
 

  ODBORY TUKE 
Letná 9/A  │  042 00 Košice 

 prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD. 

 predseda odborov TUKE 

                                    

Zápisnica č. 15 zo dňa 22.11.2022 

Prítomní:  

podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie  

 

K bodu  1.  Kontrola uznesení:   

Uznesenia splnené. 

 

K bodu 2.   Informácie: 

Predseda RADY ZO p. Pandula informoval: 

- spájanie univerzít: slovenské + zahraničné školy, finančné prostriedky na túto 

činnosť sú schválené, 

- 25. novembra sa uskutoční audit na rektoráte, ktorý bude zameraný na 

posudzovanie štrukturálnych  fondov, 

- v roku 2023 budú v KE majstrovstvá sveta veteránov v spolupráci aj s TUKE , 

- TUKE je 2 najväčšia univerzita na Slovensku,  

- k 31. októbru má TUKE 11 240 študentov z toho 4414 je zahraničných, 

- TUKE je na 1200. mieste podľa prestížneho celosvetového rebríčka Times Higher 

Education World University Rankings, 

- 15. decembra bude vianočný koncert v Aule Maxima, 

- 20. decembra sa uskutoční Rektorka – vianočné posedenie pre zamestnancov 

rektorátu, 

- TUKE má zabezpečené energie a teplo na rok 2023 , 

- celoslovenský bowlingový turnaj o pohár predsedu združenia VŠaPRO dopadol na 

výbornú, 

- od 1. januára 2023 sa rušia papierové stravné lístky, 

- ŠJ ponúkajú balíčky vianočných zákuskov pre zamestnancov TUKE, 

 

 



 

- 25. novembra sa uskutoční stretnutie v Herľanoch s bývalými odborármi a členmi 

RADY ZO, 

- 6. decembra sa uskutoční vianočné posedenie členov RADY ZO v zasadačke UCIT, 

- 12. decembra sa uskutoční vyhodnotenie Bowling TUKE touru 2022 o 13:30 hod. 

v Kongresovej sále TUKE. 

 

 

Uznesenia: 

46/2022 RADA ZO odsúhlasila úhradu faktúry vo výške 189,90 € a 300,00 € za stravu 

a ubytovanie v Herľanoch za vyhodnotenie celoslovenského bowlingového turnaja. 

 

47/2022 RADA ZO odsúhlasila úhradu faktúry vo výške 1320,00 € za prenájom bowlingových 

dráh na Bowling TUKE tour 2022. 

 

48/2022 RADA ZO odsúhlasila úhradu pokladničného dokladu vo výške 60,00 € za veniec na 

pohreb pre Moniku Hybeľovú. 

 

 

 

 

 

             prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.   

                                                                                           predseda RADY ZO  OZ PŠaV, TUKE 

 

 


