
Zápisnica č. 6
zo zasadnutia výboru ZO OZ PŠaV F BERG TU Košice dňa  6.12. 2018

Prítomní:            Pandula, Králová, Spanyiková, Bakalár
                            Vassová,  Balintová, 
                            
Ospravedlnení:  Kondela, Zacharovová, Taušová, Végs ováӧ
                              
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
- Katalóg pracovných činností – pripomienkovanie;
- Podľa tohto katalógu budú od 1.1.2019 zaradení zamestnanci do tried;

       Informácie z  TUKE 
- Bola podpísaná vyššia kolektívna zmluva;
- Od 1.1.2019  zvýšenie platov o 10% pre pedagogických zamestnancov;
- u nepedagogických sa menia aj tarify; 
- bude sa meniť aj hodnota stravného na 3,90 z 3,60;
- TUKE sa zapojila do Združenia Baníckych univerzít;
- Ponuka na Turist card;
- Na TUKE sa rieši podnet za podplácanie učiteľov zo strany
      Ukrajinských študentov – Stavebný fakulta;
-  Nová Správna rada TUKE 

 
  Informácie z F BERG 

- Zakúpili sa nové permanentky na hokej pre členov ZO OZ PŠaV F BERG,
      môžete si ich vyzdvihnúť u p. Balintovej,
- Za F BERG je v stravovacej komisii p. Balintová, prosíme

  všetky podmety, nápady a pripomienky ohľadom stravovania na jej mailovú adresu;
- 7.12. 2018 Barbora

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

             
Uznesenia

21/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť prof. Lešša o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;



22/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť doc. Krešáka o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 13,- € z fondu ZO;

23/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť Ing. Zacharovovej  o poskytnutie príspevku 
k prvého odchodu do dôchodku a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 100,- € z fondu ZO;

24/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť p. Vassa  o poskytnutie príspevku 
k prvého odchodu do dôchodku a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 100,- € z fondu ZO;

25/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť doc. Rosovej o poskytnutie príspevku na 
Letný tábor a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 10,- € z fondu ZO;

26/2018
Výbor ZO OZ odsúhlasil sumu 140,- € na Mikulášsku nádielku  
pre deti členov ZO OZ F BERG z fondu ZO OZ;

27/2018
Výbor ZO OZ odsúhlasil sumu 410,- € na regeneráciu síl a zdravia pre členov 
Výboru ZO OZ PŠaV F BERG  z fondu ZO OZ;

28/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť doc. Bakalára o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 10,- € z fondu ZO;

29/2018
Výbor ZO OZ prerokoval žiadosť doc. Laciaka o poskytnutie príspevku na 
kultúrne podujatie a súhlasí s preplatením čiastky vo výške 15,- € z fondu ZO;

30/2018
Výbor berie na vedomie rozhodnutie komisie sociálného fondu (zasadanie komisie z 15.10.2018
a súhlasí s preplatením žiadosti zo SF:
-  Zo SF F BERG sa nakúpili lístky na plaváreň 450 ks po 1,80 Eur

-  D.Dugáček – 200 Eur (odchod do dôchodku)

-  H.Beňáková – 50 Eur (kúpeľná liečba)-

-  E.Bocanová – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  G.Bogdanovská – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  Ľ.Čepejová – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  D.Dirnerová – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  M.Durdán – 100 Eur (narodenie dieťaťa)

-  M.Durdán – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  J.Drábová – 50 Eur (ambulantná liečba)



-  I.Ďuriška – 50 Eur (ambulantná liečba)

- J.Fabiánová – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  R.Farkašovský – 100 Eur (deti-detský tábor)

-  A.Grejtáková – 15 Eur (ambulantná liečba)

-  E.Grešová – 50 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  E.Hamarová – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  V.Hurčíková – 50 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  T.Pavlík – 35 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  T.Pavlík – 19,90 Eur (ambulantná liečba)

-  J.Pócsová – 50 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  A.Rosová – 50 Eur (dieťa-detský tábor)

-  A.Rosová – 50 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  A.Seňová – 100 Eur (deti-detský tábor)

-  I.Skubanová – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  I.Skubanová – 34 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  Z.Spanyik -27 Eur (zdravotná pomôcka)

-  K.Spanyiková – 45 Eur (ambulantná liečba)

-  J.Šaderová – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  T.Škovránek – 28 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  E.Škvareková – 50 Eur (kúpeľná liečba)

-  D.Šlosár – 100 Eur (narodenie dieťaťa)

-  T.Taraseková – 50 Eur (regenerácia pracovných síl)

-  K.Teplická – 50 Eur (kúpeľná liečba)

-  S.Vassová – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  J.Zacharovová – 200 Eur (odchod do dôchodku)

-  M.Zeleňáková – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  I.Ruščinová – 50 Eur (ambulantná liečba)

-  M.Pavličková – 50 Eur (zdravotná pomôcka)

-  M.Pavličková – 50 Eur (dieťa-škola v prírode)

-  D.Bálintová – 50 Eur (ambulantná liečba)

Neschválené žiadosti

1. T.Pavlík – žiadosť –Donovalkovo
2. T.Pavlík – žiadosť – morský svet 
3. E. Škvareková – žiadosť – ambulatná liečba
4. J.Pócsová – žiadosť – rekreácia 



31/2018
Výbor berie na vedomie rozhodnutie komisie sociálného fondu (zasadanie komisie z 6.12.2018
a súhlasí s preplatením žiadosti zo SF:

- Bakalár Tomáš 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Bakalár Tomáš 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Čepejová Ľudmila 30,00 eur regenerácia pracovných síl
- Bindzár Peter 29,16 eur regenerácia pracovných síl
- Drevko Slavomír 100,00 eur narodenie dieťaťa
- Drevko Slavomír 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Ďuriška Igor 47,80 eur regenerácia pracovných síl
- Fabianová Jana 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Hamarová Emília 42,50 eur regenerácia pracovných síl
- Jelinek Daniel 200,00 eur životné jubileum
- Jelinek Daniel 50,00 eur zdravotná pomôcka – okuliare
- Kažimírová Jana 30,00 eur regenerácia pracovných síl
- Kišiday Peter 50,00 eur zdravotná pomôcka 
- Kleinová Antónia 50,00 eur ambulantná liečba
- Kozáková Ľubica 20,00 eur regenerácia pracovných síl
- Králová Viera 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Lišuch Július 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Lukáčová Jozefína 50,00 eur zdravotná pomôcka
- Lukáčová Jozefína 200,00 eur sociálna výpomoc
- Makeľová Tatiana 50,00 eur ambulantná liečba
- Makeľová Tatiana 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Mihalčíková Andrea 27,00 eur regenerácia pracovných síl
- Rosová Andrea 48,00 eur ambulantná liečba
- Seňová Andrea 31,10 eur zdravotná pomôcka
- Stehlíková Beáta 200,00 eur životné jubileum
- Szafková Valéria 50,00 eur regenerácia pracovných síl
- Szafková Valéria 50,00 eur ambulantná liečba
- Šaderová Janka 24,00 eur regenerácia pracovných síl
- Škovránek Tomáš 29,00 eur ambulantná liečba
- Vass Ján 200,00 eur      odchod do dôchodku
- Vass Ján 22,50 eur      regenerácia pracovných síl

Neschválené žiadosti
1. Grejtáková Anna žiadosť ambulantná liečba-lieky
2. Pavlík Tomáš – zábavné centrum vstupenky

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

                                                                                          predseda ZO OZ PŠaV F BERG


