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RADA Základných organizácií OZ PŠaV
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 1/2017 zo dňa 17. 1. 2017
Prítomní

:

Neprítomní :

podľa prezenčnej listiny
p. Sedláková, p. Džupková

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, i v osobnom živote v novom roku,
 p. Pandula informoval o postupnom navyšovaní platov v tomto roku, najprv pre nepedagogických
zamestnancov a potom aj pre pedagógov od septembra,
 p. Pandula informoval o návrhu ako vylepšiť naše školstvo pomocou programových systémov
SWOT analýzy ( silné stránky, slabé stránky VŠ, možné príležitosti a ohrozenia pedagóga na VŠ ),
 nová koncepcia rozvoja školstva by mohla zmeniť danú situáciu v školstve,
 kolégium rektora bude zasadať 23.januára o 9.30 h,
 na cenu mesta Košice bol navrhnutý prof. Buda,
 nie je prístup na databázu SCOPUS,
 predátorské časopisy nie sú akceptované MŠ,
 zoznam časopisov kde môžu VŠ publikovať je na stránke www.minedu.sk,
 projekt INDUSTRY 04 na TUKE,
 kolaudácia TECHNICOMU na TUKE,
 bude prebiehať dvojmesačný audit na TUKE,

K bodu


3. Rôzne :

p. Pandula informoval členov RADY o otvorení Bowling TUKE tour 2017 pri príležitosti
65. výročia TUKE, ktorý sa konal 16. januára v OC - Galérii, kde bol prítomný aj kvestor,

 p. Hodulíková vyraďovacia komisia naďalej funguje, len sa zmenilo osadenstvo,
 p. Košková informovala o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016,
 p. Faragó informoval o plese ŠDaJ, ktorý sa uskutoční 27. januára,
 reprezentačný ples TUKE sa uskutoční 21.januára v Hoteli Hilton so začiatkom o 19.00 h.

UZNESENIA
1/2017 RADA ZO OZ PŠaV na zasadnutí dňa 17.januára prerokovala čerpanie rozpočtu a návrh za
rok 2016.

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

zapísala : Ing. Šándorová

