
Zápisnica č. 8/2016 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 10. 11. 2016  

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 29 až 38 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. plánovanom rozšírenom zasadnutí RP ZO na UK v novom termíne 9.-11.12.2016 v Modre – Harmónii, ktorý 

členovia výboru charakterizovali ako nevhodný 

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

- platy od 1.1.2017 

- správa o hospodárení Združenia 

- minimálne mzdové nároky 

- tarifná tabuľka 

3. opätovnom našom návrhu do KZ UK 2017 o minimálnych mzdových nárokoch 

4. iniciovaní fakturovania nedoplatku VADAŠu s.r.o. za umiestnenie prívesov v posledný augustový týždeň 

5. žiadosti o sociálnu výpomoc zo SF pri úmrtí rodinného príslušníka 

6. príspevku pri narodení dieťaťa zo SF 

7. preúčtovaní finančnej čiastky 204,41 € zo SF za pohonné hmoty spotrebované pri odvoze a dovoze karavanov a na 

stretnutie s rektorom 

8. požiadal členov výboru o návrhy a doplnenia do fakultnej KZ 2017 

 

Hospodárka informovala o   

- preplatených faktúrach za prenájom pozemku v ATC VADAŠ Štúrovo, príspevok na hlavné jedlo v 9. a 10. 

mesiaci 2016, jedálenské kupóny k Vianociam 

- úhrade za školenie vyjednávačov 

- príspevku na dovolenku 

- novej členke ZO 

 

Uznesenie č. 39/16: výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 1600 2002 31 v sume 3 090,08 € za umiestnenie prívesov 

počas 8-ich týždňov vo VADAŠ Štúrovo a požiadaním o dofaktúrovanie rekreácie za 9. týždeň  

Uznesenie č. 40/16: výbor súhlasí s preplatením:  

faktúry č. 316 5000 656 v sume 114,75 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 9/2016 

faktúry č. 316 5000 758 v sume 136,65 € príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 10/2016 

Uznesenie č. 41/16: výbor súhlasí preplatením zálohovej faktúry č. 860 109 487 v sume 1 515,54 € za jedálenské 

kupóny členom ZO k Vianociam 2016 

Uznesenie č. 42/16: výbor súhlasí s úhradou 175,- € za náklady spojené so školením vyjednávačov KZ 

v Kežmarských Žľaboch v sume 175,- €, ktorého sa zúčastnil predseda ZO 

Uznesenie č. 43/16: výbor súhlasí s vyplatením alikvotnej časti príspevku na rekreáciu p. Rosenbergovej v sume 

17,- € podľa zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 44/16: výbor súhlasí s preúčtovaním finančnej čiastky 207,41 € zo SF zamestnávateľovi za pohonné 

hmoty pri služobných cestách odvoz a dovoz obytných prívesov (VADAŠ) a stretnutia s rektorom UK 

Uznesenie č. 45/16: výbor berie na vedomie vstup novej členky p. Jarmily Jeťkovej do ZO 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je 8. december 2016 o 13:00 hod 

 

Martin 5. 10. 2016          Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 


