
 

 

Zápisnica č. 9/2018 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 13. 12. 2018 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Uznesenia č. 46 až 51/18 boli splnené 

 

Predsedníčka informovala o: 

1. Termíne stretnutia odborárov UK s rektorom UK 16.1.2019 

2. Prekontrolovaní stavu stanových prístreškov po sezóne 2018 

3. Priebehu akcie Mikuláš pre deti odborárov 

4. Zájazde na vianočné trhy v Olomouci 

 

Podpredseda informoval o: 

1. Dvoch príspevkoch pri narodení dieťaťa 

2. Dvoch návrhoch do novej fakultnej KZ 2019 – príspevky na DDS a 13. plat 

3. Materiáloch od predsedu RP UK 

Hospodárka ZO Darinka Kulišková informovala o odhlásení, resp. neúčasti 11 prihlásených záujemcov na zájazd do 

Olomouca a s tým spojené problémy s preplatením výdavkov naň. Predložila vyúčtovanie akcie Mikuláš (príspevku na 

kostýmy a balíčky) a príspevku na zájazd pre členov ZO a oznámila vstup dvoch členov do odborov od 1.12.2018. 

 

Uznesenie č. 52/18: výbor súhlasí s preplatením faktúry č. 88 0109 9220 v sume 3 175,54 € za jedálne kupóny 

k Vianociam 2018 pre pracujúcich členov ZO podľa Zásad hospodárenia 

Uznesenie č. 53/18:  výbor súhlasí s príspevkom na zájazd do Olomouca pre členov ZO a rodinných príslušníkov v 

sume 45,- € 

Uznesenie č. 54/18: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 318 5000 577 v sume 157,50 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 10/2018  

 faktúry č. 318 5000 651 v sume 149,25 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 11/2018   

Uznesenie č. 55/18: výbor súhlasí so zakúpením darčekov pre deti odborárov na Mikuláša v sume 94,68 € a 

preplatením zapožičania kostýmov v sume 10,- € 

Uznesenie č. 56/18: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu v sume 50,- € p. PhDr. M. Tkáčovej, PhD. 

podľa Zásad hospodárenia ZO  

Uznesenie č. 57/18:  výbor kvituje vstup dvoch nových členov do ZO 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru – 2. týždeň januára 2019 

Martin 13. 12. 2018         Zapísala: M. Ilovská 


