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Zápisnica zo zasadnutia RADY ZO OZPŠaV č. 10/2017
zo dňa 13.6.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: p. Buša, p. Džupková, p. Greškovič, p. Hauliš p. Pokorný, p. Sedláková
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácie
3. Rôzne
K bodu 1. Kontrola uznesení: Uznesenia sa priebežne plnia.
K bodu 2. Informácie:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda RADY ZO p. Pandula.
-

-

-

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.
7. júna 2017 sa uskutočnilo tradičné „Stretnutie odborárov UK s rektorom“ za účasti
delegátov základných odborových organizácií fakúlt a súčasti Univerzity Komenského.
školstvo na Slovensku sa nachádza na 28.mieste v EÚ,
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré
združuje vyše 96 % všetkých miest a obcí v Slovenskej republike sa nechce vzdať svojho
postavenia v školstve hlavne kvôli financovaniu.
národný program Učiace sa Slovensko má vyše 3000 pripomienok,
doplatenie minimálnej mzdy (upratovačkám, údržbárom) na úkor ostatných zamestnancov,
minimálna mzda od roku 2018 by sa mala navýšiť na 460,00 €,
na TUKE prebiehali oslavy 65. výročia konkrétne na SjF, fBERG a SvF,
je nutné doplniť body do propozícií Bowling TUKE tour na ďalší ročník.

K bodu 3. Rôzne:
-

8. júna ŠDaJ organizovali športový deň pre zamestnancov na Bankove,
15. júna sa uskutoční športový deň rektorátu v Herľanoch,
28. júna sa uskutoční výjazdové zasadnutie RADY na Bukovci s odchodom o 8.30 h od
rektorátu TUKE.

Uznesenie:
10/2017 RADA ZO OZ PŠaV vyjadruje poďakovanie KTV za spoluprácu pri organizovaní
dňa detí, ktorý sa uskutočnil 3. júna v areáli TUKE.

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda RADY ZO odborov
Zapísala : Ing. Šándorová

