
Zápisnica č. 08/2021 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, konaného dňa  

30.9. 2021 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 7 členov, ospravedlnený 1 člen. 

 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Informácie predsedníčky 

3. Informácie hospodárky  

4. Záver 

 

1. -2. Predsedníčka Mgr. Ivana Švrková privítala prítomných členov a oboznámila ich 

s jednotlivými bodmi programu: 

-  Vzhľadom na tohtoročnú pandemickú situáciu nebol  ZO OZ PŠaV pri JLF UK       

organizovaný žiadny zájazd, preto predsedníčka predniesla návrh aby sa z vyčlenených 

finančných prostriedkov zakúpili respirátory a vitamínové balíčky pre členov organizácie. 

-    Informovala o záveroch z výjazdového zasadania Rady predsedov rozšíreného o členov 

výborov ZO fakúlt a súčastí UK konaného v dňoch 16.-18. septembra 2021 v Piešťanoch, 

ktorého sa zúčastnila spolu s K. Fančiovou a D. Kuliškovou, 

-   Predložila pozvánku na zasadnutie Pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených 

organizácií OZ PŠaV v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa má konať v termíne 20.10.2021 

– 22.10.2021. 

-  Oboznámila o odovzdaní štatistického výkazu za členskú základňu JLF a o 

novoprijatých 4 členoch organizácie. 

-  Informovala o zazimovaní karavanu, ktorý bol počas letných prázdnin umiestnený 

v rekreačnom zariadení Margita Ilona v Leviciach. Tlmočila požiadavku aby sa pred 

začiatkom novej sezóny zakúpili do karavanov nové mikrovlnné rúry.  

 

3. Hospodárka informovala o úhradách z finančných prostriedkov ZO OZ k 30.9.2021: 

- za stravu členov ZO OZ za mesiac august 2021 v sume 127,35 eur, 

- pravidelný odvod pre OZ PSaV za 08/2021 v sume 287,56 eur, 

- výber hotovosti do pokladne v sume 500,00 eur, 

- úhrada faktúry č. 7902886 v sume 579,00 eur na výjazdové zasadnutie Rady predsedov 

rozšíreného o členov výborov ZO fakúlt a súčastí UK. 

 

Podala návrh na schválenie príspevku na dovolenku pre p. Turancovú, p. Brnovú a p.  

Švrkovú na základe dodaných potvrdení, ako aj návrh na preplatenie náhrady za cestovné   

v rámci služobnej cesty do Piešťan. 

 



4. Záverom boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 35/21:  ZO OZ berie na vedomie informácie predsedníčky. 

Uznesenie č. 36/21:  ZO OZ berie na vedomie správu hospodárky. 

Uznesenie č. 37/21:  ZO OZ schvaľuje nákup respirátorov a vitamínových balíčkov pre členov    

           a ukladá p. Fančiovej zistiť cenu a dostupnosť týchto produktov. 

Uznesenie č. 38/21: ZO OZ ukladá predsedníčke požiadať o úpravu návrhu pripravovanej KZ   

          UK na rok 2022 v článku 11, bod 1d.. 

Uznesenie č. 39/21:  ZO OZ ukladá predsedníčke vypracovať návrh na informovaný list  

           o odborovej organizácii na fakulte. 

Uznesenie č. 40/21:  ZO OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 7902886 v sume 579,00 eur na   

výjazdové zasadnutie Rady predsedov rozšíreného o členov výborov ZO  

 fakúlt a súčastí UK. 

Uznesenie č. 41/21:   ZO OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 3215000251 v sume 127,35 eur. 

Uznesenie č. 42/21:   ZO OZ schvaľuje úhradu odvodu pre OZ PSaV v sume 287,56 eur. 

Uznesenie č. 43/21:   ZO OZ schvaľuje výber hotovosti v sume 500,00 eur na úhradu príspevkov  

na dovolenku a nákup vitamínových balíčkov. 

 

 

Martin, 30.9. 2021 

 

Zapísala:  Marta Michalcová 

 

Schválila: Mgr. Ivana Švrková 

 


