
Zápisnica č. 8/2015 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 5. 11. 2015  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 27 - 31 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Korešpondencii s predsedom RP MUDr. Kurtanským  

– zasadnutie RP v Modre, KV a KZ 2016 na UK a jej fakultách  

– rozšírené zasadnutie v Turčianskych Tepliciach, vyhodnotenie KV 2016 

- neakceptovanie našich pripomienok k Štatútu Združenia VŠ a PRO 

2. Žiadosti p. tajomníčky JLF UK o stanovisko výboru ZO k žiadosti p. Matejčíkovej o sociálnu výpomoc.  

3. Neukončení administratívneho prihlásenia nového obytného prívesu a jeho dočasnom negarážovaní 

4. Navštívení dlhodobo práceneschopných kolegov 

5. Pripomienkovaní KZ UK 2016 a našom návrhu na jej doplnenie 

Hospodárka informovala o počte odborárov a z toho vyplývajúcom počte jedálenských kupónov, ktoré je potrebné 

objednať ku Vianociam 2015 

Uznesenie č. 32/15: výbor súhlasí s preplatením:  

fa. č. 3155000590 v sume 41,10 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 8/2015 

fa. č. 3155000668 v sume 111,90 € - príspevok na hl. jedlo v ŠJ 9/2015 

Uznesenie č. 33/15: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na jedlo za prvý polrok 2015 členom ZO stravujúcim sa 

v UNM v celkovej sume 58,20 €  

Uznesenie č. 34/15: výbor poveruje predsedu ZO prejednať a doriešiť administratívu prihlásenia obytného prívesu 

a jeho zagarážovanie s vedúcou Oddelenia prevádzky JLF UK 

Uznesenie č. 35/15: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na návštevu pri dlhodobej PN pre dvoch členov ZO, p. 

Malinovú a p. Bukovského podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 36/15: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu p. Murgašovej a p. Stuchlej á 34,- € podľa 

Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 37/15: výbor súhlasí s poskytnutím peňažnej čiastky ako nenávratnej jednorazovej sociálnej výpomoci 

zo SF 2015 JLF UK pre p. Matejčíkovú 

 

Predpokladaný termín zasadnutia výboru je 1. decembrový týždeň roku 2015. 

 

Martin 5. 11. 2015          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


