
Zápisnica č. 2/2015 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 24. 2. 2015  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 1-5 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. potrebe vyriešiť platenie členských príspevkov počas dlhodobej PN 

2. návrhu na vyúčtovanie služobnej cesty do Trenčianskych Teplíc súkromným motorovým vozidlom 

3. vyúčtovaní preplatku platby za umiestnenie nového prívesu a jeho použití na vnútorné vybavenie  

4. návrhu upraviť Zásady hospodárenia ZO a dať ich schváliť VČS 2015 

5. korešpondencii od predsedu RP – ospravedlnenie za nesprávne naštylizovaný bod v zápisnici z Tr. Teplíc 

- liste riaditeľovi financovania VŠ MŠ SR ohľadom nevyplatenia 5 % netarifného navýšenia platov neučiteľov 

na UK (u nás čiastočne vyplatené) 

- ponukách na zahraničné stáže s potrebou znalosti cudzích jazykov, francúzštiny alebo angličtiny 

 

Hospodárka p. Kulišková informovala o prihláške ďalšieho zamestnanca JLF UK do ZO a nutnosti zakúpiť 

kancelárske potreby a tlačivá pre administratívu ZO 

Ľ. Vyskočová pripravila konkrétny návrh rekreácie v Chorvátsku na web publikovanie 

Podpredseda Boris Bukovský tlmočil požiadavku bývalých kolegov o pozvanie na VČS (p. Žulková a p. Matula) 

 

Uznesenie č. 6/15: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3155000038 v sume 95,10 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 1/2015 

fa. č. 1810150196 v sume 602,58 za výjazdové zasadnutie rozšírenej RP v Tr. Tepliciach (3 členovia výboru) 

Uznesenie č. 7/15: výbor súhlasí s preplatením cestovného 3 členom výboru (Kulišková, Malina, Mgr. Švrková) na 

zasadnutie RP do Tr. Teplíc č. CP 21500103 v sume 60,20 € 

Uznesenie č. 8/15: výbor súhlasí s vyplatením príspevku pri životnom jubileu p. Marte Kuckovej v sume 28,- € 

(alikvotná časť) podľa zásad hospodárenia 

Uznesenie č. 9/15: výbor rozhodol o nevyberaní členských príspevkov od dlhodobo PN členov odborov, aby neboli 

porušené právne predpisy 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 3. marcový týždeň v roku 2015. 

 

Martin 24. 2. 2015          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


