
 

  ODBORY TUKE 
Letná 9/A  │  042 00 Košice 

 prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD. 

 predseda odborov TUKE 

 

                                      

Zápisnica č. 9 zo dňa 29. 06. 2022 

 

Prítomní:  

p. Pandula, p. Bodnár, p. Hodulíková,  p. Matisková,  p. Ostrožlík,  p. Bidulská, p. Šándorová, 

p. Pustá 

 

Program: 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie  

 

K bodu  1.  Kontrola uznesení:   

Uznesenia splnené. 

 

K bodu 2.   Informácie: 

Predseda RADY ZO p. Pandula informoval: 

- KOZ má v pláne štrajkovať celý mesiac september,  

- na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 15. júna v BA sa zúčastnilo 511 

osôb z VŠ (odborári sa snažili vybaviť lepšie a dôstojné podmienky pre všetkých 

v školstve), 

- 360 000 zamestnancov vo verejnej správe je nespokojných kvôli aktuálnej situácii 

na Slovensku ( vojna na Ukrajine, nevhodné pracovné podmienky,...), 

- nové logo OZ PŠaV a zrušenie predsedníctva zväzu, 

- odkúp okolitého pozemku: chata Čingov + nové tepelné čerpadlá v Crocuse, 

- voľby na predsedu a podpredsedu RADY ZO, tajným hlasovaním, za predsedu 

s počtom hlasov 7 z 8 sa zvolil: Blažej Pandula a za podpredsedu s počtom hlasov 

7 z 8 sa zvolila: Jana Bidulská, 

- schvaľovanie Zásad hospodárenia RADY ZO a Návrh rozpočtu UO ZO OZ PŠaV 

TUKE,  

- prerokovanie Štatútu RADY ZO,  



- zvýšenie stravnej jednotky na 5,50 eur od 1. septembra 2022: 

1. variant: 3,025 eur - zamestnávateľ, 0,675 eur - SF a 1,80 eur - zamestnanec, 

2. variant: 3,025 eur - zamestnávateľ, 0,775 eur - SF a 1,70 eur - zamestnanec. 

- upraviť formuláciu v KZ čo sa týka poskytnutia príspevku rekreačných pobytov pre 

deti (konkrétne špecifikovať), 

- poverený referent pre BOZP za odbory sa stáva Ján Bodnár, 

- vykonať kontrolu na platovú triedu a pracovnú náplň, zamestnankýň OHSaE:  Iveta 

Húthová a Eva Pavlíková, 

- vykonať kontrolu na čerpanie SF na FVT, 

- prerokovanie sťažnosti Slávka Petríková zo ŠJ: RADA ZO prerokovala sťažnosť 

Mgr. Slávky Petríkovej a považuje sťažnosť za neopodstatnenú v celom rozsahu. 

- príprava celoslovenského bowlingového zápasu (TUZVO, SPU, UVLaF, PU 

a TUKE), termín október 2022, vložné orientačne 100,00 eur/družstvo. 

 

 

Uznesenia: 

 

19/2022 RADA ZO prerokovala sťažnosť Mgr. Slávky Petríkovej a považuje sťažnosť za 

neopodstatnenú v celom rozsahu. 

 

20/2022 RADA ZO navrhla zvýšenie stravnej jednotky na 5,50 eur od 1. septembra 2022. 

 

21/2022 RADA ZO sa uzniesla na upravenie formulácie príspevku na detské pobyty z iných 

organizácii v Kolektívnej zmluve. 

 

22/2022 RADA ZO sa uzniesla na organizovaní celoslovenského bowlingového turnaja medzi 

univerzitami ( TUZVO, SPU, UVLaF, PU, UPJŠ a TUKE ). Vložné za družstvo bude  orientačne 

100 eur a termín október 2022. 

 

23/2022 RADA ZO prerokovala a schválila Návrh rozpočtu UO ZO OZ PŠaV TUKE na rok 

2022. 

 

24/2022 RADA ZO prerokovala a schválila Zásady Hospodárenia RADY ZO UO ZO OZ PŠaV 

TUKE. 

 

 



 

25/2022 RADA ZO si zvolila na Výjazdovom zasadnutí za predsedu odborov na TUKE: Blažeja 

Pandulu a podpredsedu: Janu Bidulskú. 

 

26/2022 RADA ZO schválila úhradu faktúry vo výške 125,00 eur za služby poskytnuté 

rekreačným zariadením CROCUS. 

 

27/2022 RADA  ZO schválila úhradu faktúry vo výške 511,40 eur za ubytovanie a stravovanie 

v rekreačnom zariadení CROCUS. 

 

28/2022 RADA ZO poverila Jána Bodnára za referenta BOZP pre odbory TUKE. 

 

 

 

 

 

                                                                                 prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.   

                                                                             predseda RADY ZO  OZ PŠaV TUKE 

 

 

 


