
Zápisnica č. 07/2021 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine, konaného dňa 24. 08. 2021 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 8 členov 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Informácie predsedníčky 

3. Informácie hospodárky  

4. Uznesenia  

5. Záver 

 

1. + 2.  Predsedníčka privítala prítomných členov a informovala o: 

- Narodení dieťaťa – 3 zamestnanci 

- Predstavila nových, kooptovaných, členov výboru – p. Martu Michalcovú a Ing. Petra 

Vrabca 

- Zvýšení stravnej jednotky na 1,40 eur – výbor navrhuje taký príspevok z odborov, aby 

členovia ZO platili za stravu sumu 1,- €. , presnú sumu príspevku oznámi vedúca ŠJ. 

- Požiadavke na vypracovanie štatistického výkazu o členskej základni k 30. 9. 2021.  

- požiadala o doplatenie odmeny pre p. Ilovskú pri odchode do dôchodku vo výške 60 eur 

(podľa Zásad hospodárenia ZO) 

- Návrhu na odmenu pre p. Michalcovú a p. Oravca za odvoz a prípravu karavanu 

v rekreačnom stredisku Margita – Ilona, a pre hospodárku – vyplatenie odmeny za 

vedenie účtovníctva za r. 2020 vo výške 2% z poukázaných príspevkov          

                       

3. Hospodárka informovala o stave bankového účtu ZO OZ a úhradách k 31. 7.  2021 a to: 

- za stravu členov OO č. 3215000178 v sume 161 eur. 

- pravidelný odvod pre  OZ PŠaV Bratislava za 06/2021 v sume 307 eur. 

- vyplatení cestovných náhrad za pracovnú cestu do Bratislavy – Mgr. Švrkovú, P. 

Kuliškovú, p. Fančiovú v sume 7,60 eur. 

- Informovala o kontrole vedenia účtovníctva za rok 2020, ktorú vykonala Mgr. 

Markovičová, tajomníčka RP, dňa 15. 7. 2021. Kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

- podala návrh na schválenie príspevku na dovolenku pre p. Veterníkovú, p. Kuliškovú 

na základe dodaných potvrdení.             

4.  

Uznesenie č. 27/21: Výbor ZO berie na vedomie informácie predsedníčky 

Uznesenie č. 28/21: Výbor ZO berie na vedomie správu hospodárky  

Uznesenie č. 29/21: Výbor ZO schvaľuje výšku príspevku na stravu členov odborov tak, aby  

stravná jednotka pre člena bola 1,- € , presnú sumu príspevku oznámi 

vedúca ŠJ  

Uznesenie č. 30/21: Výbor ZO schvaľuje odmenu v sume 50 eur. pre p. Michalcovú a p. 



Oravca 

Uznesenie č. 31/21: Výbor ZO schvaľuje odmenu pre hospodárku v sume 180 eur (podľa Zásad  

hospodárenia ZO). 

Uznesenie č. 32/21: Výbor ZO schvaľuje príspevok na dovolenku pre p. Kuliškovú  

 p.Veterníkovú v sume á 50 eur. 

Uznesenie č. 33/21: Výbor ZO schvaľuje kooptáciu nových členov výboru, ktorú musí   

   potvrdiť Výročná schôdza ZO 

Uznesenie č. 34/21: Výbor ZO ukladá p. Fančiovej vypracovať štatistický výkaz o stave  

   členskej základne do 25. 9. 2021. 

Uznesenie č. 35/21: Výbor ZO súhlasí s preplatením faktúry č. 3215000178 v sume 161,- €,  

príspevok na hlavné jedlo v ŠJ ?/2021  

Uznesenie č. 36/21: Výbor ZO súhlasí s pravidelným odvodom pre RP UK Bratislava a  

OZ PŠaV za 06/2021 v sume 307,- € 

Uznesenie č. 37/21: Výbor ZO súhlasí s vyplatením odmeny pri odchode do dôchodku p. Ilovskej 

   Vo výške 60,- € (podľa Zásad hospodárenia ZO) 

 

Martin, 27. 08. 2021 

Zapísala:  Fančiová Katarína 

 


