
Zápisnica č. 7/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 5. 10. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 22 až 28 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Plánovanom rozšírenom zasadnutí RP ZO na UK v termíne 25.-27.11.2016 v Modre - Harmónii 

2. Zasadnutí Pléna Združenia VŠ a PRO a školení vyjednávačov ZO v Kežmarských Žľaboch 19.-21.10.2016 

3. Zmene ceny stravy a jej výpočte 

4. Narodení dvoch detí zamestnancom JLF UK 

5. Návrhu Vedeniu JLF UK na odplatný prevod majetku štátu – 12 miestnej rekreačnej chaty v Slanickej Osade – pre 

zamestnancov a študentov JLF UK v cene 5000,- € a negatívnom stanovisku Vedenia k nemu 

6. Zaslaní štatistických údajov našej ZO na RP a následnej sumarizácii za všetky ZO UK na OZ PŠaV 

7. Navýšení umiestnenia prívesov v rekreačnom zariadení VADAŠ Štúrovo o jeden týždeň 

8. Výberovom konaní na miesto vedúceho Oddelenia prevádzky Dekanátu JLF UK 

 

Hospodárka informovala o   

- Príspevku členom odborov a rodinným príslušníkom na jednodňový zájazd do ZOO v Lešnej 

- Príspevkoch na hlavné jedlo členom ZO pracujúcim v UNM za 1. polrok 2016 v sume 59,85 € 

- Zmene sumy v uznesení 26/16 zápisnice č. 6/2016 zo 119,37 na 116,37 € 

- Vyplatení príspevku na dovolenku 9 členom ZO a potrebe upresniť do akého veku dieťaťa má člen ZO nárok na 

príspevok pre svoje dieťa 

- 2 nových členkách ZO 

 

Uznesenie č. 29/16: výbor súhlasí s použitím preplatku z rekreácie vo VADAŠ Štúrovo v rokoch 2014 a 2015 

v sume 670,50 na návrh, materiál a zhotovenie nových drevených podláh do 2 stanových prístreškov ku obytným 

prívesom (materiál 409,31 €, návrh a realizácia 261,19 €) 

Uznesenie č. 30/16: výbor súhlasí s preplatením:  

faktúry č. 316 5000 457 v sume 130,95 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 6/2016 

faktúry č. 316 5000 537 v sume 89,40 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 7/2016 

faktúry č. 316 5000 574 v sume 53,70 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 8/2016 

Uznesenie č. 31/16: výbor súhlasí preplatením kancelárskych potrieb v sume 3,78 € a 2 blahoželaní k jubileám 

v sume 2,78 € (1,49+1,29) 

Uznesenie č. 32/16: výbor súhlasí s príspevkom členom a rodinným príslušníkom (1+1) na jednodňový zájazd do 

ZOO v Zlíne-Lešnej v sume 72,- € 

Uznesenie č. 33/16: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na jedlo za 1. polrok 2016 členom ZO pracujúcim v UNM 

v sume 59,85 € podľa zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 34/16: výbor súhlasí so zmenou sumy v uznesení č. 26/16 z pôvodnej chybnej na 116,37 € 

Uznesenie č. 35/16: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku p. Ondríkovej 17,- €, p. Hmirovej 17,- €, p. 

Gabonovej 17,- € a p. Bolfíkovej 20,40 € (alikvotná časť), p. Vyskočovej 34,- €, p. Kušnierovej 34,- €, p. Šimkovej 

34,- €, p. Oravcovi 34,- €, p. Maslákovej+dieťaťu 51,- €, p. M. Hutkovi+dieťaťu 51,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 36/16: výbor berie na vedomie vstup 2 nových členiek p. MVDr. Martiny Pálešovej a p. Martiny 

Jančovej do ZO 

Uznesenie č. 37/16: výbor súhlasí s vyplatením príspevku pri životnom jubileu p. doc. Mušákovi 35,- € a p. 

Knoškovej 21,- (alikvotná časť) podľa Zásad hospodárenia ZO 

Nasledujúce zasadnutie výboru je plánované na 1. novembrový týždeň 2016.  

Uznesenie č. 38/16: výbor poveruje predsedu účasťou na školení vyjednávačov ZO pri KV a zasadnutí pléna 

Združenia VŠ a PRO OZ PŠaV na Slovensku v Kežmarských Žľaboch 19. až 21. 10. 2016 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je prvý novembrový týždeň 2016 

 

Martin 5. 10. 2016          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


