
Zápisnica č. 4/2012 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 18. 10. 2012  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 19-21 boli splnené. 
 
Predseda informoval o: 
1. žiadosti p. tajomníčky JLF UK o prejednanie žiadosti o sociálnu výpomoc p. Margaréty 

Portelekyovej 
2. zrušení (na tretí pokus) DIČ predchádzajúcej ZO OZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnych vecí 

na pobočke Daňového úradu v Martine 
3. listoch p. dekanovi a p. tajomníčke 
4. rokovaní pléna Združenia VŠ a PRO OZ PŠaV na Slovensku v dňoch 10.-12.10.2012 v K. 

Žľaboch a jeho uzneseniach 
5. rozhodnutí Rady OZ PŠaV na Slovensku o časovo neobmedzenom štrajku zamestnancov školstva, 

ktorý má začať 26.11.2012 o 6:00 hod 
 
p. hospodárka D. Kulišková informovala o vyplatení faktúr VADAŠu a vrátení poplatkov za čipové 
karty zamestnancom, rekreujúcim sa v uvedenom zariadení 
 
Uznesenie č. 22: výbor súhlasí s preplatením: 
 faktúry č. 3125000590 v sume 32,25 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ - 7/2012 
 faktúry č. 3125000645 v sume 30,30 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ - 8/2012 
 faktúry č. 3125000727 v sume 93,60 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ - 9/2012 
 faktúry č. 1244201041 v sume 2 896,95 € za rekreačné pobyty vo VADAŠi Štúrovo 
Uznesenie č. 23: výbor súhlasí s vrátením platby v sume 138,- € za čipové karty účastníkom 
rekreácie v Štúrove, ktorú platili dvakrát 
Uznesenie č. 24: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na stravu členom našej ZO pracujúcim 
v UNM za 1. polrok 2012 v sume 99,15 € podľa počtu zakúpených stravných lístkov 
Uznesenie č. 25: výbor súhlasí s preplatením školenia vyjednávačov kolektívneho vyjednávania 
v dňoch 10.-12.10.2012 v Kežmarských Žľaboch predsedovi ZO Ing. Miroslavovi Vrabcovi v sume 
165,- € 
Uznesenie č. 26: výbor súhlasí s príspevkom na rekreácie p. Šimkovej – 34,- €; p. Čavojovej 51,- €; 
p. Rešetárovej 34,- € (alikvotná časť); p. Kušnierovej 51,- € a p. Lýdii Hirschnerovej 34,- € podľa 
zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 27: výbor prerokoval žiadosť p. M. Portelekyovej  o sociálnu výpomoc zo Sociálneho 
fondu JLF UK 2012 a odporúča uvedenú žiadosť vybaviť kladne 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 13. 11. 2012  
 
Martin 18. 10. 2012       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 
 
 


