Letná 9 , Košice 042 00
REKTORÁT
tel.: 055/602 2007
e-mail: klaudi.sandorova@tuke.sk

RADA Základných organizácií OZ PŠaV

Zápisnica č. 3 / 2017 zo dňa 14.2.2017
Prítomní

: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : p. Džupková, p. Pandula, p. Kmeťová, p. Sedláková
Program : l. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácie k návrhu KZ na rok 2017
3. rôzne
K bodu 1. Kontrola uznesení : Uznesenia sú splnené.
K bodu 2. Informácie z vedenia TUKE :
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda RADY p. Faragó.
Hlavným bodom programu bolo prejednanie pripomienok k návrhu KZ na rok 2017 kvôli zahájeniu
kolektívneho vyjednávania. Pripomienky k návrhu KZ na rok 2017 sa týkali: článku 10 – Dôležité
prekážky v práci – doplnenie bodu 2, článok 24 – Sociálny fond a DDS úprava bodu 13,
článok 21 – Stravovanie – zmena v bode 2 a doplnenie bodu 3. Ďalšie pripomienky sa týkali použitia
a tvorby SF – článok 2, V. Ďalšie dary a príspevky zo SF bod 1a) - dovŕšenie 50-teho roku života
a d) príspevok pri narodení dieťatka sa poskytne obom rodičom ak sú zamestnancami TUKE. Presun
z bodu 1 e) 50 Eur na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca alebo dôchodcu do bodu 3. Bod 8)
úprava formulácie príprava a realizácia KV. Článok 3 – Záverečné ustanovenia úprava vety.
RADA ZO navrhla komisiu na Kolektívne vyjednávanie v tomto znení: p. Pandula, p. Faragó,
p. Greškovič a p. Hodulíková.
Rôzne:
 dňa 7.marca sa uskutoční Unitour bowling 3 univerzít, organizátor tohto podujatia
UVLaF,
 vyhodnotenie Unitouru turnaja 3 univerzít by sa mal uskutočniť 23.mája v Kežmarských
Žľaboch, financovanie je nutné doriešiť.

Uznesenie:
3/2017

RADA ZO OZ PŠaV navrhuje do komisie na kolektívne vyjednávanie týchto členov

( predsedov ) p. Pandula, p. Faragó, p. Greškovič a p. Hodulíkovú.

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda RADY ZO OZ PŠaV

zapísala : Ing. Šándorová

