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Zápisnica č.1/2018 zo dňa 10.1.2018
Prítomní

:

Neprítomní :

podľa prezenčnej listiny
Helena Džupková, František Greškovič, Anna Sedláková

Program : l. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácie
3. Rôzne
K bodu 1. Kontrola uznesení :
Všetky uznesenia sú splnené.
K bodu 2. Informácie:
Predseda RADY ZO p. Pandula privítal členov RADY ZO a poprial veľa šťastia, zdravia a
úspechov v práci.
 p. Pandula informoval o minimálnej mzde, ktorá je od 1.januára vo výške 480 EUR.
 Od 1.januára 2018 navýšenie platov o 4,8 % pre štátnych a verejných zamestnancov.
 Britský magazín - The Banker vyzdvihol rast ekonomiky Slovenska, ktorý v roku 2016
dosiahol 3,3 percenta HDP a na rovnakej úrovni by mal byť podľa očakávaní MMF aj v roku
2017. p. Pandula informoval o rezorte financií, ktorý má vyčlenené finančné prostriedky
v hodnote 1 miliardy na sociálnu sféru, nie pre školstvo.
 18.decembra bola schválená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 Návrh ku KZ na rok 2018 je predpripravený, po korekcii sa môže zaslať rektorovi na
otvorenie diskusie kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve na rok 2018.
K bodu 3. Rôzne :
 p. Pandula a p. Bidulská informovali členov RADY o Bowling TUKE tour 2018, ktorý sa
bude konať 15.januára v OC - Galérii, kde je pozvaný aj kvestor TUKE.

 p. Vaško doriešenie inventarizácii chaty Bukovec a trvalé prevzatie pod správu
športových zariadení.
 p. Faragó a p. Katreničová informovali o koncepte Ankety o stravovaní.
 p. Pandula informoval o bowlingu 3 univerzít, ktorý sa uskutoční 18.januára so začiatkom
o 15.00 h na KVP: http://bowlingpub.sk/web/index.php?content=content&IdPage=7
 p. Faragó informoval o plese ŠDaJ, ktorý sa uskutoční 26.januára v priestoroch na
Jedlíkovej 7.

UZNESENIA
1/2018
RADA ZO OZ PŠaV poverila p. Šándorovú, aby zistila počet zamestnancov TU, ktorí sú
zapojení do DDS 3.pilier a objem mzdových finančných prostriedkov na jednotlivých
pracoviskách a celkovo na TU.
2/2018
RADA ZO OZ PŠaV prerokovala návrh Ankety o stravovaní a súhlasí s jeho aplikovaním.

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

zapísala : Ing. Šándorová

