsiahlej minulotýždňovej komunikácii predsedníčky FV OZ dr. Sigmundovej 

s Magistrátom hl.m. Bratislavy  ohľadne „Nadchodu Botanická„  začali dnes, 2. 10. 2017, 
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práce pokračovať. S listom z Magistrátu s nepravdivými informáciami o stave prác boli 

oboznámení všetci zamestnanci. 

Ad. 7. 

Fakultný výbor plánuje zabezpečiť divadelné predstavenie v divadle ASTORKA. Ponúknuté 

boli termíny 14. 11. a 29. 11. 2017, kde je možný odber 200 lístkov. Objednávku treba 

realizovať do 6. 10. 2017. 

 

 

Zapísala: dr. Sigmundová (3. 10. 2017) 

Za správnosť zodpovedá: prof. Ženišová (3. 10. 2017) 


