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Z á p i s n i c a zo zasadnutia Predsedníctva ZPŠaV NKOS

dňa 28. 01 . 201 2 v Trnave

Program:

P. Briganová privítala prítomných členov Predsedníctva a oboznámila ich s programom
zasadnutia. Informovala o zasadnutí Predstavenstva NKOS v Leviciach a o pripravovaných
aktivitách. Konferencia EZA sa pripravuje v roku 201 3 v Košiciach. Ďalej informovala o tom, že:
- vznikla nová ZO v sídle Ústavu pamätí národa v Bratislave s počtom 8 členov
- o členstvo v ZPŠaV má opätovne záujem aj gymnázium sv.Cyrila a Metoda v Nitre
- sa bude prípravovať Kongres ZPŠaV 09. 06. 201 2 v Žiline v priestoroch Obchodnej akadémie
- sa pripravuje na Slovensku Projekt, ktorý bude volať „Medzigeneračná solidarita“
- web stránku ZPŠaV bude naďalej aktualizovať p. Glodžáková a vyzvala prítomných na včasné odovzdávanie príspevkov
- za vydávanie časopisu Kresťanský odborár bude naďalej zodpovedná p. Papánová
- zodpovednosť za preberanie a vybavenie zahraničnej pošty budú mať p. Martinák, p.Húšťava,
p.Čakajdová a p.Veselská
- informácie z Centra NKOS bude uverejňovať na web stránke p. Černá
- v KZVS na rok 201 2 sú zachované platové podmienky, zvýšenie platov bude asi od mája
201 2 (1 -3%)
P. Huttová podala podrobnú informáciu o rozpočte na rok 201 2, ktorý Predsedníctvo
ZPŠaV schválilo s dvomi doplnkami a to o jednorázový príspevok pre ZO oslavujúce 20.
výročie založenia v hodnote 1 0 eur na člena ZO (Smižany, Žilina, Topoľčany, Trstená, Spišská
nová Ves). Druhým doplnkom bolo vyčlenenie 1 000,- eur z rozpočtu na víkendový relaxačný
pobyt v Dudinciach 29. - 30. septembra 201 2 (50,- eur na jednotlivca), dopravu si zabezpečí
každý samostatne.
Plnenie akčného programu je potrebné realizovať prostredníctvom sociálneho, lokálneho
a národného dialógu, vyhodnocovanie bude na každom zasadnutí Predsedníctva, ktoré bude
4 krát v roku 201 2 (najbližšie zasadnutie bude v mesiaci apríl)
P. Martinák navrhol osloviť cirkevné školy na Slovensku a nadviazať s nimi kontakt a
spoluprácu s cieľom rozšíriť členskú základňu. Každý člen Predsedníctva ZPŠaV zabezpečí
kontakt a odoslanie KZVS na určené cirkevné školy.
Termín konania Kongresu bol spresnený na 09. 06. 201 2 so zodpovednosťou za jeho prípravu
p. Ďurdíkovej
Akčný program vypracuje a členom Predsedníctva zašle v elektronickej podobe do
najbližšieho zasadnutia p. Čakajdová. Účasť na seminároch organizovaných EZA je potrebné
sledovať prostredníctvom web stránky, kde sú uverejňované ponuky s tým, že sú plne hradené
organizátorom.

P. Húšťava podal informáciu o možnosti zapojenia sa detí zo škôl do Projektu zameraného na
kultúrnu výchovu detí od ranného detstva v termíne 22.04. - 28. 04. 201 2. Na Projekt je
vyčlenených 1 000,- eur s možnosťou zaslania kresieb alebo aj hraním divadla a pod.

Záver:

P. Briganová poďakovala prítomným za aktívne prerokovanie bodov programu a ukončila zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV.
Zapísala: Mgr. Gabriela Dušová

Ako môžeme podporiť činnosť ZPŠaV NKOS? Tu nájdete informácie o predkladaní
vyhlásenia o 2% zaplatenej dane.
Daňovník predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla 201 2.
Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. Oba doklady môžete na daňový úrad
doručiť osobne, prostredníctvom inej osoby, alebo poslať poštou. Za najvhodnejšie pokladáme,
aby predseda ZO pozbieral tieto doklady od svojich členov a doručil naraz na daňový úrad
osobne alebo poštou. Podprobné informácie poskytne PhDr. Kristína Huttová
khuttova@truni.sk
Vyhlásenie.rtf (70,5 kB)
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2011 .rtf (35,3 kB)
Poucenie_na_vyplnenie_vyhlasenia 2%.rtf (1 3,2 kB)

NEPREHLIADNITE!
Otvára sa 1 . kolo výzvy na prihlásenie do CEDEFOP Študijných návštev - pobytov na
roky 201 2/1 3.
Na podané prihlášky sa budú realizovať pobyty v období september 201 2 až februar 201 3 .
Pre učiteľov, odborárov, vychovávateľov krátke 3 až 5 dňové pobyty v nasl. témach:
• P ODPORA ŠKOLENIA UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV, MANAŽÉROV, ...

•
•
•
•
•
•
•

ZABEZPEČENIE KVALITY VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH
OCENENIE UČITEĽOV, NÁBOR A OHODNOTENIE
P ROFESIONÁLNY VÝVOJ A KARIÉRNE MOŽNOSTI UČITEĽOV
I NTEGRÁCIA ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN NA PRACOVNOM TRHU
C ELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
ZVÝŠENIE AKTIVITY A PRÍŤAŽLIVOSTI UČŇOVSKÉHO VZDELÁVANIA
VÝUČBA NA PRACOVNÉ MIESTA

Celý zoznam tém sa nachádza: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/1 9373.aspx .
Návod ako sa prihlásiť:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=71 94&scid=74&artlang=EN
Ak Vás niečo zaujme, dozviete sa viac o účasti:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/list/reports.asp?cmd=45&per_id=66
Elektronická prihláška je potrebné podať do 30 marca 201 2 , 1 2 hod SEČ .
Ak sa chcete zúčastniť v druhom kole pobytov (marec - jún 201 3 ), je potrebné sa prihlásiť od
23. júla do 1 2. októbra 201 2 ).

