
Zápisnica č. 09/2021 

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

9.11. 2021 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 8 členov. 

 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Informácie predsedníčky 

3. Informácie hospodárky  

4. Záver 

 

1. Predsedníčka Mgr. Ivana Švrková úvodom privítala prítomných členov a konštatovala, že 

všetky uznesenia predchádzajúcej schôdze boli splnené. 

2. - Keďže zasadnutia Pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠav 

v Trenčianskych Tepliciach sa nezúčastnil žiadny zástupca výboru ZO OZ PŠav pri JLF UK, 

predsedníčka informovala o záveroch a vyhláseniach, ktoré boli prezentované.  

- Bola predložená pozvánka na webinár, týkajúci sa zmien ohľadne stravovania 

zamestnancov formou stravných lístkov, ktorý sa bude konať dňa 10.11.2021. 

- Predsedníčka predniesla návrh aby sa tak ako každý rok, zakúpili vianočné poukážky pre 

členov odborov a mikulášske balíčky pre deti do 15 rokov pre členov ZO OZ PŠaV pri JLF 

UK. 

- Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK bola doručená žiadosť o dôsledné prešetrenie odpočtu 

dovolenky a zrážok príspevkov zamestnanca Vladimíra Malinu. Predsedníčka informovala, 

že touto žiadosťou sa zaoberalo vedenie fakulty ihneď po doručení. Predmetná záležitosť 

bola ku dňu konania schôdze už uzavretá a nezrovnalosti boli odstránené.  

- Predsedníčka konštatovala, že za mesiac október bola vedeniu ZO OZ PŠaV pri JLD UK 

doručená jedna žiadosť o členstvo. 

 

3. Hospodárka informovala o úhradách z finančných prostriedkov ZO OZ k 9.11.2021: 

- Preplatenie cestovných náhrad za služobné cesty v Leviciach a v Piešťanoch, 

- Príspevok na dovolenku pre p. Švrkovú v sume 50,00 eur, 

- úhrada faktúry č. 3215000311 za stravu členov ZO OZ. 

 Ďalej informovala o nákupe respirátorov a vitamínových balíčkov pre členov. Úhrada bude  

realizovaná z bankového účtu. Nevyčerpaná hotovosť bude určená na nákup Mikulášskych  

balíčkov pre deti členov. 

 

4. Záverom boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 44/21:  ZO OZ berie na vedomie informácie predsedníčky. 



Uznesenie č. 45/21:  ZO OZ berie na vedomie správu hospodárky. 

Uznesenie č. 46/21:  ZO OZ ukladá p. Fančiovej zúčastniť sa webinára konaného dňa 10.112021. 

Uznesenie č. 47/21: ZO OZ ukladá predsedníčke objednať vianočné poukážky pre členov ZO  

OZ PŠaV pri JLF. 

Uznesenie č. 48/21:  ZO OZ ukladá predsedníčke zakúpiť mikulášske balíčky pre deti členov. 

Uznesenie č. 49/21:   ZO OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 3215000311 za stravu členov za mesiac  

september/2021 v sume 336,60 eur. 

Uznesenie č. 50/21:   ZO OZ schvaľuje úhradu faktúry č. 3215000357 za stravu členov z mesiac  

október/2021 v sume 321,64 eur. 

Uznesenie č. 42/21:   ZO OZ schvaľuje nákup respirátorov a vitamínov v celkovej sume  

424,95 eur. 

 

 

Martin, 9.11. 2021 

 

Zapísala:  Marta Michalcová 

 

Schválila: Mgr. Ivana Švrková 

 


