Univerzitná konferencia odborov - Rady ZO OZ PŠaV
na Technickej univerzite v Košiciach
Dňa 9. mája 2017 sa v učebno-výcvikovom stredisku Technickej univerzity v Herľanoch uskutočnila
konferencia Základných organizácii OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach. Konferencie sa
zúčastnilo 67 delegátov a 10 hostí. Za OZ PŠaV sa na konferencii zúčastnili predseda OZ PŠaV Ing. Pavol
Ondek, podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., zväzový
inšpektor pre regióny Košice, Prešov Ing. Vladimír Kmec, za vedenie rektor TUKE prof. Ing. Stanislav
Kmeť, CSc., kvestor TUKE Ing. Marcel Behún, člen predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku a predseda
RADY Prešovskej Univerzity Mgr. Ján Mikluš a tajomníčka RADY Alžbeta Sabolová, predsedkyňa RADY
UPJŠ v Košiciach Ing. Tatiana Bušová a tajomníčka RADY Ing. Tatiana Horváthová a podpredseda RADY
UVLaF v Košiciach doc. MVDr. Róbert Ondrejka, CSc.
Predseda RADY ZO prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. v správe o činnosti RADY zhodnotil výsledky, ktoré
boli dosiahnuté na úrovni KOZ SR, OZ PŠaV na Slovensku, RADY ZO OZ PŠaV na TUKE a v kolektívnom
vyjednávaní na TUKE. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s vedením a Radou ZO OZ PŠaV na TUKE. Rektor
TUKE prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. vo svojom príhovore spomenul, že TUKE v tomto roku oslavuje 65.
výročie svojho založenia. Spomenul kritický prístup rektorskej konferencie k návrhu národného
programu Učiace sa Slovensko, kritický stav v počte študujúcich študentov na slovenských vysokých
školach a vysokom počte študentov odchádzajúcich študovať do zahraničia kvoli vyššej kvalite a
atraktivite štúdia. Nedostatok študentov TUKE kompenzuje vyššími výkonmi vo vede. Predseda zväzu
Ing. Pavel Ondek informoval o súčasnej politike zväzu a výsledkoch kolektívneho vyjednávania vyššieho
stupňa pre rok 2016, oboznámil s úlohami, ktoré OZ PŠaV na Slovensku čakajú v budúcnosti a nových
benefitoch pre členov OZ PŠaV na Slovensku. Predseda Združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán,
PhD. okrem iného pripomenul aj program Učiace sa Slovensko a poďakoval všetkým zamestnancom,
ktorí zaslali svoje názory či pripomienky k tomuto dokumentu, tiež hovoril o pripomienkovaní novely
zákona o vysokých školách a o príprave nového zákona o kvalite vysokoškolského vzdelávania.
Informoval tiež o alternatívnom návrhu OZ PŠaV pre vysoké školy, ktorého cieľom je pozdvihnúť úroveň
vysokých škôl na Slovensku medzi 10 najvyspelejších krajín v EÚ. Predseda OZ PŠaV na Slovensku a
predseda združenia vysokých škôl odovzdali doc. Ing. Jane Bidulskej, Ing. Tiborovi Faragóovi a Ľudmile
Hrušovskej ďakovný list za dlhoročnú aktívnu odborársku činnosť.

