
Zápisnica č. 7/2013 
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 20. 11 2013  

  
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Uznesenia č. 51 až 55 boli splnené.  
 
Predseda informoval o: 
1. ponuke z OZ PŠaV na školenie BOZP pre členov ZO 
2. kolektívnom vyjednávaní   
- KZ JLF UK – plánované dva doplnky 
- KZ UK – naše návrhy:  

• zvýšiť náhrady PN od zamestnávateľa 
• doplniť čl. 6 ods. 3 o písmeno l) odborné a vedecké práce na projektoch 

3. upresnení interpretácie príspevku zo SF pri narodení dieťaťa; žiadosť a vyplácanie 
matkám až po skončení MD 

4. rozšírenom zasadnutí RP UK v Modre – Harmónii v dňoch 7.-9.12.2013 
5. zasadnutí pléna Združenia VŠ a PRO v Kežmarských Žľaboch 
p. hospodárka informovala o vstupe novej pracovníčky p. J. Mazákovej do ZO od 1. 12. 2013 
a upozornila na dlhodobú PN p. Malinovej  
 
Uznesenie č. 56: výbor poveril predsedu ZO zaslaním našich požiadaviek do KZ UK predsedovi RP  
Uznesenie č. 57: výbor súhlasí s príspevkom na návštevu p. Malinovej pri dlhodobej PN podľa Zásad 
hospodárenia ZO 
Uznesenie č. 58: výbor súhlasí s preplatením faktúr za obedy ako príspevok ZO pre svojich členov 
- fa č. 3135000627 v sume 93,90 € za 9/2013 
- fa č. 3135000742 v sume 102,- € za 10/2013 
Uznesenie č. 59: výbor súhlasí s preplatením faktúry č 830 107 9398 - úhrada za kupóny 
k Vianociam á 4x5,- € pre pracujúcich členov ZO v sume 1 215,54 € 
Uznesenie č. 60: výbor súhlasí s príspevkom na stravu našim členom v UNM za 1. polrok 2013 
v celkovej sume 86,10 € 
Uznesenie č. 61: výbor súhlasí s úhradou služobnej cesty – zasadnutie pléna Združenia VŠ a PRO 
v dňoch 16.-18.10.2013 v sume 170,- € predsedovi ZO podľa dokladov 
Uznesenie č. 62: výbor súhlasí s príspevkom 20,- € pri narodení dieťaťa p. Michalcovej 
Uznesenie č. 63: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku pre Doc. Mušáka 34,-+17,- € 
a p.Stuchlú 34,- € podľa Zásad hospodárenia ZO  
Uznesenie č. 64: výbor poveruje dvoch svojich členov, p. Malinu a Vrabca, zistením ceny 
a vybavenia nového obytného prívesu v termíne do kolektívneho vyjednávania 
 
Predpokladaný termín zasadnutia výboru 10. 12. 2013  
 
Martin 20. 11. 2013        Zapísal: M. Vrabec 
 
 
 
 
 


