
Zápisnica č. 1

zo zasadnutia výboru ZO OZ PŠaV F BERG TU Košice dňa  18. 01. 2018

Prítomní:            Pandula, Králová, Spanyiková, Zacharovová, Taušová;
                            Vassová,  Balintová, Bakalár
                            
Ospravedlnení:  Kondela,
                              
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

- Rektori technických univerzít sa stretli s ministerkou ohľadom krátenia rozpočtu;
-     Zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov o 4,8 % od 1.1.2018;

       Informácie z  TUKE 
- Rektor TUKE informoval na vedení o novovzniknutej psychologickej 

poradni pre študentov aj zamestnancov, ktorú vedie Dr. Jenčová;
- Prorektor pre vzdelanie zasa podal návrh, ako zvýšiť počty študentov na TUKE;
- TECHNICOM funguje, ale je požiadavka na zvýšenie prevádzkovej doby na 12 

hodín;
- V prípade stretu s bezdomovcami v areály TUKE, hlavne v skorých ranných 

hodinách,
      alebo neskôr večer, prosíme volať 159;

  Informácie z F BERG 

- Na novu hokejovú sezónu máme zakúpené permanentky,
volať p. Balintovú – permanentky sú na objednávku;

- lístky na plaváreň (lístky sú u prof. Pandulu);
- pripravuje sa stretnutie s dôchodcami – termín 8.3.2018;
- 15.3.2018 bude prezentácia končiacich doktorandov,
- Hornonitrianské bane ponúkajú cez letné prázdniny dvojmesačnú odbornú 
      prax pre našich študentov;

- Od 19.1.2018 – začína Bloková výučba;
-

3. Rôzne  
             

Uznesenia

01/2018
Výbor berie na vedomie rozhodnutie komisie sociálného fondu a súhlasí s preplatením 



žiadosti zo SF:

- Komisia schválila finančnú čiastku 41,20 Eur na veniec pre Ing. I.Formendera;
- Komisia schválila finančnú čiastku 50 Eur na veniec pre E.Šujanskú;

Komisia dodatočne schválila žiadosti za rok 2017

-  E. Hamarová – 50 Eur (regenerácia pracovných síl);

-  T. Dubnická – 50 Eur (zdravotná pomôcka);

-  T. Škovránek – 50 Eur (ambulantná liečba);

Komisia neschválila žiadosti

G.Sviteková – žiadosť o poskytnutie príspevku na regeneráciu – bola už poskytnutá (uznesenie

č.120/2017);

T.Škovránek – zo SF sa neposkytuje finačný príspevok na jazykový kurz pre deti;

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

                                                                                          predseda ZO OZ PŠaV F BERG


