
Zápisnica č. 6/2013 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 25. 9. 2013  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 43 až 50 boli splnené.  
 
Predseda informoval o: 
1. Školení vyjednávačov zastupujúcich ZO pri kolektívnom vyjednávaní – Kežmarské 

Žľaby, 16.-18. októbra 2013 
2. ponuke zájazdov pre školy a skupiny – www.fifo.sk/school 
3. príspevku zo SF pri narodení dieťaťa – RNDr. Michal Šimera, PhD., Mgr. Zuzana 

Morháčová 
4. zrušení administratívneho miesta na Ústave mikrobiológie a imunológie od 1.8.2013 – 

prerokovať návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) 
Zákonníka práce s p. D. Bjelovou. 

p. hospodárka informovala o vstupe novej pracovníčky do ZO od 1. 7. 2013, - p. D. Dudová 
V diskusii k bodu 4 vyjadrili niektorí členovia výboru svoje negatívne stanovisko  
 
Uznesenie č. 51: výbor poveril predsedu ZO zúčastniť sa školenia vyjednávačov v K. Žľaboch 
Uznesenie č. 52: výbor berie na vedomie zrušenie administratívneho miesta na Ústave 
mikrobiológie a imunológie od 1.8.2013 a návrh na skončenie pracovného pomeru 
výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s p. D. Bjelovou. 
Uznesenie č. 53: výbor súhlasí s preplatením faktúr za obedy ako príspevok ZO pre svojich členov 
- fa č. 3135000355 v sume 96,90 € za 5/2013 
- fa č. 3135000434 v sume 87,15 € za 6/2013 
- fa č. 3135000498 v sume 44,70 € za 7/2013 
- fa č. 3135000562 v sume 34,05 € za 8/2013 
Uznesenie č. 54: výbor súhlasí s preplatením faktúry č 1300200148 – VADAŠ – úhrada za 
umiestnenie prívesov v rekreačnom areáli v sume 3 469,46 € 
Uznesenie č. 55: výbor súhlasí s príspevkom na dovolenku podľa Zásad hospodárenia pre členov ZO: 
á 34,- € - Murgašová, Simonidesová, Štáliková, Kašovičová, Kloudová, Ilovská, Vrabec 
á 51,- € - Malina + 1, Malinová + 1, M. Hutko + 1, Doc. Mušák + 1 
 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 14.10 2013  
 
Martin 25. 9. 2013        Zapísala: M. Ilovská 
 
 
 
 
 


