
 

 

Zápisnica č. 3/2018 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 9. 4. 2018 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Uznesenia č. 08 až 12/18 boli splnené.  

 

Predseda informoval o: 

1. Podpisovej akcii na JLF UK, organizovanej študentmi,  pri ktorej nebolo možné vyjadriť proklamovaný svoj 

názor 

2. Spolupráci s Ing. z UPJŠ v Košiciach, členkou výboru Zduženia VŠ a PRO, ktorá sa podujala riešiť nami 

navrhnuté pripomienky v organizácii Združenia 

3. Príprave VČS 2018 našej ZO 

4. Platových pomeroch (priemerných platoch) na jednotlivých fakultách a súčastiach UK 

5. Možnosti bezúročnej pôžičky z OZ PŠaV na Slovensku do výšky 2-3 tisíc € 

6. Zápisnici z Pléna Združenia VŠ a PRO konaného v októbri 2017, ktorá prišla 14.3.2018 

7. Ďalších troch žiadostiach o príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancov fakulty 

Hospodárka p. D. Kulišková informovala o vstupe ďalších dvoch zamestnancov do ZO, požiadala predsedu o zistenie 

podmienok vo VADAŠi Štúrovo na rok 2018 

Členovia výboru informovali, že na základe návrhov od členov ZO organizujú zájazd k MDD pre deti a rodičov z JLF 

UK do ZOO v Zlíne-Lešnej dňa 2.6.2018 (sobota), rozdelili si úlohy pri organizovaní VČS, dohodli sa na jej termíne 

(17.5.2018) a stretnutí výboru 14.5.2018 aby skontrolovali pripravenosť 

Uznesenie č. 14/18: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 318 5000 090 v sume 140,10 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 2/2018   

Uznesenie č. 15/18:  výbor navrhol a súhlasí s mimoriadnou odmenou pri životnom jubileu predsedovi ZO Ing. M. 

Vrabcovi v sume 100,- €  

Uznesenie č. 16/18 výbor prijíma a kvituje vstup ďalších dvoch zamestnancov do našich radov v ZO od 1.4.2018 

Uznesenie č. 17/18: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na hlavné jedlo našim členom v MFN za 2. Polrok 2017 v 

celkovej výške 32,55 € podľa Zásad hospodárenia ZO  

Uznesenie č. 18/18: výbor súhlasí s preplatením diét, parkovného a cestovného zo SC na rozšírené zasadnutie RP 

ZO UK pre Ing. M. Vrabca v celkovej sume 69,88+1,- € a V. Malinu 6,70 € 

Uznesenie č. 19/18: Výbor súhlasí s vrátením preplatku za mimosezónny pobyt vo VADAŠi Štúrovo á 35,- € p.  

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru – 4. aprílový týždeň 

Martin 9. 4. 2018         Zapísal: M. Vrabec 

 

 

 

 

 


