
 

 

Zápisnica č. 7/2019 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 21. 8. 2019 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Uznesenia č. 20-26/19 boli splnené 

 

Predsedníčka informovala o: 

1. Narodení detí dvom zamestnankyniam, z toho jednej členke ZO a príspevku zo SF pre nich  

2. Poskytnutí sociálnej výpomoci zo SF pozostalým po zamestnankyni JLF UK, p. Cetlovskej, podľa KZ 2019 

3. Vyúčtovaní zájazdu do Budapešti 

Hospodárka p. Darinka Kulišková informovala o vrátení neoprávneného výdavku počas MD vo výške 1,74 €; 

okrúhlom jubileu p. Rešetárovej a výdavkami s tým spojenými. 

 

Uznesenie č. 27/19: výbor súhlasí s preplatením  

faktúry č. 319 5000 304 v sume 147,- €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 6/2019 

faktúry č. 319 5000 367 v sume 135,90 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 7/2019 

Uznesenie č. 28/19: výbor súhlasí s vrátením neoprávneného výdavku počas MD do učtárne JLF UK 

Uznesenie č. 29/19: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na stravu za 1. polrok 2019 z fondu ZO na obedy pre 

zamestnancov JLF UK, stravujúcich sa v UNM v celkovej sume 51,15 € 

Uznesenie č. 30/19: výbor súhlasí s vložením vkladu od účastníkov zájazdu do Budapešti na účet ZO a následným 

prevodom do SF JLF UK v sume 824,- € 

Uznesenie č. 31/19: výbor súhlasí so zakúpením obálok, blahoželaní pre jubilantov a kancelárskych potrieb v sume 

2,74 + 1,69 € 

Uznesenie č. 32/19: výbor súhlasí s vyplatením odmeny pri okrúhlom životnom jubileu p. A. Rešetárovej vo výške 

50,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 33/19: výbor súhlasí s vyplatením príspevku 30,- € pri narodení dieťaťa p. P. Ilovskej podľa Zásad 

hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 34/19: výbor súhlasí s vyplatením príspevku na rekreáciu p. Mgr. I. Švrkovej, Bolfíkovej, Čavojovej, 

Murgašovej, Štálikovej, Michalcovej, Vyskočovej, Malinovej, Malinovi + dieťa, Paškovi, Oravcovi á 50,- € a p. 

Brnovej 20,- € (alikvotná časť) podľa Zásad hospodárenia ZO 

 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je tretí septembrový týždeň 2019 

Martin 21. 8. 2019         Zapísala: M. Ilovská 


