
Zápisnica č. 5/2011 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 12. 5. 2011  

  
Prítomní všetci členovia končiaceho Výboru ZO. 
Uznesenia č. 99 až 103 boli splnené. 
 
Hospodárka, p. Kulišková informovala o: 
1. životnom jubileu Doc. Statelovej 
2. služobnej ceste p. B. Kašovičovej na aktív manažérov stravovacích zariadení VŠ 
3. vstupe novej členky, p. Vlasty Kamenišťákovej do ZO 
4. dlhodobej PN sl. M. Slašťanovej 
5. výdavkoch na stretnutie s bývalými zamestnancami-dôchodcami a oslavami Dňa matiek 2011 
Predseda informoval o: 
1. rozhodnutí odmeniť členov končiaceho Výboru ZO po skončení volebného obdobia podľa Zásad 

hospodárenia ZO 
2. návrhu na odmenu vo výške 2% členských príspevkov pre hospodárku ZO podľa Zásad 

hospodárenia ZO  
 
Uznesenie č. 104: Výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu p. Doc. D. Statelovej, PhD. podľa 
 Zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 105: Výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 3115000251 za odborársky príplatok na 
 hlavné jedlo v ŠJ za 3. mesiac 2011 v sume 127,35 €  
 s preplatením faktúry č. 3115000330 za odborársky príplatok na hlavné jedlo v ŠJ 
 za 4. mesiac 2011 v sume 94,65 €  
Uznesenie č. 106: Výbor súhlasí so služobnou cestou p. B. Kašovičovej a refundáciou s ňou spojených 
 výdavkov vo výške 18,16 € 
Uznesenie č. 107: Výbor súhlasí s prijatím novej členky p. V. Kamenišťákovej do ZO 
Uznesenie č. 108: Výbor súhlasí s príspevkom 5,- € na dar pri návšteve dlhodobo PN sl. M. 
 Slašťanovej podľa Zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 109: Výbor súhlasí s nákupom občerstvenia a kvetov na slávnostnú VČS spojenú 
 s oslavami Dňa matiek a stretnutím s bývalými spolupracovníkmi - dôchodcami vo 
 výške 138,85 € 
Uznesenie č. 110: Výbor súhlasí s návrhom predsedu na odmenenie členov Výboru pri skončení 
 volebného obdobia podľa Zásad hospodárenia ZO 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 6. 6. 2011 o 14.00 hod v malej zasadačke bývalého dekanátu. 
 
Martin 12. 5. 2011       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 


