
Zápisnica č. 8/2011 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 2. 11 2011  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 1-3 boli splnené. 
 
Predseda informoval o: 
1. programe zasadnutia pléna Združenia VŠ a PRO pri OZ PŠaV na Slovensku v dňoch 9.-

11.11.2011 a požiadavke predsedu RP na UK doc. Hoššu, aby sme vyslali na zasadnutie dvoch 
delegátov, 

2. nutnosti vybrať vhodný deň v týždni na zasadnutie výboru, pretože doterajšia absencia zasadnutí 
bola kvôli termínovým kolíziám  

3. zhodnotil protestnú akciu 13.9.2011 pred úradom vlády v Bratislave, kde pri nečakane veľkej 
účasti odborárov školstva sme mali len minimálne zastúpenie 

Hospodárka, p. Kulišková informovala o: 
1. potrebe objednať darčekové poukážky k Vianociam 2011 
2. vyplatení príspevku na jedlo v UNM za 1. polrok 2011  
 
Uznesenie č. 4: výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu doc. M. Brozmanovej a p. M. 
Stuchlej podľa Zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 5: výbor súhlasí s preplatením: 
 faktúry č. 3115000610 v sume 36,45 € - príspevok na stravu 7/2011 
 faktúry č. 3115000764 v sume 51,46 € - príspevok na stravu 9/2011 
 faktúry č. 1144200866 v sume 96.- € - prevzaté čipové karty v ATC Vadaš 7/2011 
Uznesenie č. 6:  výbor súhlasí s preplatením odborárskeho príspevku na jedlo za v 1. polroku 
zakúpené stravné lístky členom ZO, zamestnancom UNM v sume 87,15 € 
Uznesenie č. 7: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku podľa Zásad 
hospodárenia ZO 
domácu: p. Bc. I. Švrková + dieťa    51.- € 
 p. M. Štáliková + dieťa    51.- € 
 p. V. Malina  + dieťa     51.- € 
 p. M. Malinová + dieťa     51.- € 
zahraničnú:  p. doc. M. Brozmanová    34.- € 
 p. B. Kašovičová     34.- € 
 p. E. Kloudová     34.- € 
 p. M. Ilovská     34.- € 
 p. J. Markuljaková     34.- € 
 p. prof. J. Hanáček     34.- € 
 p. Ľ. Vyskočová + dieťa    51.- € 
 p. M. Stuchlá + dieťa     51.- € 
Uznesenie č. 8: výbor súhlasí so zakúpením pozdravných pohľadníc k životným jubileám v sume  
5,62 € 
Uznesenie č. 9: výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu p. prof. J. Hanáčkovi podľa Zásad 
hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 10: výbor súhlasí s prijatím nového člena, Ing. M. Hutku, do ZO od 1.10.2011 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 23. 11. 2011 o 14.00 hod v zasadačke Akademickej knižnice 
JLF UK. 
 
Martin 2. 11. 2011       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 


