Zápisnica z rokovania výboru dňa 09. 02. 2018
Miesto: ZŠ Jelenia 16, Bratislava
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky
Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti prezidentky ZZŠS a členov výboru
3. pripomienkovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a Etický kódex.
4. Príprava jarného Celoslovenského zasadania pléna
5. Diskusia
6. Uznesenia a záver
K bodu 1
Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Alena Petáková, ktorá prítomných členov
výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu uznesení. Skonštatovala, že
uznesenia boli splnené čiastočne:
ad1) splnené. Výbor sa dohodol, že pán Majsniar napíše ešte list adresovaný na MŠVVaŠ SR do
28.02.2018
ad2) splnené – list išiel na ŠPU, komunikovalo sa aj s pani ministerkou, ale nemáme žiadnu
odpoveď z ŠPU. Výbor sa dohodol, že pani prezidentka ešte raz napíše k danému problému pani
miniterke do 28.02.2018
ad3) splnené čiastočne - na pripomienkovanie NV č. 422 sme neboli pozvaní. Svoje pripomienky
sme poslali len cez pána Vantúcha. Výbor skonštatoval, že je potrebné ešte raz poslať naše
pripomienky. Úloha pre pani prezidentku do 28.02.2018.
ad4) splnené – pripomienkovanie vyhlášky 437/2009 – už je aj novelizácia
ad5) pripomienky k § 7 odst. 18 k Z. č. 597/2003 Z.z. pošle pani prezidentka do 28.02.2018
ad6) splnené – prezentácie sú na webovom sídle združenia.
K bodu 2
Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila prezidentka a
členovia výboru
-

-

23.01.2018 – sa prezidentka a viceprezidentka združenia stretli s poslankyňou NR pani
Smolíkovou ( list uverejnený na webovom sídle združenia k prerokovávaným problémom)
25.01. – 26.01.2018- sa prezidentka združenia zúčastnila pracovnej cesty s ministerkou
školstva vo Fínsku
25.01.2018 sa viceprezidentka združenia zúčastnila stretnutia k Etickému kódexu, poslali sme
pripomienky
26.01.2018 sa viceprezidentka združenia zúčastnila pracovného stretnutia k novému zákonu
317/2009 Z.z. Následne zvolal p. Sitarčík stretnutie k zákonu, ktorého sa zúčastnila pani
prezidentka. Na tomto stretnutí sa celý zákon neprešiel pre množstvo pripomienok. Ďalšie
stretnutie zatiaľ nebude.
Nominovali sme prezidentku zduženia do pracovnej skupiny na Úrade vlády k Národnej
stratégií vzdelávania SR
Písali sme k testovaniu T 5 – nesúhlasné stanovisko s bojkotovaním T5

K bodu 3
Pripomienkovanie nového zákona o PZ a OZ ( zmena 317/2018) – výbor prešiel celý navrhovaný
zákon po jednotlivých paragrafoch. K navrhovanému zákonu má zásadne pripomienky. Zatiaľ nie je
možnosť ďalšieho pripomienkovania .
K bodu4
Výbor prerokoval organizáciu jarného zasadnutia pléna, rozdelil si úlohy a skompletizoval program .
Jarné zasadnutie sa uskutoční v termíne 14.05. – 16.05. 2018.
Vedenie konferencie: Petáková a Tchuriková
Zápisnice: 1.deň – Halák, 2.deň – Milčáková, Majsniar, 3.deň – Kampmillerová
Uznesenia: Galčíková, Maruniak
Mandátová komisia: Foltín, Kubovičová
Organizačné veci: Mílová, Točená
K bodu 5
V rámci diskusie sa členovia výboru dohodli zakúpiť počítač, tlačiareň a notebook pre združenie.
Hospodárka združenia p. Mílová informovala o tom, že sú na to financie. Prezidentka argumentovala
tým, že vždy používajú zariadenia svojich škôl a niekedy to pôsobí problémy a tak by bolo dobré mať
takéto zariadenia aj pre združenie. Výbor odsúhlasil sumu do 3.000,- €.
K bodu 6
Ukladá:
1. Pripomienkovať návrhy nových zákonov o pedagogických zamestnancoch a o školskej správe
a samospráve
Z: členovia výboru
2. Napísať list na MŠVVaŠ SR k inštruktorom lyžovania
Z: J. Majsniar
3. Pripraviť zasadanie pléna
Z: Petáková, Mílová

Schvaľuje:
1. Zakúpenie počítača, tlačiarne a notebooku
2. Schvaľuje rozdelenie úloh výboru na Celoslovenské zasadanie pléna ZZŠS

Zapísala: Ing. Eva Tchuríková
Overila: Mg. Alena Petáková

