
Zápisnica č. 2

zo zasadnutia výboru ZO OZ PŠaV F BERG TU Košice dňa  28. 03. 2019

Prítomní:            Pandula, Králová, Spanyiková, Vassová,  Bakalár
                            
Ospravedlnení:  Kondela, Zacharovová, Taušová, Végs ová, Balintová,ӧ
                              
Program:              1. Kontrola uznesení
                              2. Informácie z Rady ZO, Kolégia rektora, Kolégia dekana 

           3. Rôzne

1. Kontrola uznesení – uznesenia sú splnené.

2. Informácie z Rady ZO,  Kolégia rektora, Kolégia dekana,  

  Informácie z Rady ZO

-  Od 1.1.2020 vláda navrhuje minimálnu mzdu vo výške  600,- €;
- 11.06.2019 sa uskutoční výročná členská schôdza ZO OZ na Jedlíkovej;

         Informácie z TUKE

- Požiadavky zo strany študentov na ubytovanie v internátoch;
- Internáty drahé, jedlo v jedálňach drahé; 
- Pripravuje sa nový ubytovací poriadok;
- Bude rekonštrukcia internátov vo výške 30 mil. eur;

  Informácie z F BERG 

- Od 1.1.2019 je nový bezpečnostný technik pre F BERG – Ing. Végs ová, PhD.;ӧ
- 9.5.2019 – Jarný športový deň fakulty;

3. Rôzne  
- Prerokovanie zaslaných žiadostí o poskytnutie príspevku z fondu OZ;

             
Uznesenia

05/2019
Výbor schválil finančnú čiastku 67,11 Eur na občerstvenie   
pri bowlingovom turnaji členov OZ F BERG  z fondu ZO OZ z fondu ZO OZ;

06/2019
Výbor schválil finančnú čiastku 23,- Eur za poštové služby   
 a zakúpenie obálok – stretnutie s dôchodcami z fondu ZO OZ;

07/2019



Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť p. Spanyikovej o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

08/2019
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť p. Spanyika o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

09/2019
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť p. Balintovej o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

10/2019
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť Ing. Bednárovej o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

11/2019
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť doc. Šaderovej o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

12/2019
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť o. Ondka o poskytnutie príspevku 
k prvého odchodu do dôchodku a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 100,- € z fondu ZO;

13/2019
Výbor ZO OZ berie na vedomie ukončenie členstva v ZO Ing. Horniakovej;

14/2019
Výbor  berie  na  vedomie  rozhodnutie  komisie  sociálného  fondu  (zasadanie  komisie
z 21.3.2019)
a súhlasí s preplatením žiadosti zo SF:

 - Derco Ján                 50,00 Eur regenerácia pracovných síl
-  Drabbová Janette 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Fabianová Jana 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Fabianová Jana 50,00 eur ambulantná liečba
- Horniaková Eliška 40,00 eur ambulantná liečba
- Kaňuchová Mária 30,00 eur regenerácia pracovných síl
- Kažimírová Jana 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Kažimírová Jana 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Kozáková Ľubica 30,00 eur regenerácia pracovných síl
- Mihalčíková Andrea50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Molčíková Soňa 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Olenčin Peter 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Pavlík Tomáš 36,00 eur regenerácia pracovných síl
-Pavolová Henrieta 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Pusztová Ľudmila 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Ruščinová Ingrid 50,00 eur ambulantná liečba
- Ruščinová Ingrid 50,00 eur regenerácia pracovných síl



- Spanyik Zoltán 48,00 eur zdravotná pomôcka
- Spanyiková K.         42,90 eur regenerácia pracovných síl
- Škovránek Tomáš 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Šoffová Daša 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Šulková Monika 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Wittenberger G. 200,00 eur životné jubileum
- Zeleňáková Mária 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Ondko Ondrej 200,00 eur odchod do starobného dôchodku
- Poklemba Jozef 200,00 eur odchod do starobného dôchodku
- Škvareková Erika 50,00 eur ambulantná liečba

Zapísala: K. Spanyiková                                        
prof. RNDr. B. Pandula, PhD.

                                                                                          predseda ZO OZ PŠaV F BERG


