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Zápisnica zo zasadnutia RADY ZO OZPŠaV č. 6/2017
zo dňa 28.3.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: p. Džupková, p. Sedláková, p. Matisková

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácie
3. Rôzne
K bodu 1. Kontrola uznesení: Uznesenia neboli.

K bodu 2. Informácie:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda RADY ZO p. Pandula:

-

vysoké školy očakávajú určité zmeny, sami sa hlásia do hodnotenia ( nastavenie svojho
vlastného profilu ) – Učiace sa Slovensko, do 24.apríla je posledný termín
pripomienkovania národného programu Učiace sa Slovensko,

-

REF – najdôležitejší web of science,

-

prof. Čižmár chce propagovať TUKE ako dobrú značku,

-

kvestor TUKE na kolégium rektora informoval o rozpočte na rok 2017, ktorý je pripravený
na rozdelenie podľa metodiky,

-

nový testovací systém parkovania na TUKE – skenovanie značiek,

-

budova Technicom prešla kolaudačným konaním,

-

v UK je nový centrálny register evidencie publikácii,

-

na FU bol doc. Kanócz zvolený za dekana na ďalšie funkčné obdobie,

-

dňa 21.apríla bude zasadať Akademický senát TUKE,

-

dňa 9.mája sa uskutoční konferencia odborov v Herľanoch so začiatkom o 11.00 h –
prihlásenie delegátov za jednotlivé ZO – čky je potrebné do 21.apríla, odchod na
konferenciu bude o 10.00 h pred Aulou Volkswagen.

K bodu 3. Rôzne:

-

v dňoch od 30.6. do 9.6. sa uskutoční pobytový zájazd do severného Talianska oblasť
Bibione za skvelú cenu, viac info na tel. 0903/534 512 - p. Ondráček,

-

v dňoch od 17.7. do 28.7. sa uskutoční pobytový tábor v Herľanoch pre deti zamestnancov
aj cudzích. V cene je zahrnuté: strava (5 x denne), ubytovanie, poistenie, doprava,
program, pedagogický dozor a zdravotník.
Viac info: na http://odbory.tuke.sk/index.php/rekreacie/detsky-tabor

Uznesenie:
5/2017 RADA ZO OZ PŠaV súhlasí s okamžitým skončením pracovného pomeru so
zamestnancom OHSaE p. Andrejom Danielom kvôli závažnému porušeniu pracovnej
disciplíny.

Zapísala : Ing. Šándorová

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda RADY ZO odborov

