Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 16. 2. 2018
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Uznesenia č. 01 až 07/18 boli splnené.
Predseda informoval o:
1. Rozšírenom zasadnutí Rady predsedov ZO na UK v dňoch 8.-12.2.2018 v kúpeľoch Bojnice, ktorého sa v nedeľu
zúčastnili V. Malina a M. Vrabec
a. Termín stretnutia odborárov s rektorom – začiatok júna – navrhnúť výstižnejší názov akcie
b. Návrhy na ocenenie funkcionárov odborov od rektora, predsedu OZ alebo Rady predsedov ZO na UK
poslať do 1. marca 2018
c. Rozšírené zasadnutie RP pripraviť na koniec septembra (28.-30.9.2018) v Modre
d. Pripomienkovanie KZ UK – upresniť z akých prostriedkov zamestnávateľ hradí cestovné na odborárske
akcie dvakrát ročne (čl. 15 KZ UK),webové sídlo RP na webe UK,
2. Vystúpení niektorých členov zo ZO, spravidla tých, ktorí na odboroch najviac profitujú
3. Výhodách dojednaných v KZ JLF UK 2018: odmeny pri pracovných jubileách, príspevku 150,- € na detské letné
tábory, plánované liečebno-rehabilitačné pobyty v zmluvnom zariadení, definovanie pružného pracovného času
a i.
4. Zdanení jedálnych kupónov pre zamestnancov a snahe o ich daňové zvýhodnenie, pretože zdanenie je podľa
nášho názoru nezákonné
Hospodárka p. D. Kulišková informovala o okrúhlom výročí p., vstupe šiestich zamestnankýň do ZO a navrhla
valorizáciu niektorých odmien v Zásadách hospodárenia ZO
Členovia výboru informovali na základe návrhov od členov ZO akcie k MDD pre deti členov odborov – výlet,
návšteva ZOO a p. a lokality na zájazdy organizované výborom ZO – pripraviť na VČS
Uznesenie č. 08/18: výbor súhlasí s preplatením:
faktúry č. 318 5000 029 v sume 124,35 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 1/2018
Uznesenie č. 09/18: výbor súhlasí s odmenou pri životnom jubileu pre p. v sume 40,- € podľa Zásad hospodárenia ZO
Uznesenie č. 10/18 výbor prijíma a kvituje vstup šiestich zamestnankýň do našich radov v ZO
Uznesenie č. 11/18: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku 2017 pre p. v sume 34,- € podľa Zásad
hospodárenia ZO
Uznesenie č. 12/18: výbor berie na vedomie správu zo SC dvoch členov výboru na zasadnutí RP ZO UK
Uznesenie č. 13/18: Výbor rozhodol o tom, že v tomto roku nenavrhne na ocenenie odborárskych funkcionárov
z našej ZO
Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru - 2. marcový týždeň
Martin 16. 2. 2018

Zapísal: M. Vrabec

