
Zápisnica č. 2/2012 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 18. 4. 2012  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 8-11 boli splnené. 
 
Predseda informoval o: 
1. podpísaní Kolektívnej zmluvy a Sociálneho fondu JLF UK na rok 2012 
2. stretnutí s rektorom UK 
3. návrhu Vedenia JLF UK o možnosti zakúpení divadelného predstavenia pre zamestnancov zo SF 
4. ponuke rekreácie v obytných prívesoch v Štúrove a jej zverejnení na web stránke odborov i JLF 

UK 
5. previerke BOZP v ŠD JLF UK a z nej vyplývajúcej povinnosti zvoliť do fakultnej komisie 

zástupcov zamestnancov z jednotlivých lokalít fakulty a do univerzitnej komisie jedného zástupcu 
zamestnancov za JLF UK 

6. ponuke OZ PŠaV na Slovensku na detskú rekreáciu v K. Žľaboch a jej zverejnení na web stránke 
odborov 

7. organizovaní osláv 1. mája v Žiline za účasti predstaviteľov vlády a KOZ 
Členovia výboru si rozdelili úlohy na prípravu VČS a termín jej konania určili na štvrtok 17.5.2012. 
Pre pozitívny ohlas navrhli pokúsiť sa opäť zorganizovať letnú zahraničnú rekreáciu v Chorvátsku. 
Navrhli zvýšiť hodnotu poukážky ku Dňu matiek. 
 
Uznesenie č. 12: výbor súhlasí s preplatením diét á 5,70 € na služobnú cestu do Bratislavy štyrom 
účastníkom Stretnutia s rektorom (Ilovská, M. Hutko, Malina, Vrabec)  
Uznesenie č. 13: výbor súhlasí s preplatením: 
 faktúry č. 312500050 v sume 89,85 € - príspevok na hl jedlo v ŠJ - 1/2012 
 faktúry č. 3125000120 v sume 113,40 € - príspevok na jedlo  -  2/2012 
 faktúry č. 3125000202 v sume 113,85 € - príspevok na jedlo  -  3/2012 
Uznesenie č. 14:  výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 8201033411 v sume 336,60 € za nákupné 
poukážky ku Dňu matiek 
Uznesenie č. 15: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku p. Viere Hirchnerovej 34,- a p. 
Darine Kuliškovej 34,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 16: výbor ZO neodporúča zakúpenie divadelného predstavenia pre zamestnancov 
a preferuje doterajší spôsob prispievania na kultúrne podujatia zo SF 
Uznesenie č. 17: výbor poveruje svoju členku p. Ľ. Vyskočovú zistením možnosti a podmienok  
letnej zahraničnej rekreácie v Chorvátsku pre členov ZO, rodinných príslušníkov a zamestnancov JLF 
UK s následným zverejnením na web stránke odborov 
Uznesenia č. 18: výbor poveruje predsedu zaistením miestnosti a pozvaním členov Vedenia na VČS 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 17. 5. 2012 o 13.00 hod v jedálni teoretických ústavov na 
Malej Hore 4. 
 
Martin 18. 4. 2012       Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 
 


