
 

 

Zápisnica č. 7/2017 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 2. 10. 2017 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 25 až 28/17 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Termíne zasadnutia pléna Združenia VŠ a PRO v dňoch 18.-20.10.2017 a návrhu poslať mimoriadne dvoch 

delegátov 

2. Už tretíkrát zmenenom termíne rozšíreného zasadnutia Rady predsedov ZO na UK v dňoch 27.-28.10.2017 

v Modre Harmónii, ktorý nám nevyhovuje, ale napriek tomu sme prihlásili minimálne troch členov výboru 

3. 6 % zvýšení tarifných platov pedagogickým zamestnancom aj na VŠ a 2 % navýšení platov neučiteľov na 4 

mesiace formou odmien (návrh odborov) 

4. Potrebe doriešiť vyúčtovanie letnej rekreácie v Štúrove 

 

Hospodárka p. D. Kulišková informovala o nedostatku termínov na organizovanie zájazdu do Krakova v tomto období 

a navrhla presunúť ho na december 2017; oznámila, že od 1.10.2017 sa prihlásili do našej ZO dvaja noví členovia 

zamestnaní na VI, p. Ján Vrtiak a p. Pavol Sýkora 

Predsedníčka revíznej komisie p. D. Murgašová oznámila nahlásenie nedostatkov v karavanoch počas letnej 

prevádzky. P. Brisuda, ktorý bol v prvom termíne zistil, že tri okná sa nedajú otvoriť ani zavrieť, jedna roleta je 

nefunkčná a dvierka na linke sa nedajú zatvárať. Sl. Šimková v druhom termíne nahlásila spadnutú lištu zo stola, 

vypálenú žiarovku v stolnej lampe a prasknutý jeden sklený pohár s uškom 

Uznesenie č. 29/17: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 317 5000 412 v sume 108,75 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 7/2017   

 faktúry č. 317 5000 500 v sume 60,45 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 8/2017 

 faktúry 1700200260 v sume 4 460,- € za prenájom pozemku a služby vo VADAŠ Štúrovo 2017 

- 2 karavany na 9 týždňov 

Uznesenie č. 30/17: výbor súhlasí s vyplatením odmeny pri životnom jubileu p. A. Kušnierovej  v sume 40,- € podľa 

Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 31/17: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu á 34,- € pre p. Štálikovú, Kloudovú, M. 

Ilovskú, Mazúrovú, Malinu, Veterníkovú, Štrbovú, Murgašovú, Kašovičovú, a Vrabca, 34,-

+17,- € pre p. Malinovú+dieťa, alikvotnú časť pre p. Pašku 24,-, P. Ilovskú 28,-, Šimkovú 14,- 

a Konôpkovú+dieťa 17,-+8,50 € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 32/17: výbor poveruje predsedu Ing. M. Vrabca a členku p. Mgr. I. Švrkovú účasťou na zasadnutí 

pléna Združenia VŠ a PRO v Kežmarských Žľaboch 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru - 1. novembrový týždeň 

Martin 2. 10. 2017         Zapísala: M. Ilovská 

 

 

 

 

 


