
Zápisnica č. 2/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 11. 2. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 1 – 6/16 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. priebehu zasadnutia RP v Turčianskych Tepliciach dňa 30.1.2016 

2. štyroch zamestnancoch, ktorí sa prihlásili do ZO 

3. podpísaní KZ JLF UK v Martine na rok 2016 a jej zverejnení na web stránke ZO 

4. ošacovacích prostriedkoch pre zamestnancov fakulty 

5. žiadosti o sociálnu výpomoc pri úmrtí rodinného príslušníka 

6. zozname na prerokovanie prepustených a prijatých zamestnancov JLF UK v druhom polroku 2015 z personálneho 

oddelenia dekanátu JLF UK  

7. troch žiadostiach o príspevok zo SF pri narodení dieťaťa 

8. aktivitách RP na UK a OZ PŠaV na Slovensku v súvislosti so štrajkom učiteľov 

 

 

Uznesenie č. 7/16: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3165000038 v sume 91,20 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 1/2016, 

príspevku na hlavné jedlo členom ZO, ktorí pracujú v UNM za 2. polrok 2015 v sume 51,60 € podľa Zásad 

hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 8/16: výbor súhlasí s preplatením služobnej cesty na rozšírené zasadnutie RP dvom členom výboru ZO 

v sume 6,30 + 24,02 € podľa platnej legislatívy 

Uznesenie č. 9/16: výbor prerokoval prijatie 4 nových členov do ZO a vyjadril svoj súhlas 

Uznesenie č. 10/16: výbor prerokoval žiadosť o sociálnu výpomoc zo SF pri úmrtí rodinného príslušníka a odporúča 

ju zrealizovať 

Uznesenie č. 11/16: výbor prerokoval zoznam prijatých a prepustených zamestnancov JLF UK za druhý polrok 2015 

a berie ho na vedomie bez pripomienok 

Uznesenie č. 12/16: výbor súhlasí s vyplatením 3 príspevkov pri narodení dieťaťa zo SF podľa KZ JLF UK na rok 

2016 

Uznesenie č. 13/16: výbor súhlasí so zakúpením 2 ks blahoželaní k jubileám v sume 3,40 € 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 1. marcový týždeň roku 2016. 

 

Martin 11. 2. 2016          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


