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

Zápisnica č. 9/2017 zo zasadnutia RADY ZO
zo dňa 30.mája 2017
Prítomní

: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : p. Džupková
Program :
1. Kontrola uznesení
2. Informácie
3. Rôzne – Vyhodnotenie odborárskej konferencie
K bodu 1. Uznesenia sa plnia.
K bodu 2. Informácie :
Predseda RADY ZO p. Pandula otvoril zasadnutie RADY, ktoré zároveň aj viedol a podal
informácie z V-TUKE :


dňa 25. mája sa v priestoroch RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo
zasadnutie Rady zväzu. Na rokovaní za zúčastnili ako hostia predseda výboru NRSR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ. Petrák, predseda ZMOS M. Sýkora a riaditeľ sekcie
rezortných činností Z. Krajčír. Hlavnou témou bola aktuálna situácia v školstve a
realizácia zvyšovania tarifných platov zamestnancov školstva v najbližšom období.



dňa 29. mája 2017 sa na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo
ďalšie rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku s ministrom Petrom Plavčanom. Hlavnou témou rokovania bol návrh
Memoranda o úprave platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov
regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl.



riešenie problematiky chaty Bukovec - zmeniť formuláciu v prevádzkovom poriadku
TUKE,



v KZ - článok 8 - Odstupné a odchodné, bod 1 po d) a 2 po e) zmena nie je potrebná
pretože sa riadime zákonom o odmeňovaní 553/23 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,



na základe nejasností v propozíciách Bowling TUKE tour 2017 sa navrhla 3 členná
športová komisia, menovito: J. Bidulská, T. Faragó a J. Buša.

K bodu 3. Rôzne :
-

Vyhodnotenie Univerzitnej konferencie :

Organizácia, priebeh, účasť, doprava a občerstvenie sa hodnotili kladne, hoci boli aj
pripomienky a návrhy. Obsah konferencie sa naplnil, diskusné príspevky boli aktuálne a aj
kritické. Dodržal sa časový harmonogram.
Účasť: konferencii sa zúčastnilo 67 delegátov a 10 hostí.
Záver – odporučenie aj pre budúcnosť takto organizovať Univerzitnú konferenciu na TUKE
v UVZ Herľany.
-

RADA ZO na TUKE v spolupráci s KTV TUKE má zabezpečiť občerstvenie na deň detí
3.júna od 9.00 h do 12.00 h pre detí zamestnancov TUKE,

Uznesenia:
6/2017 RADA ZO OZ PŠaV v spolupráci s KTV má zabezpečiť občerstvenie na deň detí 3.júna
( sobota ) od 9.00 h do 12.00 h.
7/2017 RADA ZO OZ PŠaV navrhuje 3 člennú športovú komisiu na bowling TUKE tour,
menovito: p. Bidulská, p. Faragó a p. Buša.
8/2017 RADA ZO OZ PŠaV navrhuje stretnutie s p. kvestorom kvôli nejasnostiam
v prevádzkovom poriadku TUKE - chaty Bukovec.
9/2017 RADA ZO OZ PŠaV schvaľuje úhradu faktúr za dopravu na konferenciu odborov
v hodnote 107,60 € a stravu na konferenciu odborov v hodnote 851,15 €.

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

zapísala : Ing. Šándorová

