
 

 

Zápisnica č. 8/2018 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 9. 11. 2018 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Uznesenia č. 36 a 45/18 boli splnené alebo sa plnia 

 

Predsedníčka informovala o: 

1. Požiadavkách zamestnancov na zorganizovanie zájazdu na vianočné trhy 

2. Záujme rodičov zúčastniť sa so svojimi deťmi osláv Mikuláša 

3. Návrhu termínov liečebno-rehabilitačných pobytov v Turčianskych Tepliciach na rok 2019 

4. Spolu s podpredsedom podrobne o rozšírenom zasadnutí RP UK v Modre - Harmónii 

 

Podpredseda informoval o: 

1. Možnosti čítať 2. číslo elektronických AZ, ktoré je na www stránkach OZ aj ZO 

2. Podmienkach na rekreačné pobyty zamestnancov, hradených z 55 % zamestnávateľom podľa navrhovaného 

zákona 

3. Podmienke pri odmene podľa zápisnice 7 uznesenia č. 43/18 – dôslednej údržbe a uskladnení obytných prívesov 

a v budúcnosti tiež podľa ich prípravy na sezónu 

 

Hospodárka ZO Darinka Kulišková navrhla nákup jedálnych kupónov pre pracujúcich členov odborov v dvojnásobnej 

výške oproti minulému roku, aby sa dodržiaval vyrovnaný rozpočet hospodárenia ZO 

Členovia výboru po diskusii odporučili organizovať zájazd na vianočné trhy do Olomouca – ČR, po zvažovaní piatich 

miest: Krakova, Olomouca, Viedne, Budapešti a Brna. Podľa počtu detí do 15 rokov odborárov, resp. všetkých 

zamestnancov JLF UK organizovať sviatok Mikuláša prednostne pre menšiu skupinu, deti odborárov. 

 

Uznesenie č. 46/18: výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 918 000 4542 v sume 146,- € za ubytovanie a stravu pre 

troch členov výboru ZO, I. Švrkovú, V. Malinu a M. Vrabca, na rozšírenom zasadaní RP UK 

v Modre – Harmónii v dňoch 5. a 6. 10. 2018 

Uznesenie č. 47/18:  výbor súhlasí s vyúčtovaním CP v sume 137,28 € za stravu a cestovné pre troch členov výboru 

ZO na zasadaní RP UK v Modre – Harmónii v dňoch 5. a 6. 10. 2018 

Uznesenie č. 48/18: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 318 5000 469 v sume 150,15 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 9/2018   

Uznesenie č. 49/18: výbor súhlasí so zakúpením polokošele v sume 10,- € pre jubilujúceho predsedu RP na UK 

MUDr. Kurtanského 

Uznesenie č. 50/18: výbor súhlasí s objednaním jedálnych kupónov pracujúcim členom ZO k Vianociam 2018   

Uznesenie č. 51/18:  výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu v sume 50,- € p. MUDr. M. Drímalovej 

podľa Zásad hospodárenia ZO 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru – 1. decembrový týždeň 

Martin 9. 11. 2018         Zapísala: M. Ilovská 


