
 

 

Zápisnica č. 7/2018 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 25. 9. 2018 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny + hosť, p. Katka Fančiová 

Uznesenia č. 28 a 35/18 boli splnené  

 

Predseda informoval o: 

1. Obytné prívesy, poškodenie, údržba, odmena za servis a upratanie 

2. Zozname prijatých a odídených zamestnancov JLF UK v prvom polroku 2018 

3. Štyroch nových žiadostiach o príspevok zo SF pri narodení dieťaťa zamestnanca 

4. Troch žiadostiach zamestnancov JLF UK o sociálnu výpomoc 

5. Doplnení podpisov na povolenia o zverejňovaní mien a funkcií v ZO na internete 

6. Počte prihlásených členov výboru na rozšírené zasadnutie RP v Modre-Harmónii 5.-7.10.2018  

7. Liečebno-rehabilitačných pobytoch zamestnancov fakulty v kúpeľoch Turčianske Teplice 

8. Otvorení sauny a relaxačného centra v objekte JLF UK Malá Hora 4 

9. Ponuke zájazdov cestovnej kancelárie FIFI pre školy 

10. Pozvánke do Kežmarských Žľabov na zasadnutie pléna Združenia VŠ a PRO OZ PŠaV na Slovensku v dňoch 24.-

26.10.2018 

11. Rekonštrukcii výboru 

Mgr. Ivka Švrková podrobne oboznámila výbor s obsadenosťou termínov v kúpeľoch T.T. 

Za starostlivosť o obytné prívesy od ich zakúpenia doteraz schválili členovia výboru dvom členom ZO J. 

Štefanidesovi a M. Oravcovi odmeny vo výške á 100,- €. 

Vedúca AKASu opäť ponúkla priestory na zimné uskladnenie stanových prístreškov a drevených podláh k obytným 

prívesom vo voľných suchých priestoroch knižnice. 

Po rezignácii dvoch členov výboru na svoje funkcie (predsedu a podpredsedu) z dôvodu plánovaného odchodu do 

dôchodku sa uskutočnila voľba nového predsedu, kde navrhovanou kandidátkou bola Mgr. Ivana Švrková a za 

podpredsedu navrhli členovia výboru Ing. Miroslava Vrabca. Doterajšiemu podpredsedovi Borisovi Bukovskému 

navrhli a schválili členovia za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore miesto čestného člena výboru. Súčasne bola 

navrhnutá dočasná kooptácia p. K. Fančiovej do výboru s následným odsúhlasením členskou schôdzou. 

 

Uznesenie č. 36/18: výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 1880 200 335 v sume 490,- € za dodatočné predĺženie 

prenájmu pozemku v ATC – Štúrovo o jeden týždeň pre oba prívesy 

Uznesenie č. 37/18:  výbor súhlasí s vkladom na účet a následnej úhrade do SF JLF UK od účastníkov zájazdu Zlín – 

Lešná – doplatku za dopravu v sume 190 ,- € 

Uznesenie č. 38/18: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 318 5000 369 v sume 123,-  €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 7/2018   

 faktúry č. 318 5000 407 v sume 67,20 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 8/2018   

Uznesenie č. 39/18: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na stravu pre členov našej ZO pracujúcich a stravujúcich 

sa v UNM za prvý polrok 2018 v sume 40,95 € 

Uznesenie č. 40/18: výbor súhlasí s vyplatením príspevku 30,- € Ing. Antošovi pri narodení dieťaťa z fondu ZO 

podľa Zásad hospodárenia ZO   

Uznesenie č. 41/18:  výbor súhlasí s vyplatením príspevku na dovolenku piatim členom ZO: p. Kušnierovej, 

Serdelovej, Ing. M. Hutkovi á 50 - €, p. Hmirovej 40,- € (alikvotná časť) a p. Rosenbergovej 

s dieťaťom 50+25,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 42/18:  výbor súhlasí so zakúpením kancelárskych potrieb, rýchloviazačov a lepidla v sume 7,37 € 

Uznesenie č. 43/18:  výbor súhlasí s odmenou za starostlivosť o obytné prívesy od ich zakúpenia doteraz dvom 

členom ZO - J. Štefanidesovi a M. Oravcovi vo výške á 100,- €. 

Uznesenie č. 44/18: výbor súhlasí s rezignáciou Ing. M. Vrabca z funkcie predsedu ZO a p. B. Bukovského 

z funkcie podpredsedu ZO na ich vlastnú žiadosť a do uvoľnených funkcií jednomyseľne zvolil 

za predsedníčku p. Mgr. Ivanku Švrkovú  a za podpredsedu Ing. Miroslava Vrabca, ktorí 

funkcie prijali. 

Uznesenie č. 45/18:  výbor poveruje svojich členov I. Švrkovú, V. Malinu a M. Vrabca účasťou na zasadnutí RP ZO 

UK v Modre-Harmónii 5.-7.10.2018 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru – 3. októbrový týždeň 

Martin 25. 9. 2018         Zapísala: M. Ilovská 


