
Zápisnica č. 6/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 24. 6. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 20 a 21 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Uznesení z mimiriadneho zasadnutia výboru ZO 

2. Stretnutí odborárov UK s rektorom  

3. Diskusných príspevkoch pripravených na diskusiu, zaslaných na vedomie Ing. Ondekovi a doc. Habánovi, PhD., 

pretože odišli zo stretnutia pred diskusiou 

4. Protestnej akcii neučiteľských pracovníkov školstva – liste premiérovi vlády SR o svojich podpriemerných 

platoch a týždni tichého protestu v dňoch 27.6.-1.7.2016 

5. Faktúre za občerstvenie pri stretnutí v Bratislave 

6. Dokončení podláh do stanových prístreškov k obytným prívesom 

7. Zaslaní objednávky do VADAŠ Štúrovo na umiestnenie 2 karavanov na 8 prázdninových týždňov 

 

Hospodárka informovala o   

- Nákupe kancelárskych potrieb v sume 3,78 € 

- Vyúčtovaní SC do Bratislavy na stretnutie s rektorom 

- Príspevkoch na dovolenku, občerstvení na VČS, oprave uznesenia č. 20/16 

Členovia výboru navrhli odmeniť zhotoviteľov podláh do stanových prístreškov karavanov 

 

Uznesenie č. 22/16: výbor berie na vedomie zmenu výšky sumy faktúry jedálnych poukážok ku Dňu matiek 

s nákladmi na dovoz a odplatu na 390,54 €   

Uznesenie č. 23/16: výbor súhlasí s preplatením:  

faktúry č. 316 5000 290 v sume 132,45 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 4/2016 

faktúry č. 316 5000 368 v sume 140,10 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 5/2016 

Uznesenie č. 24/16: výbor súhlasí s preplatením faktúry VI Družba č. 316 000 2730 v sume 26,35 € - náklady na 

pohostenie po stretnutí odborárov s rektorom 

Uznesenie č. 25/16: výbor súhlasí s preplatením SC v sume á 4,10 € pre účastníkov stretnutia s rektorom – M. 

Ilovskej, D. Kuliškovej, v. Malinovi a M. Vrabcovi 

Uznesenie č. 26/16: výbor súhlasí s preplatením občerstvenia na VČS 2016 a kvetov pre jubilantov v sume 119,37 € 

Uznesenie č. 27/16: výbor ZO OZ PŠaV na Slovensku pri JLF UK v Martine prerokoval na svojom mimoriadnom 

zasadnutí 26. 5. 2016 návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou danou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka 

práce s doc. MUDr. Ivanom Kocanom, CSc., odborným asistentom Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

a berie ho na vedomie. 

Uznesenie č. 28/16: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku p. L. Hirschnerovej 34,- €, D. Kuliškovej 

34,- € a V. Hirschnerovej 8,50 € (alikvotná časť) podľa Zásad hospodárenia ZO 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru je plánované na 2. septembrový týždeň 2016.  

 

Martin 24. 6. 2016          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


