
Zápisnica zo zasadnutia FV OZ PŠaV PriF UK  

zo dňa 18. 2. 2019 
 

 

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

Osprevedlnení: prof. Ženišová, p. Feketeová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Referovanie zo zasadnutia OZ fakúlt UK v Bojniciach  

3. Rozpis dovoleniek na rok 2019  

4. Príspevky (narodenie dieťaťa) 

5. Zabezpečenie vnútorného zariadenia miestnosti FV OZ PriFUK 

6. Zmeny v KZ 2019 

7. Divadelné predstavenie 

 

Ad. 1. 

Zasadnutie otvorila predsedníčka FV OZ dr. Sigmundová. 

Ad. 2.  
Dr. Sigmundová a dr. Neščáková poskytli členom výboru informácie o zasadnutí OZ UK 

v Bojniciach, ktoré sa týkalo analýzy a prípravy kolektívneho vyjednávania na rok 2019 

(vyjadrenie nespokojnosti so sporením cez DDS a počet zazmluvnení na fakultách UK, zmeny 

v kolektívnych zmluvách fakúlt UK, informácia o navýšení dovoleniek vedeckých 

pracovníkov, ktorá je realizovaná na Martinskej lekárskej fakulte UK formou dohody v KZ). 

Formou tabuliek, ktoré vypracovala za celú Univerzitu Dr. Sigmundová bolo porovnávané 

benefity vykrokované na jednotlivých fakultách (PN, stravné lístky, DDS, použitie SF a pod.). 

Ad. 3.  

FV OZ PriFUK na žiadosť dekana PriFUK prerokoval a zobral na vedomie rozpis dovoleniek 

na rok 2019. Dr. Sigmundová v tomto smere dekanovi písomne na žiadosť odpovie. 

Ad. 4.  

FV OZ PriFUK schválil finančný príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca fakulty vo 

výške 200.-€. 

Ad. 5. 

Zamestnávateľ zabezpečí po dohode vnútorné zariadenie novej miestnosti FV OZ PriFUK 

(CH-2-122), ktoré bude zrealizované na základe čl. 14 KZ. Do miestnosti FV OZ PriFUK 

bude zakúpený nový nábytok vo výške 1000.-€. 

Ad. 6. 

Dr. Sigmundová informovala o zmenách v kolektívnej zmluve PriFUK týkajúcich sa jubileí 

zamestnancov (jubileá 50 a 60 rokov – z fondu dekana podľa KZ; 65 a 70 zo sociálneho 

fondu vo výške 100, 150 a 200.-€). 

Ad. 7 

Dr. Neščáková a pani Zajdelová zistia záujem a realizujú distribúciu lístkov na divadelné 

predstavenie ku dňu učiteľov „Náš človek“ v divadle Astorka 23. marca 2019. Cena lístka je 

7 €. Bude hradená zo Sociálneho fondu a účastníci budú z tejto sumy hradiť daň a odvody. 

 

Zapísala: dr. Nevřelová (18. 2. 2019) 

Za správnosť zodpovedá: dr. Sigmundová (20. 2. 2019) 


