
Zápisnica č. 1/2012 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 17. 1 2012  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 4-7 boli splnené. 
 
Predseda informoval o: 
1. výsledku volieb na zjazde OZ (na web stránke OZ) – nový predseda Združenia VŠ a PRO, Ing. 

Miroslav Habán zo SPU v Nitre a nový predseda RP ZO na UK, MUDr. Alexander Kurtanský 
z LF UK v Bratislave. 

2. obdržaní listovej zásielky s Osvedčením o registrácii a pridelení DIČ pre SOZ pracovníkov 
zdravotníctva, základnú organizáciu pri JLF UK a liste s oznámením o povinnosti označovania 
platby dane prideleným základným číslom účtu. 

3. aktivitách RP – plánovanom zasadnutí RP a zasadnutí výborov ZO na UK – nedostatočnej 
informovanosti z RP. 

Hospodárka informovala o vyriešení príspevku na stravu p. Štrbovej a vyplatení všetkých pohľadávok 
VADAŠ s.r.o. 
 
Uznesenie č. 8: výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu p. Tomeňukovej podľa Zásad 
hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 9: výbor súhlasí s preplatením: 
 faktúry č. 3115000896 v sume 109,20 € - príspevok na stravu 10/2011 
 faktúry č. 3115000977 v sume 104,85 € - príspevok na stravu 11/2011 
 faktúry č.02122011 v sume 52,65 € - príspevok na stravu 8,9/2011 (refundácia – SPŠ) 
 faktúry č. 1144200988 v sume 60.- € za prevzaté čipové karty v ATC Vadaš 8/2011 
 faktúry č. 8101097107 v sume 951,60 € a 0111114214 v sume 321,60 € za poukážky k Vianociam  
 faktúry č. 733003902 v sume 2 x 157,- € za školenie dvoch vyjednávačov – predsedu a tajomníčky 
v K. Žľaboch 
 faktúry č. 1100200347 v sume 2 787,75 za nájom pozemku VATC VADAŠ Štúrovo 
 faktúry č. 31150001069 v sume 70,95 € - príspevok na stravu 12/2011 
 príspevku na stravu členom našej ZO v UNM za 2. polrok 2011 v sume 82,50 podľa počtu 
zakúpených stravných lístkov 
Uznesenie č. 10:  výbor súhlasí s preplatením odborárskeho príspevku na jedlo p. K. Štrbovej za 
obdobie 1.3.- 22.11.2011 v sume 17,55 € 
Uznesenie č. 11: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku podľa Zásad 
hospodárenia ZO p. O. Nekorancovej podľa Zásad hospodárenia ZO 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 15. 2. 2012 o 14.00 hod v zasadačke Akademickej knižnice 
JLF UK. 
 
Martin 17. 1. 2012       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 


