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VÝZVA KOZ-OZ PŠaVA PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU
ŠKOLSTVA PRE ROKY2013-2016
VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKYK SITUÁCII V ŠKOLSTVE
Dňa 30. januára 2013 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie OZ PŠaV
a partnerských organizácií z rezortu školstva.
Hlavný bod programu bola úprava textu výzvy po pripomienkovaní partnerských
organizácií. Na rokovaní o dokumente v ktorom je návrh na riešenie dlhodobých problémov v
školstve sa zúčastnila predsedníčka ZPŠaV- NKOS Mária Briganová. Na znení výzvy sa zhodli
všetky zúčastnené partnerské reprezentatívne organizácie
z rezortu školstva a potvrdili to podpismi svojich zástupcov.
Za NKOS- ZPŠaV po konzultácii s prezídiom NKOS a predsedníctvom ZPŠaV, výzvu
podpísala predsedníčka ZPŠaV Mária Briganová.

ZASADALO PREDSTAVENSTVO NKOS
Dňa 16. 3. 2013 zasadalo Predstavenstvo NKOS v Trnave.
Každý zväz informoval o svojej činnosti, hlavne v súvislosti so sociálnym dialógom. Podrobnejšie
informácie na našej web-stránke www. nkos. sk
V spolupráci s EZA-WOW-NKOS pripravujeme konferenciu so zahraničnou účasťou na
tému:“Sociálny dialóg so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov!“
Konferencia sa uskutoční v Košiciach 16. -19. 5. 2013
20. výročie založenia NKOS si pripomenieme na uvedenej konferencii.
Pri tomto významnom výročí sú navrhnutí zaslúžilí členovia NKOS na ocenenie, pre ich
angažovanosť a obetavosť v práci v prospech NKOS.

ŠKOLSKÁ ŠTVORPARTITA
Od 1.januára 2013 sa stala členkov poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV.
Úlohou školskej štvorpartity sú otvorené rokovania o zásadných zámeroch a zmenách v tejto
oblasti.
Mária Briganová, vicepr. NKOS

Všetkým členom ZPŠaV NKOS a priaznivcom kresťanskej odborovej organizácie
AKCIA NA FINANČNÚ PODPORU ZPŠaV NKOS

Členovia ZPŠaV NKOS, získajte do 30.4.2013 aspoň jedného darcu 2% pre ZPŠaV NKOS
Vy tým nič nestratíte a ZPŠaV získa finančné prostriedky na svoju činnosť, ak dvoma percentami
z odvedených daní prispejete osobne Vy alebo niekto z Vašich príbuzných či známych !
Informácia o predkladaní vyhlásenia o 2% zaplatenej dane
Daňovník predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla 2013.
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 pokladám, aby predseda ZO pozbieral tieto doklady od svojich členov
a doručil naraz na daňový úrad osobne alebo poštou.
V prílohách zasielam tiež tlačivá:
1. Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyhlásenie o poukázaní 2 %

PhDr. Kristína Huttová, hospodárka ZPŠaV NKOS

Dňa 16. 02. 2013 zasadalo v Trnave Predsedníctva ZPŠaV NKOS
s nasledovným programom

- Informácie zo zasadnutia Prezídia NKOS z 05. 02. 2013 - p. Briganová.
- Informácia o stretnutí s KOZ o pripravovaných reformách v školstve - p. Briganová.
- Vydávanie INFO, príspevky účastníkov seminárov, aktuality na web. stránku - členovia
Predsedníctva.
- Plán aktivít na r. 2013.
- Získanie dvoch percent z daní, informácia za rok 2012, platobná disciplína a výber
- Informácia o seminároch a konferenciách, p. Briganová, p. Martinák.
- Príprava materiálov pre INFO
- Rôzne, diskusia, otázky.

UZNESENIE:
- Zlepšiť platobnú disciplínu členských príspevkov ZO.
- Zabezpečiť propagáciu získania dvoch percent z daní.
- Zabezpečiť účasť na konferencii NKOS, EZA a WOW členov predsedníctva. Do diskusných
panelov podľa pripravovaného programu sú navrhnuté členky predsedníctva, p. Briganová,
p. Huttová a p. Kubínová. Téma konferencie „Sociálny dialóg, bezpečné a dôstojné podmienky
pracovného prostredia“.
- Zabezpečenie účasti na seminároch a konferenciách doma a v zahraničí.
- Na 15. 06. 2013 pripraviť seminár pre predsedov ZO na tému „Novelizácia Zákonníka práce“
platná od 01. 01. 2013.
- Priebežne riešiť otázky zamestnancov a zamestnanosti, zabezpečovať informovanosť a
vzdelávanie funkcionárov ZO
- Zabezpečenie účasti na konferencii na tému: „Slovenské školstvo v období krízy a systémových
zmien“.

