
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

aj v tomto období vynakladáme iniciatív-
ne úsilie na zlepšenie situácie nášho
školstva.
Začali sme rokovania s ministrom
školstva, ministrom vnútra, ministrom
financií, ministrom práce, predsedom
parlamentu a stretli sme sa aj s pred-
sedom vlády. Rokovania majú jeden cieľ
– poukázať na problémy a navrhnúť rie-
šenie.
V rokovaniach odznelo:

nepodporujeme zvyšovanie počtu žia-
kov v triedach, počty žiakov je potrebné
diferencovať podľa zriaďovateľov,
téma originálnych kompetencií je pre
zväz prioritná, zväz presadzuje pre-
chod osobných nákladov z originálnych
kompetencií na prenesené a požaduje,
aby všetci zamestnanci patrili pod mi-
nisterstvo školstva,
podporujeme vznik špecializovaného
školského pracoviska na pomoc peda-
gógom a rodičom, ktoré chce minister
školstva realizovať. Zväz je pripravený
posilniť spoluprácu a hľadať taký model
riešenia, ktorý pomôže pedagógom
a ďalším školským zamestnancom
najmä pri potláčaní mobingu a bosingu
na pracoviskách,
minister školstva konštatoval, že na rok
2016 bude presadzovať zvýšenie pla-
tov pre zamestnancov školstva.

Boli otvorené aj témy Rezortného infor-
mačného systému (RIS) ministerstva
školstva, integrácia žiakov, správa o sys-
témových zmenách v školstve a prie-
mer známok pri prijímaní žiakov na stred-
né školy. Minister reagoval konštatova-
ním, že práce na RIS sú rozbehnuté
podľa schváleného harmonogramu.
V rámci problému integrácie prisľúbil, že
sa ňou bude zaoberať. K otázke správy
o systémových zmenách v školstve mi-
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nister reagoval, že je pripravený predložiť
správu na rokovania vlády SR po menších
korekciách, v tejto oblasti prisľúbil spoluprácu
s OZ PŠaV. Zohľadňovanie priemeru pri prijí-
maní na stredné školy sa bude riešiť novým
spôsobom a kombináciou viacerých možností
od roku 2016.

Rokovali sme aj o problémoch:
financovania priamo riadených organizácií
(PRO) MŠVVaŠ SR, ktorých osobné výdav-
ky predstavujú pokles oproti roku 2014
v nadväznosti na projekt ESO. Takéto opa-
trenie môže spôsobiť prepúšťanie až 300
zamestnancov, s čím nesúhlasíme. K tejto
téme pokračujú rokovania so zástupcami
MŠVVaŠ SR,
realizácie programu ESO na okresných úra-
doch, ktoré riadia prostredníctvom odboru
školstva bilingválne gymnáziá, špeciálne
školy, reedukačné a detské domovy, diag-
nostické centrá, špeciálne školy..., kde sa
potvrdil sťažený výkon práce odborov
školstva v porovnaní s predchádzajúcim mo-
delom. Minister vnútra prisľúbil nápravu,
platového ohodnotenia nepedagogických

zamestnancov, ktoré nie je na požadovanej
úrovni. Upozornili sme na situáciu, keď od-
mena za prácu je podhodnotená oproti
dávkam v hmotnej núdzi. Pre riešenie platov
nepedagogických zamestnancov bude zria-
dená pri Úrade vlády SR odborná skupina
(v ktorej budeme mať zastúpenie), ktorá má
vypracovať nový model tarifných tabuliek
tak, aby sa začínali minimálnou mzdou,
metodiky rozpočtu a dotačných zmlúv pre
jednotlivé verejné vysoké školy. Dosiahli
sme zvýšenie valorizácie platov aj pre
doktorandov, v spolupráci s vedením Sloven-
skej rektorskej konferencie.

Spomenul som najdôležitejšie problémy a ich
riešenia. V načatej práci pokračujeme ďalej,
treba využiť všetky možnosti na dosiahnutie
našich cieľov, ktoré boli určené v roku 2011 na
VI. zjazde OZ PŠaV na Slovensku.

Všetkým vám ďakujem za doterajšiu spolu-
prácu.
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Vážené u ite ky, v žení u itelia, pedagogickí
zamestnanci, príležitosti D a u ite ov vám
prajem ve a úspechov v pedagogickej praxi,
žiakov túžiacich po vedomostiach, kreatívnych
študentov, pevné zdravie, š astie, pohodu
v pracovnom i súkromnom živote. Hoci je to
de v ktorom sa spomína a hodnotí vaša prá
ca a význam pre spolo nos po akovanie
patrí aj nepedagogickým zamestnancom škôl,
školských zariadení a univerzít, bez ktorých by
práca u ite ov nemala úplný význam.
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Pavel Ondek
predseda OZ PŠaV na Slovensku
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Z činnosti zväzu

Prelom v spoločenskom a politickom

živote na Slovensku v roku 1989

zasiahol aj do odborového hnutia.

sa v Bra-

tislave uskutočnil mimoriadny zjazd,

ktorý konštituoval nový Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy na Slo-

vensku. Za predsedu zväzu bol zvolený

V priebehu roka, do konania I. riadneho

zjazdu zväzu v apríli 1991, sa dopra-

covala organizačná štruktúra zväzu,

vytvorili sa orgány na úrovni regionál-

neho školstva, vysokých škôl a priamo

riadených organizácií a určilo sa sídlo

zväzu. Ujasnili sa vzťahy so štátnou

správou, s Konfederáciou odborových

zväzov Slovenskej republiky, so zahra-

ničnými partnermi a potvrdil sa princíp

výstavby a rozhodovania zdola na

základe delegovaných právomocí.

boli konšti-

tuované združenia základného, stredné-

ho, vysokého školstva a priamo riade-

ných organizácií, takisto profesijné

sekcie v rámci týchto združení. Boli

schválené základné dokumenty zväzu,

stanovy a programové ciele, v ktorých sa

stanovili úlohy najmä pre pracovno-

právnu, sociálnu a mzdovú oblasť, pre

oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci i medzinárodných vzťahov. Prijala

sa smernica pre hospodárenie organi-

zácie. Delegáti zjazdu zvolili za predsedu

zväzu

Zväz sa stal dobrovoľnou organizáciou,

budovanou na demokratickom princípe,

združujúcou zamestnancov školstva

a vedy bez ohľadu na politickú príluš-

nosť, národnosť, náboženské vyznanie,

rasu a pohlavie, ktorí sa stotožňujú

s cieľmi, programom a so stanovami

zväzu. Zväz ako organizácia nezávislá

Sedemnásteho februára 1990

doc. Ing. Milan Gajdošík, CSc.

Na I. zjazde zväzu (1991)

RNDr. Kamila Vajnorského.

od všetkých politických strán a hnutí,

vládnych, štátnych, hospodárskych

a spoločenských orgánov a organizácií

si dal za cieľ vyjadrovať, uspokojovať

a chrániť oprávnené záujmy a potreby

svojich členov najmä v sociálnej, ekono-

mickej a pracovnej činnosti.
Postupné napĺňanie poslania zväzu

a skvalitňovanie práce v odboroch riešil

, na ktorom bol do funkcie

predsedu zväzu opäť potvrdený RNDr.

Kamil Vajnorský, a

zväzu, ktorý do funkcie predsedu zvolil

. Na

a

ľbami opätovne

potvrdený Ing. Ján Gašperan, ktorý

vykonával aj funkciu podpredsedu pre

nevýrobné odborové zväzy v rámci KOZ

SR. Na

bol delegátmi zvolený nový predseda

spolu s novými pred-

sedami jednotlivých združení. Plnenie

cieľov a programu zväzu za uplynulé

obdobie zhodnotí ý

sa uskutoční 26. až 28. novembra 2015.

Súčasne prijme na nasledujúce obdobie

ďalšie úlohy, ktorými sa budú napĺňať

strategické ciele zväzu.
Odborový zväz pracovníkov školstva

a vedy na Slovensku je

Svojimi

konštruktívnymi návrhmi spolupracuje

s Konfederáciou odborových zväzov SR

hlavne v oblasti zahraničnej a štátnej

politiky so zameraním na zamestnancov

rezortu školstva. Členstvo v KOZ SR

umožňuje zväzu zúčastňovať sa na

politike odborov vo vzťahu k Národnej

rade SR, vláde SR a ústredným orgánom

štátnej správy. Zväz má zastúpenie

v sneme a predstavenstve KOZ SR,

Hospodárskej a sociálnej rade.

Významné je zastúpenie zväzu v Edu-

II. zjazd (1995)

III. zjazd (1999)

Ing. Jána Gašperana IV. zjazde

zväzu (2003)

VI. zjazde 25. novembra 2011

Ing. Pavel Ondek

počtom členov

najväčší nevýrobný zväz.

V. zjazde zväzu

VII. zjazd zväzu

(2007)

bol vo funkcii predsedu vo

, ktor

cation International a ETUCE (Európsky

odborársky výbor pre vzdelávanie) so

sídlom v Bruseli. V medzinárodnej oblasti

zväz úzko spolupracuje s partnerskými

odborovými organizáciami hlavne stred-

nej a východnej Európy. V priebehu

svojej existencie uskutočnil viacero

významných podujatí, konferencií k prob-

lémom školstva, na ktorých prijali

účasť domáci a zahraniční hostia. Po

vstupe Slovenskej republiky do Európ-

skej únie sa snažil a snaží využívať nové

formy vzdelávania svojich členov, jednak

financovaných z európskej odborovej

centrály a jednak tvorbou vlastných

projektov. V priebehu rokov 2005 až

2014 sa podarilo realizovať sedem

projektov prostredníctvom Európskeho

sociálneho fondu, Vyšehradského fondu,

fondu krajín EHP a Nórskeho finančné-

ho mechanizmu, Grundvig-Partnerstva

a Innovation Norway. Po prijatí zákona

o pedagogických a odborných zamest-

nancoch dal zväz akreditovať šesť

vzdelávacích programov kontinuálneho

vzdelávania. Okrem uvedených aktivít

bol zväz aj pri zrode tradície oceňovania

učiteľov za aktívnej účasti žiakov

prostredníctvom ankety o najobľúbe-

nejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku

Zlatý Amos. Regeneráciu síl svojich čle-

nov zabezpečuje v rekreačných zariade-

niach vo Vysokých Tatrách a v Sloven-

skom raji.

Miroslav Habán,
podpredseda zväzu

Eva Klikáčová,
špecialistka pre vzdelávanie

a projekty
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25. výročie založenia
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku



OZ PŠaV na Slovensku podporuje celosvetovú akciu

RUKY PREČ OD NÁŠHO PRÁVA NA ŠTRAJK

Medzinárodná odborová konfede-
rácia (MOK) vyzýva všetkých

členov odborov na účasť na celosvetovej
akcii namierenej proti aktivite zamest-
návateľov, na úrovni Medzinárodnej
organizácie práce (MOP), zameranej na
zrušenie práva na štrajk.

Právo na štrajk je základom demokracie
a ekonomickej spravodlivosti, predsta-
vuje právom priznanú možnosť zamest-
nancov organizovane prerušiť prácu
z dôvodu nedostatočných pracovných
alebo mzdových podmienok. Štrajk je
prejavom konfliktu skupinových záujmov,
ktorý prerástol do štádia kolektívneho
sporu. Legálny štrajk nie je porušením
pracovnej disciplíny a neznamená pre-
rušenie pracovného vzťahu ani nevedie
k jeho skončeniu. Bez práva na štrajk
nemôže byť obhájená sloboda združo-
vania či právo organizovať sa a kolektív-
ne vyjednávať.
Spochybňovanie práva na štrajk je
v rozpore nielen s Dohovormi MOP, ktoré
sú zakotvené v medzinárodných zmlu-
vách, ale odporuje aj základným ľudským
a občianskym právam vo všeobecnosti.

Takýto postoj medzinárodného združenia
zamestnávateľov je neprípustný, pretože
právo na slobodné združovanie zamest-
nancov a právo na kolektívne vyjedná-
vanie sú takisto súčasťou Deklarácie
práv človeka. Tento konflikt začal v roku
2012, keď skupina zamestnávateľov
spochybnila existenciu práva na štrajk
zaručeného v rámci International Labour
Organization Convention. Je to právo,
ktorého podstatu uznávajú v zásade
všetci členovia MOP po celé desaťročia.
V súčasnosti je tento spor predmetom
konania na Medzinárodnom súdnom
dvore.
V rámci Medzinárodnej organizácie
práce sa rokovania o práve na štrajk
uskutočnili v dňoch 23. – 25. februára
2015 za účasti viacerých predstaviteľov
odborových centrál z Európy, Ázie,Afriky,
Japonska, Číny či USA a lídrov Medzi-
národnej odborovej konfederácie. Vý-
sledkom vyjednávania bolo uznanie sku-
piny vlád vo svojom vyhlásení, že právo
na štrajk je spojené so slobodou zdru-
žovania, ktorá je jednou zo základných
zásad Medzinárodnej organizácie práce.
Skupina vlád výslovne uznáva, že bez

ochrany práva na štrajk, slobody zdru-
žovania a najmä práva organizovať
činnosť s cieľom presadzovať a ochra-
ňovať záujmy zamestnancov to nemôže
byť plne realizované. Okrem toho sa za-
mestnanci a zamestnávatelia boli schop-
ní dohodnúť i na rámci pre obnovenie
fungovania kontrolných mechanizmov.
Výkonný výbor MOK určil

za deň deklarovania práva na
štrajk. Všetky národné odborové centrály
boli vyzvané, aby sa v tento deň, v rámci
svojich možností, pripojili ku globálnej
iniciatíve MOK nazvanej

OZ PŠaV na
Slovensku preto takisto vyjadrilo podporu
tejto iniciatíve a bude participovať na
aktivitách zameraných na zvýšenie infor-
movanosti laickej verejnosti o práve na
štrajk a o dôležitosti jeho ochrany, ako
aj o postupe proti prebiehajúcej aktivite
skupiny zamestnávateľov v rámci Medzi-
národnej organizácie práce.

Miroslav Hajnoš,
poradca pre medzinárodné

vzťahy, KOZ SR
Juraj Stodolovský,

vedúci úradu zväzu

18. február
2015

Ruky preč od
nášho práva na štrajk.

Z činnosti zväzu
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Dňa 10. marca 2015 v Prezidentskom
paláci v Bratislave prijal prezident

republiky Andrej Kiska predsedu zväzu
Pavla Ondeka a podpredsedu zväzu
Miroslava Habána. Okrem predstaviteľov
zväzu boli na stretnutí prítomní Mária
Barancová zo Slovenskej komory učite-
ľov a Ľudovít Sebelédi z Nových škol-
ských odborov.
V úvode stretnutia prezident zdôraznil, že
podporuje snahu zamestnancov školstva
o zlepšenie ich finančného ohodnotenia
aj o zlepšenie postavenia učiteľov na
Slovensku a stotožňuje sa s myšlienkami
lepších pracovných podmienok pre za-
mestnancov školstva.
Hlavné slovo v prezentovaní problémov
školstva mal predseda zväzu, ktorý
predstavil najvýraznejšie problémy regio-
nálneho školstva, hlavne roztrieštenosť
a financovanie prostredníctvom troch
ministerstiev, problémy finančných tokov,
legislatívu v regionálnom a vo vysokom
školstve. Poukázal na problém platových
tabuliek podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ďalej spomenul rozpor v plato-
vých tabuľkách z pohľadu minimálnej
mzdy, predlžovanie veku odchodu do
dôchodku a súčasné tarifné stupne, tzv.
vekový automat, vývoj priemerných
platov, počet zamestnancov v školstve
a ich postavenie v spoločnosti. Podpred-
seda zväzu hovoril o správe o systémo-
vých zmenách v školstve, o vývoji platov
na verejných vysokých školách, reťaze-
ní pracovných pomerov vysokoškolských
učiteľov, kvalite vysokých škôl a počte
študentov vo vzťahu k spoločenskej
objednávke na absolventov slovenských
vysokých škôl. Predseda zväzu odovzdal
prezidentovi správu o stave školstva na
Slovensku, ktorá bola prerokovaná
v HSR SR v roku 2013 a dodnes sa ňou
nezaoberala vláda SR ani NR SR,
pracovný materiál obsahujúci prehľad
tarifných a priemerných platov zamest-
nancov školstva a požiadavky zväzu
vyplývajúce z programu a cieľov, ktoré
prijal VI. zjazd.

Na otázku pána prezidenta, ktoré tri naj-
dôležitejšie témy by mal presadiť,
predseda zväzu odpovedal: „Aby všetci
zamestnanci školstva boli financovaní
a riadení ministerstvom školstva, zákon
o pedagogických a odborných zamest-
nancoch by mohol byť ‚malou ústavou'
a zvýšenie prídelu HDP do slovenského

školstva by sa malo dostať na úroveň
vyspelých štátov Európskej únie.“
V závere predseda zväzu pozval pána
prezidenta na zjazd OZ PŠaV, ktorý sa
uskutoční v novembri 2015.

Miroslav Habán,
podpredsedu zväzu

a predseda Z VŠ a PRO

Prijatie u prezidenta
Andreja Kisku

Z činnosti zväzu
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8. ročník lyžiarskych pretekov

Vďaka, že vedenie Odborového zväzu
a členovia predsedníctva zväzu

zachovávajú tradície a podporujú aj
športové aktivity svojich členov! Tak sa
podarilo usporiadať vo februári 2015 už
8. ročník lyžiarskych pretekov v obrov-
skom slalome a Na príprave
a realizácii sa podieľali organizátori za
odborový zväz, Radu základných orga-
nizácií Združenia stredného školstva
v krajoch Banská Bystrica, Trenčín a Žili-
na a Základnú organizáciu pri SOŠ elek-
trotechnickej v Liptovskom Hrádku. Cie-
ľom všetkých organizátorov bolo pripra-
viť akciu tak, aby každý, kto prišiel prvý-
krát, sa vrátil aj na budúci rok. A to
sa podarilo do bodky naplniť. Kým v mi-
nulom roku sa na súťaži zúčastnilo 77
pretekárov, tento rok sa prihlásilo 110
lyžiarov a v 45 družstvách
z celého Slovenska – od materských škôl
po univerzity. Napriek úradujúcej chrípke
na štart nastúpilo 95 pretekárov, ktorí si
doslova vychutnávali prekrásne počasie
a úžasnú športovú atmosféru.

Ako povedal pri slávnostnom vyhodno-
tení pretekov Ing. Pavel Ondek, pred-
seda OZ PŠaV na Slovensku: „Ôsmy
ročník 2015 je za nami – nech žije
9. ročník 2016!“ Už teraz sa naň môžete
tešiť. Príďte o rok aj vy, ste vítaní!

Iveta Majerová,
sekretárka pretekov

snouborde.

snoubordistov

A takto hodnotí akciu riaditeľ pretekov
Mgr. Vlastimír Tréger, predseda Základ-
nej organizácie pri SOŠ elektrotechnic-
kej v Liptovskom Hrádku:

Milí športoví priatelia,

nádhernom prostredí Západných Tatier
a slnkom zaliatom lyžiarskom stredisku
Žiar – Dolinky sa uskutočnilo jedno z naj-
vydarenejších podujatí už 8. ročníka
lyžiarskych a snoubordových pretekov
v obrovskom slalome O POHÁR PRED-
SEDU OZ PŠaV NA SLOVENSKU. Na
štart sa postavilo 95 pretekárov (prihlá-
sených 115). Súťažilo sa v štyroch veko-
vých kategóriách. Vďaka organizačné-
mu výboru okolo predsedníčky RADY ZO
OZ PŠaV ZSŠ v krajoch Banská Bystrica,
Trenčín, Žilina Ing. Ivetky Majerovej,
organizátorky za zväz Majky Virgovičovej
a obetavej práci technikov sa preteky
uskutočnili na vysokej športovej, technic-
kej a spoločenskej úrovni.

v

o Pohár predsedu Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Z činnosti zväzu



Tešíme sa na 9. ročník pretekov!

Prekrásne slnečné počasie, úžasný
sneh, vynikajúca športová atmosféra,
kamarátstvo, ďakujeme za takúto akciu
– ozývalo sa zo všetkých strán. Za všetky
pocity aspoň jeden:

Pohoda na lyžiach
so školskými odborármi

Dňa 20. februára 2015 som mal opäť
možnosť zúčastniť sa na výbornej akcii
organizovanej OZ PŠaV na Slovensku.
V Žiari pri Liptovskom Mikuláši, v malom,
no veľmi príjemnom lyžiarskom stredisku
Žiar – Dolinky sa uskutočnil už 8. ročník
lyžiarskych pretekov o Pohár predsedu
OZPŠaV na Slovensku v obrovskom sla-
lome lyžiarov a snoubordistov.
V krásnom, slnečnom, zimnom počasí sa
zišla takmer stovka účastníkov z celého
Slovenska. Úžasná na tejto akcii je sku-
točnosť, že je to spoločná akcia pre
všetky združenia OZ – základné, stredné
i vysoké školstvo. Po príchode a prezen-
tácii dostal každý účastník štartovné
číslo, občerstvenie a aktuálne pokyny.
Trochu rozcvičky, rozlyžovania, obhliad-
ka trate a o 10. 00 štartujú prví súťažiaci
do prvého kola.
Na výborne pripravenej trati skúsenými
staviteľmi, s profesionálnou elektronic-
kou časomierou, ale aj so zabezpeče-
nou horskou a zdravotnou službou sme
sa všetci snažili podať čo najlepší výkon.
V jednotlivých vekových kategóriách sa
rozpútali ozajstné preteky. Predsa však
boli niečím iné – veľkou mierou vzájom-
ného povzbudzovania i trochou priateľ-
ského podpichovania. Po druhom kole
bolo všetko jasné a mohli sme si všetci
spoločne a vo veľkej pohode pochutnať
na dobrom guláši.
Presun do Liptovského Jána, kde sa
konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov
a spoločenský večer, zvládli všetci bez
problémov. Pri odovzdávaní pohárov naj-
lepším v jednotlivých kategóriách zaznel
spontánny potlesk ako prejav uznania za
ich športový výkon. Výsledky nie sú
najdôležitejšie, ale tým, ktorých zaujíma-
jú,odporúčam navštíviť internetovú strán-
ku nášho zväzu.
Spoločenský, tanečný večer, tombola,
pohoda pri rozhovoroch a pohári vínka sú
akousi čerešničkou na torte tejto vyda-
renej akcie. Chcem vyjadriť uznanie a po-
ďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom na príprave a organizovaní
tejto akcie podieľali. OZ PŠaV na Sloven-
sku za to, že organizuje a zastrešuje aj
akcie svojich členov takéhoto charakteru,
konkrétnym organizátorom za prípravu
a zvládnutie celej akcie, účastníkom, bez
ktorých by to nešlo, a počasiu za veľa
slnka, ktoré sme si užili.
Teším sa na ďalší ročník a verím, že sa
mnohí opäť stretneme.

Boris Matušek
Gymnázium Martina Hattalu, Trstená





Dokumentácia BOZP
a najčastejšie chyby pri jej tvorbe

Vážení čitatelia,
takmer v každom čísle Aktualít zväzu
prinášame novinky súvisiace s bezpeč-
nosťou a ochranou zdravia pri práci,
novelizáciou zákonov BOZP. Napriek
tomu pri kontrolách narážame na množ-
stvo nedostatkov. Niektoré sú ľahšie
odstrániteľné, niektoré ťažšie. Časté sú
chyby v oblasti dokumentácie. Dokumen-
tácia musí byť spracovaná na konkrétne
podmienky školy a školského zariadenia.
Často sa stretávame s tým, že v doku-
mentácii sa nachádza výrobný podnik.
Za všetky nedostatky je zodpovedný
ZAMESTNÁVATEĽ, na čo samotní
zamestnávatelia mnohokrát zabúdajú.
Preto je veľmi dôležité, aby si ju každý
zamestnávateľ pred podpisom a schvá-
lením dôkladne preštudoval.

1. Posúdenie rizika pre všetky činnosti
vykonávané zamestnancami – § 6 ods.
1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 4 NV SR č. 395/2006 Z. z. o mini-
málnych požiadavkách na poskyto-
vanie osobných ochranných pracov-
ných prostriedkov.

2. Zoznam prác a pracovísk zakázaných
tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčia-
cim ženám – § 6 ods.1 písm. m) bod 1.
zákona č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenie vlády 272/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje zoznam prác
a pracovísk, ktoré sú zakázané tehot-
ným ženám, matkám do konca devia-
teho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám, zoznam prác a pracovísk
spojených so špecifickým rizikom pre
tehotné ženy, matky do konca devia-

Základná dokumentácia na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

Nezabúdať na profesie kuchárok, upratova-
čiek, školníkov, učiteľov odbornej výučby...

teho mesiaca po pôrode a pre dojčiace
ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré
povinnosti zamestnávateľom pri za-
mestnávaní týchto žien v znení ne-
skorších predpisov.

3. Zoznam prác a pracovísk zakázaných
mladistvým zamestnancom – § 6 ods.1

Najčastejší nedostatok – opísané celé
nariadenie vlády aj s prílohami. Chýba
konkrétny zoznam prác, ktoré môžu ženu
ohroziť na danom pracovisku. Dokumen-
táciu treba prispôsobiť podmienkam praco-
viska.

písm. m) bod 3. zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenie vlády 286/2004
Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam
prác a pracovísk, ktoré sú zakázané
mladistvým zamestnancom, a ktorým
sa ustanovujú niektoré povinnosti za-
mestnávateľom pri zamestnávaní mla-
distvých zamestnancov v znení ne-
skorších predpisov.

Nedostatok rovnaký ako v predošlom bode.
Úlohou bezpečnostného technika nie je opí-
sať celé nariadenie vlády, ale určiť v spolu-
práci so zamestnávateľom práce, ktoré môžu
byť nebezpečné pre mladistvého zamestnan-
ca.

4. Hodnotenie nebezpečenstiev vyplýva-
júcich z pracovného procesu a pracov-
ného prostredia – § 6 ods. 2 písm. a)
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré nemožno
vylúčiť ani obmedziť – § 4 ods. 1 písm.
a) NV SR č. 395/2006 Z. z. o mini-
málnych požiadavkách na poskyto-
vanie osobných ochranných pracov-
ných prostriedkov.

Ide o dokument analýza rizík. Najčastejším
nedostatkom v analýze rizík – nie sú zahrnuté

všetky profesie a činnosti, ktoré sa v škole
vykonávajú.

Chýbajúce karty poskytovaných osobných
ochranných pracovných prostriedkov

5. Zoznam poskytovaných osobných
ochranných pracovných prostriedkov
na základe posúdenia rizika a hodno-
tenia nebezpečenstiev vyplývajúcich
z pracovného procesu – § 6 ods. 2
písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 1 ods. 2 a § 5 NV SR č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na po-
skytovanie osobných ochranných pra-
covných prostriedkov.

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
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(OOPP) a chýbajúci doklad o certifikácii
OOPP.

U zamestnávateľov často chýba doklad o vyko-
návaní kontroly zákazu fajčenia. Zamestná-
vateľ má vykonať kontrolu minimálne raz ročne.

6. Poučenie o správnom používaní po-
skytnutých osobných ochranných pra-
covných prostriedkov aj s praktickým
výcvikom – § 6 ods. 2 NV SR č.
395/2006 Z. z. o minimálnych požia-
davkách na poskytovanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.

7. Kritériá na výber osobných ochranných
pracovných prostriedkov a posúdenie
vhodnosti poskytnutých osobných
ochranných pracovných prostriedkov
– § 3 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na po-
skytovanie osobných ochranných pra-
covných prostriedkov.

8. Záznam o kontrole riadneho použí-
vania osobných ochranných pracov-
ných prostriedkov – § 9 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

9. Vnútorný predpis na poskytovanie
umývacích, čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov potrebných na zabez-
pečenie telesnej hygieny – § 6 ods. 3
písm. písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Pokyny na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pre za-
mestnancov iného zamestnávateľa
pracujúcich na spoločnom pracovisku
– § 6 ods. 4 a § 18 ods. 1 a 2 zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

11. Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
– § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpi-
sov.

12. Záznam o kontrole dodržiavania
určeného zákazu fajčenia v priesto-
roch zamestnávateľa – § 9 ods. 1
písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpi-
sov.

13. Zásady bezpečnej práce, zásady
ochrany zdravia pri práci, zásady
bezpečného správania na pracovisku
a bezpečné pracovné postupy – § 7
ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

14. Vnútorný predpis o kontrole požitia
alkoholu, omamných látok a psycho-
tropných látok a určenie okruhu
zamestnancov zamestnávateľa, ktorí
sú oprávnení dať zamestnancovi po-
kyn, aby sa podrobil vyšetreniu – § 12
ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
– a záznam o kontrole požitia alkoholu,
omamných látok a psychotropných
látok – § 9 ods. 1 písm. b) zákona

Chýbajúce pracovné postupy v kuchyniach,
kotolniach, dielňach školníkov...

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

15. Písomný postup záchranných prác
a evakuácie v prípade vzniku bez-
prostredného a vážneho ohrozenia
života alebo zdravia – evakuačný plán
§ 8 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších
predpisov.

16. Osnova právnych predpisov a ostat-
ných predpisov na zaistenie bezpeč-

Dôležité je určiť osoby, ktoré budú zod-
povedné za vykonávanie kontroly. Odpo-
rúčam, aby sa na kontrole zúčastňoval aj
zástupca zamestnancov pre bezpečnosť (ak
je vymenovaný). Vo vnútornom predpise určiť
ďalší postup v prípade, že sa u zamestnanca
potvrdí, že je pod vplyvom alkoholu alebo
psychotropnej látky.

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
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nosti a ochrany zdravia pri práci pre
pravidelné opakované oboznamo-
vanie zamestnancov – § 7 ods. 4
a ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred-
pisov – a plán pravidelného obozna-
movania a vzdelávania zamestnan-
cov, program vzdelávania a písomný
doklad o odbornej výchove zamest-
nancov – § 7 ods. 4 a § 27 ods. 2
zákona č. 124/2006 Z. z. Pri výchove
a vzdelávaní zamestnancov postu-
povať v súlade s vyhláškou 356/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o požiadavkách a rozsahu
výchovnej a vzdelávacej činnosti,
o projekte výchovy a vzdelávania,
vedení predpísanej dokumentácie
a overovaní vedomostí účastníkov
výchovnej a vzdelávacej činností
v znení neskorších predpisov.

17. Písomný postup pri vzniku poškode-
nia zdravia zamestnancov vrátane
poskytnutia prvej pomoci – trauma-
tologický plán § 8 ods. 1 písm. a)
zákona č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

18. Menovací dekrét zástupcu zamest-
nancov pre bezpečnosť – § 19 ods. 1
zákona č.124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpi-
sov.

V osnove napísať aj číslo paragrafu, z ktorého
bol zamestnanec školený.

19. Zoznam zástupcov zamestnancov
pre bezpečnosť – § 19 ods. 6 zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1.Zabezpečenie preventívnych a ochran-
ných služieb prostredníctvom bez-
pečnostnotechnickej služby – § 21
ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Určovať bezpečné pracovné postupy
– § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

3. Určenie rozsahu periodicity kontrol
pracovného prostriedku – § 5 ods. 3
nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri použí-
vaní pracovných prostriedkov.

4. Preukázateľné oboznámenie a vyško-
lenie zamestnanca o spôsobe použí-
vania pracovného prostriedku – § 8
ods. 1 a 4 nariadenia vlády SR č.
392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeč-
nostných a zdravotných požiadavkách
pri používaní pracovných prostriedkov.

5. Pracovný poriadok v súlade s § 84
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov.

6. Intervaly kontrol stavu bezpečnosti
technického zariadenia a lehoty kon-
troly stavu bezpečnosti technických
zariadení – § 9 ods. 2 a prislúchajúce
prílohy vyhlášky 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa pova-
žujú za vyhradené technické zariade-
nia, v znení neskorších predpisov.

7. Evidencia vyhradeného technického
zariadenia – § 8 písm. b) vyhlášky
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technic-
kými zariadeniami tlakovými, zdvíha-

Doplnková dokumentácia na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

cími, elektrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia, v znení neskor-
ších predpisov.

8. Miestny prevádzkový predpis na pre-
vádzku vyhradeného technického
zariadenia skupiny A v súlade s bez-
pečnostnotechnickými požiadavkami
– § 8 písm. c) vyhlášky 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa pova-
žujú za vyhradené technické zaria-
denia, v znení neskorších predpisov.

9. Odborná spôsobilosť zamestnancov
na činnosť na vyhradených technic-
kých zariadeniach – § 15 ods. 1
vyhlášky 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými,

Prevádzkové poriadky kotolní.

zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zaria-
denia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia, v znení neskor-
ších predpisov.

10. Poučenie zamestnanca o obsluhe
technického zariadenia elektrického
a o postupe pri zabezpečovaní prvej
pomoci pri úraze elektrickým prúdom
– § 20 ods. 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci s technickými zariadenia-
mi tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
technické zariadenia, v znení neskor-
ších predpisov.

Miroslava Vilčeková
zväzová inšpektorka BOZP

Odborné vzdelanie a odborná prax pre
jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
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Ochrana práce a práv odborov

V Bruseli sa pod záštitou ETUI kona-
lo v dňoch 27. – 29. januára 2015

stretnutie predstaviteľov odborov z Bel-
gicka, Grécka, Fínska, Francúzska,
Holandska, Nemecka, Nórska, Rakúska,
zo Slovenska, Slovinska, Španielska
a Švédska na tému ochrana práce a práv
odborov.

Európsky odborový inštitút (European
Trade Union Institute – ETUI) je nezávislé
výskumné a výcvikové stredisko Európ-
skej konfederácie odborových zväzov
(European Trade Union Confederation
– ETUC), ktoré združuje európske odbo-
rové organizácie do jednotnej európskej
zastrešujúcej organizácie. ETUI odo-
vzdáva svoje skúsenosti – získané najmä
v rámci svojich vzťahov s univerzitami,
akademickými a odbornými praco-
viskami – do služieb záujmov pracujúcich
na európskej úrovni a na posilnenie so-
ciálneho rozmeru Európskej únie.

Stretnutie odborárskych zástupcov a od-
borníkov v oblasti ochrany práce a práv
odborov otvorila odborná trénerka z ETUI
Marie Caraj, ktorá vyzdvihla dôležitosť
témy z mnohých pohľadov. Spoluorga-
nizátori Ken Bjeeregaard a Leo Junno
zdôraznili aktuálnosť ochrany domácej
práce aj v severských krajinách, pretože
podnikatelia sa čoraz viac snažia presú-
vať výrobu do krajín s nižším životným
štandardom. Pri predstavovaní účastní-
kov stretnutia mnohí konštatovali, že da-
ná téma nie je nová, len si treba ujasniť
odborné pojmy a tiež postoje jednotlivých
odborárskych organizácií.
Isabelle Schömann (ETUI) spomenula
základné sociálne a pracovné práva
v časoch úsporných opatrení, mnoho
zamestnávateľov ťaží z deregulácie zá-
konníka práce v jednotlivých krajinách.
Tu je potrebné urobiť nápravu v prospech
zamestnancov práve prostredníctvom
kolektívneho vyjednávania a potlačiť
napr. decentralizáciu a poškodzovanie
práv a napätie z toho vyplývajúce a vhod-
ne nastaviť mzdy s ohľadom nielen na
región, ale aj európske pomery, pretože
dochádza k nadnárodnému prepojovaniu
spoločností vo výrobných sférach.
V Lisabonskej zmluve je zachytené

1

rozšírenie kompetencie Európskeho súd-
neho dvora ako nástroja na koordináciu
ekonomických a peňažných inštitúcií,
dohľad nad finančnou disciplínou krajín
eurozóny. Európska centrálna banka je
tu chápaná ako oficiálna inštitúcia
potrebná na udržanie stability ekono-
mického vývoja. Boli uvedené niektoré
príklady, kde došlo k porušeniu práv
zamestnancov a sporu v pracovnopráv-
nych otázkach. Tie sa museli riešiť buď
na úrovni európskej, alebo národnej,
tým sa zaoberajú „sporové“ komisie na
medzinárodnej (ILO komisia voľnosti
združovania), európskej (Európska komi-
sia sociálnych práv) a národnej (ústavné
a pracovné súdy) úrovni. Kolektívne
vyjednávanie umožňuje aj získavanie
individuálnych práv pri riešení špeci-
fických problémov (rodinný a zdravotný
stav, zamestnanci v mladom a dôchod-
kovom veku). Stratégia odborov vo vzťa-
hu k úsporným opatreniam je v náprave
masívneho nedodržiavania medziná-
rodných pracovných štandardov a zá-
kladných sociálnych princípov prostred-
níctvom ochrany kolektívneho vyjedná-
vania, zabezpečenia spravodlivej odme-
ny a tým aj sociálnej bezpečnosti.
Doplnkové stratégie sú v koordinovanom
a mnohoúrovňovom prístupe zoči-voči
bezpečnostným ukazovateľom na európ-
skej a národnej úrovni, najmä v koordi-
nácii procesu kolektívneho vyjednávania,
vo vývoji alternatívnych ekonomických
a politických konceptov, vyvrátení „roz-
právok“, že pracovné práva nie sú regu-
lačný faktor. Európske odbory sa zúčast-
nia na programe spoločenskoprávnej
zodpovednosti podnikov (CSR), odbo-
rové organizácie jednotlivých štátov zasa
na národných reformných programoch
a prijímaní CSR regionálnymi vládami.
Účastníci si vymenili poznatky o jedno-
tlivých krajinách týkajúce sa pracovno-
právnych vzťahov a navrhovaných
úsporných opatrení, v akej miere sú
odborári prizývaní k procesom pri tvorbe
legislatívy v týchto oblastiach, uviedli sa
príklady riešenia, čo je potrebné ešte
zlepšovať, v prípade nadnárodných kor-
porácií je nutnosť koordinovať odborár-
sku činnosť na európskej úrovni. Problé-

mom je aj rôznorodosť požiadaviek
špecifických pre každý členský štát
a prispôsobenie novým výzvam a mož-
nostiam. Odbory sú niekedy obviňované
z brzdenia technického pokroku, čo nie
je úplne pravda. Počas krízy treba dať
viacerým ľuďom prácu, aj keď v nižšom
rozsahu. Potrebné je kontrolovať „čiernu“
prácu, ktorá spôsobuje okrem krátenia
daní aj nižšiu organizovanosť, s tým súvi-
siacu ťažšiu nárokovateľnosť na dôstojné
pracovné podmienky, najmä mladých
treba angažovať a poučiť v oblasti zákon-
níka práce a sociálnych pravidiel, aby
vedeli, na čo majú nárok a neboli zne-
výhodňovaní.
V ďalšej prednáške sa Isabelle
Schömann (ETUI) venovala Programu
regulačnej vhodnosti a efektívnosti
Európskej komisie (REFIT), ktorý hovorí
o inovatívnej regulácii zákonov v obchod-
nej a spotrebiteľskej oblasti, teda moder-
nizácii pracovného práva a inteligentnej
regulačnej agende, ktorá zjednoduší tú
súčasnú. Zosilnenie regulácie kvality
(anglosaský koncept) sa dosiahne pri-
pomienkovaním počas prípravy zákonov
a spätnej väzby pri odskúšaní prostred-
níctvom ukazovateľov kvality. Nutné je
odstrániť regulačné bremená, zjedno-
dušiť a vylepšiť plánovanie a kvalitu legis-
latívy, nepodriadiť sa politickým cieľom,
čo si však vyžaduje uvedomelosť funk-
cionárov na každom poste. Európska ko-
misia realizuje program REFIT identifi-
káciou bremien a medzier spôsobujú-
cich neefektívnosť opatrení, posúdením
existujúcich opatrení, konzultáciou so
zainteresovanými stranami, odstúpením
od blokujúcich návrhov, anulovaním
nevhodných častí legislatívy a nájdením
alternatívnych možností na presadenie
zamýšľaných opatrení. REFIT znižuje
regulačné a administratívne náklady,
vyplní medzery medzi legislatívnym rám-
com opatrením a realitou na pracovnom
trhu, zabezpečí flexibilitu v spojení s bez-
pečnosťou bez ohľadu na typ pracovnej
zmluvy. REFIT má domino efekt na ná-
rodnú legislatívu, vyžaduje kontrolu, ako
aj prispôsobenie sociálnym štandardom,
mení mnohé právne paradigmy. Pri
vylepšovaní programu REFIT odbory
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môžu hrať dôležitú úlohu v otázkach
zdravia a bezpečnosti, pri podávaní infor-
mácií o potrebách zamestnancov a po-
vinnostiach zamestnávateľov vyplývajú-
cich z verejných zmlúv kvôli vyriešeniu
sociálnej bezpečnosti.
Martin Myant (ETUI) vystúpil s infor-
máciou o Transatlantickom partnerstve
v oblasti obchodu a investícií (TTIP), kde
sú oficiálne spomínané výhody voľného
obchodu, avšak reálne má vplyv menej
ako 0,5 % na rast HDP, ani rozvoj za-
mestnanosti nie je zaručený, môže
predstavovať hrozbu pre civilné práva
a európsky sociálny model, lebo vnesie
do Európy viac prvkov americkej legis-
latívy. Pri založení TTIP najviac partici-
povali súkromné firmy, ktoré svoje ciele
presadzovali prostredníctvom lobingu,

majú tiež záujem na ochrane svojich
investícií, aby štát za ne viac ručil, čo
môže často viesť k pochybným špekulá-
ciám zo strany obchodníkov.

Podobne Penny Clarke (EPSU) informo-
vala o dohode o obchode a službách
(TISA), uviedla tiež negatívne názory zo
strany sociálne orientovaných skupín,
obavu o zaťaženie občanov Európskej
únie (EÚ), zvýši sa obchod a zaťaženie
životného prostredia, čo môže mať za
následok obmedzenie biodiverzity. Hrozí
tu aj strata kontroly zo strany štátu, čo
môže mať za následok prenos daňového
zaťaženia z firiem na zamestnancov
a to môže spôsobiť zvýšenie chudoby

v európskych štátoch. V oblasti poľno-
hospodárstva je možný pokles výroby
v krajinách EÚ, čo bude mať za následok
prepúšťanie zamestnancov, zníženie kú-
pyschopnosti obyvateľstva povedie k zni-
žovaniu štandardov v oblasti zdravia
a stravovania. Rozšírené používanie ge-
neticky modifikovaných potravín (najmä
rastlín a zvierat chovaných hormónmi)
môže mať za následok ich menej dô-
slednú kontrolu a označovanie. Je tu aj
obava o poskytovanie zdravotnej staros-
tlivosti pre všetkých, keďže môže byť
vážne narušený poisťovací systém krajín
EÚ.

Problematiku kontrolovanej spolupráce
naznačil Yorgos Altintris (ETUC) v spo-
mínaných dohodách (TTIP, TISA, CETA).

V prípade Komplexnej obchodno-ekono-
mickej dohody (CETA) je posúdenie
vplyvu na ekonomiku EÚ dosť dôležité,
pretože hrozí otváranie sa americkému
kontinentu len jedným smerom. CETA
môže spustiť vlnu súdnych procesov aj
proti Kanade, EÚ a jej členským štátom,
a to najmä v ťažobnom a vo finančnom
sektore. Podľa analýzy kanadských
a európskych mimovládnych organizácií
a občianskych združení zabezpečuje
CETA zahraničným investorom dokonca
viac práv ako Severoamerická dohoda
o voľnom obchode (NAFTA). Hrozba súd-
nych sporov, rovnako ako náklady s pro-
cesmi spojené, mala „odstrašujúci úči-
nok“ na vládne regulácie, ktoré boli

potrebné napríklad na boj proti zmene
klímy alebo na zabránenie ďalšej kríze.
CETA má výrazný vplyv na dohody TTIP
a TISA.

Účastníkmi vytvorené pracovné skupiny
si vymieňali poznatky o postoji vlád
jednotlivých štátov EÚ k dohodám TTIP,
TISA, CETA, z hľadiska odborov sú
nevýhodné pre zamestnancov zo spomí-
naných dôvodov. Ich sociálno-ekono-
mický vplyv označili za negatívny, v do-
hodách treba čo najviac oklieštiť nevý-
hodné právne mechanizmy pre EÚ.
Zamestnávatelia vo všeobecnosti majú
tendenciu vyhľadávať lacnú pracovnú
silu a nové trhy, keďže dochádza k pre-
bytku výroby, je nutné redukovať vstupné
náklady, nadnárodné korporácie pro-
stredníctvom lobistov sa snažia získať čo
najviac výhod od vlády, príp. z medzi-
národných obchodno-ekonomických
zmlúv. Reálne však krajiny môžu výhody
firmám poskytovať najmä vtedy, ak
ekonomicky prosperujú a obyvatelia sú
schopní odvádzať dane, teda musia mať
príjmy. Možnosti zamestnať sa v danej
krajine klesajú, ak korporácie presúvajú
výrobu do krajín tretieho sveta. Argu-
ment, že korporácie aj tak budú veľké
množstvo daní odvádzať v domovskej
krajine, nie je až natoľko jednoznačný
a výhodný pre obyvateľstvo, lebo tieto
dane nepokryjú štandardnú životnú úro-
veň, a práve preto odborové organizácie
pracujú na zlepšovaní pracovných
pomerov a využiteľnosti zamestnancov,
snažia sa vo vyjednávaní so zamest-
návateľom nájsť spoločné riešenie.
V krajinách EÚ badať čiastočný pokles
členskej základne, čo môže byť spôso-
bené uvedenými mechanizmami, mla-
dých treba prilákať. Keďže však radi
menia zamestnanie, je to trocha problém,
treba si budovať imidž, nenechať sa za-
strašovať prekážkami, potrebné je komu-
nikovať s členmi, poznať ich potreby
a nájsť spoločné ciele a riešenia.

V závere účastníci kurzu zhrnuli, čo nové
sa dozvedeli, čo by ešte v rámci kurzov
vylepšili, aké sú možnosti spolupráce,
akým spôsobom má ETUI presadzovať
požiadavky členov odborov. V prvom
rade je nutné spoločné problémy riešiť,
potom sa venovať jednotlivým národným
špecifikám.

Martin Florovič,
delegovaný účastník stretnutia

za OZ PŠaV
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Konferencia na tému zosúlaďovanie
pracovného, rodinného a súkromného života:
výzva súčasnosti

Na pozvanie Českomoravskej kon-
federácie odborových zväzov

(ČMKOS) sa delegácia komisie Rovnosti
príležitostí mužov a žien Konfederácie
odborových zväzov Slovenskej republiky
(RPMaŽ KOZ SR) v zložení Margita
Vitálošová, Darina Fabuľová a Iveta
Majerová zúčastnila na konferencii
Zosúlaďovanie pracovného, rodinného
a súkromného života: výzva súčasnosti
v Prahe. Konferenciu pripravil výbor
ČMKOS pre rovné príležitosti žien a mu-
žov a Friedrich-Ebert-Stiftung, e. V.
– zastúpenie v ČR.

Program sa začal 2. 2. 2015 neformál-
nymi rozhovormi na pracovnej večeri
v hoteli Yasmin Praha. Na pracovnej
večeri sa zúčastnili podpredsedovia
ČMKOS pani Sokolová a pán Samek,
pani Machátová, predsedníčka výboru
ČMKOS pro rovné príležitosti žien
a mužov, pani Štěchová, členka výboru,
pani Zachariášová, vedúca oddelenia
rovnosti žien a mužov Úradu vlády ČR,
pán Schmucker, Institut DGB Index Gute
Arbeit, zástupkyne mimovládnych orga-
nizácií a zástupkyne FES.
V priestoroch Café Louvre sa dňa 3. 2.
2015 uskutočnila konferencia za účasti
okolo 100 delegátov. Rokovanie otvoril,
hostí i panelistov privítal predseda
ČMKOS pán Josef Středula. V úvode
zdôraznil, že téma konferencie je mimo-
riadne aktuálna a je témou dňa. Infor-
moval, že sa pripravuje historické stret-
nutie tripartít ČR a SR. Diskusiu na tému
zosúlaďovania považuje za kľúčovú aj
preto, že podiel zamestnanosti matiek
v ČR v rámci krajín OECD je veľmi
vysoký. Pripomenul Program ČMKOS
na roky 2014 – 2018, ktorý má za cieľ
zlepšiť situáciu a prijať opatrenia na
zosúladenie pracovného a rodinného ži-
vota. Konferencia má byť príspevkom
k hľadaniu námetov a, ako zdôraznil na
záver konferencie, diskusia bude pokra-
čovať.

Nie je zámerom o tejto problematike len
hovoriť, ale aj uviesť možné riešenia do

Táto téma bola aj predmetom
rokovania v rámci Vyšehradskej štvorky
v dňoch 26. – 27. februára t. r., ktorého
organizátorom bola Slovenská republika.

praxe. Pani Franziska Korn v zastúpení
riaditeľa FES v ČR zdôraznila, že je to
veľmi dôležitá téma, ktorá sa netýka
len žien. Zosúladenie pracovného, rodin-
ného a osobného života má kompletný
vplyv na celý život človeka.
Program konferencie pokračoval v troch
paneloch.

Panel č. 1: Čo očakávame od modelov
starostlivosti o najmladšie deti?

Claudia Menne, konfederálna tajom-
níčka ETUC,

Jana Paloncyová, Výskumný ústav
práce a sociálnych vecí,

informovala, že práve
teraz sa v Európskom parlamente rieši
rovnaké postavenie žien a mužov, čo je
síce stará téma, ale stále pretrvávajú
rozdiely v odmeňovaní mužov a žien.
Takisto zosúladenie pracovného a súk-
romného života je stále veľmi veľký
problém a najväčší hendikep pre ženy.
Informovala, že rokovania na pôde EÚ
smerujú k ustanoveniu základných
štandardov rodičovskej dovolenky náro-
kovej aj pre ženy, aj pre mužov, flexibilitu
práce (práca z domu), čiastočné pra-
covné úväzky. Prioritou pre obdobie krízy
budú otázky odmeňovania, zosúla-
ďovania, rovnakého postavenia, rovna-
kých príležitostí. Na to je však potrebná
spolupráca odborov a politikov pre
spoločné riešenia, nové riešenia a nové
modely pre rodiny v súlade s Barce-
lonskou smernicou.

predstavila

výsledky prieskumu teórie a praxe
modelov českej a francúzskej materskej
a rodičovskej dovolenky.

vo svojej prezen-
tácii zdôraznila tri aspekty zosúla-
ďovania, a to infraštruktúru, finančné
aspekty a časové aspekty. V Nemecku
absentovali zariadenia starostlivosti

Christina Stockfisch, oddelenie pre
politiku žien, rovnosti a rodiny pri
predsedníctve DGB,

o deti do troch rokov, od roku 2013 platí
zákon, ktorý zavádza právny nárok na
starostlivosť. Tradičná starostlivosť bola
a v mnohých regiónoch Nemecka stále
je na ženách. Počas materskej dovolenky
6 týždňov pred a 12 týždňov po pôrode
nesmú ženy pracovať a majú nárok na
náhradu mzdy. Príspevok počas rodi-
čovskej dovolenky je na 12 mesiacov
plus 2 mesiace je možnosť predĺžiť, spolu
na 14 mesiacov, ale len pri kombinácii
starostlivosti muža a ženy. Napr. 7 me-
siacov žena a 7 mesiacov muž. Záujem
o túto kombináciu rastie a už v minulom
roku ju využilo 25 percent párov. Vplyv
na rodičovskú dovolenku muža má aj
prístup zamestnávateľa, pochopenie
priameho nadriadeného, zastupiteľnosť
na pracovisku. Pozitívom rodičovskej
dovolenky mužov je intenzívny vzťah
k dieťaťu a snaha rovnako si deliť povin-
nosti v starostlivosti o deti a domácnosť.
Od júla 2014 majú v Nemecku nový
zákon, ktorý ešte viac podporuje zosú-

Praha 2. – 3. 2. 2015

predseda MKOS pán Josef St edula a panelistiČ ř
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laďovanie a je atraktívnejší aj pre mu-
žov, prináša ďalšie bonusy a náhrady.
Je to veľmi zložitý systém.
V diskusii k tomuto panelu odzneli pripo-
mienky na adresu obcí, ich povinnosti
vytvárať sieť materských škôl, bolo
poukázané na absolútny nedostatok jaslí
– EÚ má záujem podporovať sociálne
investície – v tomto bloku vystúpila aj
delegátka zo Slovenska pani Margita
Vitálošová, ktorá informovala o súčasnej
situácii na Slovensku a snahe vlády
Slovenskej republiky podporovať vznik
materských škôl u zamestnávateľov.

informovala o tom, čo chystá česká
vláda v súlade so svojím programovým
vyhlásením. Pripravujú rozširovanie ka-
pacít materských škôl dotovaním obcí.
Diskutujú a uvažujú o zákonnom nároku
na materskú školu. Od 1. 1. 2015 platí
v ČR zákon o detskej skupine (veľmi
diskutovaný). Zákon prináša zamest-
návateľom, ale aj obciam možnosť vytvá-
rať detské skupiny pre deti od jedného
roku veku, čo by malo kompenzovať
nedostatok miest v jasliach. Javí sa však
akútna potreba vrátiť sa k tradičným
detským jasliam s podporou štátu.
Uvažuje sa a diskutuje tiež o bonuse pre
mužov na rodičovskej dovolenke a opat-
rovateľskom príspevku pre ženy nad 50
rokov veku počas starostlivosti o senio-
rov.

informovala o aktivitách, ktoré
robia pre zamestnávateľov: audity rov-
nosti príležitostí, súťaž Firma roka
v rovnosti príležitostí, vydávajú infor-
mačný spravodaj, robia výskumy a ana-
lýzy. Informovala tiež o poznatkoch, čo
všetko robia zamestnávatelia v oblasti
zosúlaďovania rodinného a pracovného
života – najmä flexibilné pracovné
režimy, firemné škôlky, príspevky na
stráženie detí zamestnancom, manažo-
vanie materskej a rodičovskej dovolenky,
stráženie detí, voľné dni nad rámec
zákona, rovnaké platy mužov i žien,
diverzita pracovných tímov, férové nábo-
ry, kariérový postup, príspevky na vzde-
lávanie. Porovnala aj využívanie čiastoč-
ných pracovných úväzkov v ČR a iných
krajinách EÚ. Na záver vyzvala na sú-
stredené úsilie na zosúlaďovanie zo
všetkých strán.

Zuzana Jentschke Stocklová, námest-
níčka ministerky práce a sociálnych
vecí ČR pre sociálnu a rodinnú poli-
tiku,

Lada Wichterlová, Gender Studies,
o. p. s.,

Panel č. 2: Ako umožniť návrat
na trh práce po prerušení kariéry?
Teória a prax zosúlaďovania
pracovného života a rodičovstva

Petr Fábera, predseda odborovej
organizácie Makro Karlove Vary, OS
pracovníkov obchodu,

Lucia Zachariášová, vedúca oddele-
nia rovnosti žien a mužov Úradu vlády
ČR,

predstavil reali-
tu zosúlaďovania v nadnárodných spo-
ločnostiach a rozdiely v prístupe k mana-
žérom a radovým zamestnancom.
V diskusii sa konštatovalo, že len silné
a razantné odbory môžu presadzovať
kolektívnym vyjednávaním zlaďovanie
pracovného a rodinného života! Pred-
seda ČMKOS pán Středula vyzval štátnu
správu na také kroky, aby boli prefero-
vaní tí zamestnávatelia, ktorí ponúknu
sociálny program. Vo svojom vystúpení
poukázal tiež na pozitívne prístupy zo
strany zamestnávateľov v otázke zosúla-
ďovania, napr. firma BOSCH.

informovala o založení odborovej
organizácie na Úrade vlády, čo prítomní
ocenili potleskom. Účastníkov konfe-
rencie oboznámila s krokmi českej vlády
v oblasti zosúlaďovania zakotvené v pro-
gramovom vyhlásení vlády ČR. Infor-
movala o situácii v sieti predškolských
zariadení v Česku. Ako členka rady vlády
pre RPMaŽ, ktorá funguje od roku 2001,
hlasovala za prijatie uznesenia na
komplexné riešenie problému zlaďovania
v roku 2014. Vo výbore pravidelne pre-
biehajú diskusie k návrhom zákonov
o poskytovaní starostlivosti o dieťa a o
detskej skupine, ako aj vážnych prevádz-
kových dôvodoch zamestnávateľov.
Výsledkom tejto diskusie je prijatý
materiál Vládna stratégia pre rovnosť
žien a mužov na roky 2014 – 2020.
Materiál konštatuje nedostatočnosť slu-
žieb starostlivosti o dieťa, nedostatočnú

Panel č. 3: Zosúlaďovanie nie je
len témou rodičov: Ako umožniť
starostlivosť o závislých členov
rodiny, občiansku angažovanosť
či celoživotné vzdelávanie?

ponuku flexibilných foriem práce, nízku
podporu rodičov starajúcich sa o malo-
leté dieťa zo strany štátu a nízku účasť
mužov na starostlivosti. Preto sa stalo
cieľom vlády vytvoriť celospoločenské
podmienky na zosúlaďovanie pracov-
ného a rodinného života, rozširovanie
kapacity predškolských zariadení v súla-
de s barcelonskými cieľmi a zvýšenie
podielu flexibilných foriem práce do roku
2020. Na financovanie týchto cieľov
budú využité operačné programy. Pani
Zachariášová predstavila tzv. zipový
zákon – návrh novely volebného zákona,
v ktorom sa navrhuje kvótované zastú-
penie žien a mužov, genderová vyváže-
nosť a tiež sankcie za nedodržanie.

oboznámila účastníkov konferencie
so zisteniami v rámci výskumu o kombi-
nácii práce a starostlivosti o starnúcich
rodičov. V rámci ČR je stále na prvom
mieste v starostlivosti o starnúcich
seniorov rodina, pričom domáca sta-
rostlivosť je vždy lepšia ako ústavná.
Vzhľadom na stúpajúci počet seniorov
a predlžovanie veku dožitia bude tento
problém narastať, preto je potrebné ho
seriózne riešiť zo strany vlády ČR.

predstavil výsledky priesku-
mu o pozitívach i negatívach flexibilizácie
pracovných podmienok.

Iveta Majerová,
delegovaná členka za OZ PŠaV

Rada Dudová, Sociologický ústav AV
ČR,

Rolf Schmucker, Institut DGB – Index
Gute Arbeit,

Na záver rokovania vystúpil opäť
predseda ČMKOS Josef Středula.
Ubezpečil účastníkov konferencie, že
téma zosúlaďovania pracovného,
rodinného a osobného života bude
prioritnou témou, o ktorej sa bude
pravidelne hovoriť a organizovať ďal-
šie konferencie. Prezentácie i závery
budú zverejnené na inernetovej strán-
ke ČMKOS.

predseda MKOS pán Josef St edula a pani Franziska Korn z Nadácie FES.Č ř
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Z činnosti združení

– Združenie základného školstva

V d

Cie

V

ňoch 12. – 13. februára 2015 sa
v zariadení OZ PŠaV na Slovensku

Crocus – Kežmarské Žľaby konalo
spoločné školenie predsedov základných
organizácií OZ PŠaV na Slovensku a ria-
diteľov škôl a školských zariadení okresu
Prešov.

ľom tejto spoločnej akcie, ktorá sa
koná každoročne od roku 2009, bolo
poskytnúť zástupcom zamestnancov aj
zamestnávateľom aktuálne informácie
v oblasti pracovnoprávnej legislatívy a le-
gislatívy týkajúcej sa školstva, informácie
o činnosti OZ PŠaV na Slovensku, pries-
tor na riešenie problémov vo vzťahu
zamestnávateľ – zamestnanec, rozvíja-
nie a upevňovanie spolupráce medzi
sociálnymi partnermi prostredníctvom
formálnych aj neformálnych rokovaní.

rámci spoločného rokovania vystúpil

predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý
stručne zhodnotil činnosť zväzu od
roku 2012 a vyhodnotil dosiahnuté
úspechy, následne informoval o súčas-
ných aktivitách zväzu na presadenie
myšlienky prechodu zamestnancov
všetkých škôl a školských zariadení pod
tzv. prenesené kompetencie. Podpred-
seda zväzu František Šary sa vyjadril
k problematike zamestnancov v rámci
originálnych kompetencií a informoval
prítomných o medzinárodnej konferencii
školských jedální, ktorá sa bude konať
tento rok v októbri v Prahe. Problematiku
skončenia pracovného pomeru, vzniku,
evidencie a likvidácie práce nadčas
v školstve podrobne rozobral právny
poradca zväzu Martin Mikluš. V rámci
jeho vystúpenia prebehla bohatá disku-
sia, týkajúca sa prednášanej problema-
tiky, ako aj iných otázok súvisiacich

s pracovnoprávnou problematikou.
Účastníkov stretnutia prišla pozdraviť aj
nová primátorka Prešova Andrea Turča-
nová, ktorá bola milo prekvapená vyso-
kou účasťou a vyjadrila záujem o rozvoj
spolupráce medzi mestom Prešov, odbo-
rovou organizáciou a vedením škôl
a školských zariadení. Zároveň vyjadrila
obdiv k vysokej profesionalite a odbor-
nosti činnosti Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy na Slovensku.

rámci dvojdňového programu bol
vytvorený priestor aj na separátne roko-
vania sociálnych partnerov, spoločenské
posedenie, ako aj regeneráciu pracovnej
sily v relaxačnej časti zariadenia.

Darina Nagyová,
predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV

na Slovensku Prešov

V

Spolo né školenieč predsedov a riadite ovľ
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Z činnosti združení

– Združenie stredného školstva

Čo bude zaujímať
v roku 2015

združenie
stredného školstva

Vstupujeme do posledného roka
volebného obdobia a naše aktivity

by mali v niečom pokračovať a niečo
zavŕšiť. Hlavným ťahom sú spoločné
záujmy vychádzajúce zo strategických
aktivít zväzu. Ich odrazom je naša
aktívna účasť na rokovaniach s dôleži-
tými členmi vlády a predstaviteľmi minis-
terstva školstva. Nie je tajomstvom, že
sa snažíme o zmenu financovania pre-
sunom osobných nákladov v originál-
nych kompetenciách na prenesené kom-
petencie. Snaha sa začala, ale boj bude
ešte ťažký. Pokračovanie v nastúpenej
ceste valorizácie platov všetkých kate-
górií zamestnancov je téma aktuálna od
začiatku volebného obdobia a bude
pokračovať aj naďalej. Tu stojí za zmien-
ku, že partnerské odborové zväzy v rám-
ci konfederácie neustále napádajú naše
„sólovanie“ v kolektívnom vyjednávaní
a požadujú rovnaké valorizovanie pre
všetky kategórie zamestnancov v nevý-
robnej sfére NH. Pre rok 2016 je táto
cesta otvorená všeobecnou politickou
objednávkou v predvolebnom roku. Ne-
máme námietky, ak bude valorizačné
percento na úrovni 5. Pri spoločnom
rokovaní predstaviteľov týchto zväzov
sme jednoznačne vyjadrili rozhodnutie
pokračovať v stratégii separátnych roko-
vaní do času, kým sa priemerný plat
našich učiteľov s vysokoškolským vzde-
laním nedostane na úroveň minimálne
75 % platu podobne vzdelaných občanov
zamestnaných v našom hospodárskom
priestore. Táto úroveň je bežná vo väčši-
ne vyspelých štátoch Európskej únie.
Dôležitým prvkom v činnosti združenia sú
problémy v oblastiach našich sekcií.
V súčasnosti najviac rezonuje novela zá-
kona o odbornom vzdelávaní a príprave,
ktorá má zaviesť prvky duálneho vzdelá-
vania. Jediný z otvorených zákonov pre-
šiel systémovou zmenou a pritom garant
(ministerstvo) dodržal predpokladaný
termín legislatívneho procesu až do
prebiehajúceho druhého čítania pred
marcovým rokovaním parlamentu. Nie je
potrebné touto formou robiť akýkoľvek
výklad legislatívnej normy, to necháme
na kompetentných. Je však vhodné

ubezpečiť najmä majstrov odbornej vý-
chovy, že nemusia očakávať prepúšťanie
z týchto pozícií. Dá sa predpokladať,
že najmä strední a malí zamestnávatelia
nebudú schopní zamestnávať vlastných
majstrov s pedagogickou kvalifikáciou.
Tým vzniká zákonná objednávka na pô-
sobenie terajších majstrov odbornej vý-
chovy vykonávať na týchto miestach
praktického výcviku pedagogický dozor
spôsobom, akým sa to deje často aj
v súčasnosti. U väčších zamestnávateľov
je predpoklad, že budú mať záujem za-
mestnať pedagogicky kvalifikovaných
majstrov vo vlastných prevádzkach a to
nebude žiadna prehra, skôr naopak.
S týmto zákonom určite súvisí ľa otá-
zok a očakávaní zo strany škôl, zamest-
návateľov, zriaďovateľov aj rodičov a žia-
kov. Jeho zavedenie vynesie na povrch
to, čo môže robiť problém, čo sa aj oča-
káva. Ministerstvo jednoznačne predzna-
menalo, že po roku bude novelizácia
práve na odstránenie týchto diskrepancií.
V prostredí špeciálneho školstva pretr-
váva náš záujem o riešenie živelnosti
v prebiehajúcej integrácii žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami do bežných škôl. Môžeme konšta-
tovať, že počet žiakov špeciálnych škôl
neklesá a otázku integrácie v bežných
školách budeme riešiť rokovaniami aj na
najvyššej úrovni s cieľom dať procesu
rámec, ktorý udrží pracovné prostredie
našich kolegov učiteľov na efektívnej
úrovni. V detských domovoch sa aktivi-

ve

zovala naša sekcia a určila rámec
okruhov na riešenie. Niektoré by mali byť
zakomponované do materiálu – manuálu
určeného vedeniu zariadení, ten náš
právnik posúdi zo stránky kompa-
ratívnosti legislatívnej dikcie najmä so
Zákonníkom práce. V prostredí gymnázií
sa očakáva riešenie normatívov najmä
v prevádzkovej časti a personálnej nároč-
nosti. Pre sekciu nepedagogických za-
mestnancov je naša úloha spoločná
s aktivitami konfederácie, pretože odme-
ňovanie tejto skupiny zamestnancov vo
veľkej miere nadväzuje na základnú
tabuľku a jej problém je už v centre
pozornosti všetkých nevýrobných zvä-
zov. To dáva väčšie šance na odstránenie
jej nesúladu s vývojom minimálnej mzdy
pri zachovaní zásluhovosti podľa vzde-
lania a náročnosti práce. Sekcia škol-
ských zariadení bude svoje očakávania
smerovať na prebiehajúci proces presu-
nu financovania originálnych kompe-
tencií (jedálne a školské internáty)
Pre dosiahnutie našich cieľov sa zdru-
ženie bude opierať najmä o komunikačný
a rokovací potenciál materského zväzu.
Zároveň s tým sa upriami aj na dobré
a efektívne vzťahy so sociálnymi part-
nermi, ako sú asociácie zamestnáva-
teľov, zriaďovatelia, rezortné sekcie, od-
bory a oddelenia.

ák,
predseda združenia
stredného školstva

Martin Mat
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Zasadnutie predsedov základných
organizácií v Tren ianskych Tepliciachč

VDomove speváckeho zboru sloven-
ských učiteľov sa v priebehu mesia-

cov október a november 2014 uskutoč-
nili tri stretnutia zástupcov základných
organizácií z Bratislavského, Trnavského
a Nitrianskeho kraja. Na zasadnutia boli
pozvaní zástupcovia zriaďovateľov aj ria-
ditelia škôl. Za vedenie zväzu sa na ško-
lení zúčastnili a aktívne na nich vystúpili
Pavel Ondek, Martin Maták a Miroslav
Habán. Problematiku súčasnej legisla-
tívy a právnych noriem predstavili zväzo-
ví právnici Rastislav Bajánek a Martin
Mikluš. Otázkam bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci sa venoval zväzový in-
špektor Eugen Bertha. Aktuálne otázky
vzdelávania a projektov predstavila
Eva Klikáčová. Špecialistka združenia
a samostatná odborná referentka rady
Božena Baďanská upozornila na niektoré
problémy a nedostatky vo vedení účtov-

níctva základných organizácií. O mož-
nostiach využívania nových benefitov vy-
plývajúcich zo spolupráce rady a ČSOB,
a. s., informovali Jana Blaščáková a Jana
Sláviková.

Následne predseda rady zhodnotil akti-
vity rady v predchádzajúcom období roku
2014. Pri príležitosti nového školského
roka sa predseda rady zúčastnil na
porade riaditeľov patriacich pod vyššie
územné celky a v dvoch prípadoch na
stretnutiach riaditeľov patriacich pod
okresné úrady v sídle kraja. Na stretnutí
riaditeľov patriacich pod Okresný úrad
Trnavského kraja predsedu rady zastu-
povala podpredsedníčka Emília Engli-
chová. Poskytol ďalej informácie o za-

sadnutiach na úrovni ETUCE, KOZ, OZ
PŠaV, ZSŠ, rady a zrealizovaných
zasadnutiach odborných sekcií. Zhodno-
til vývoj členskej základne rady, úroveň
prijatých členských príspevkov, plnenie
rozpočtu rady, zapojenie do komuni-
kačného prostredia a databázy členov
OZ PŠaV a predstavil svoj plán práce
a aktivít rady do ďalšieho obdobia.
Oboznámil prítomných o zmene v zastú-
pení rady v krajských radách pre odborné
vzdelávanie a prípravu pre Nitriansky
a Trnavský kraj a snahe uzatvoriť s vyš-
šími územnými celkami rámcovú doho-
du. Nadviazal by tak na činnosť pred-
sedov rady v minulosti. Informoval o špor-
tových aktivitách pod gesciou našej rady,
ktoré sa v roku 2014 uskutočnili v Skalici.
Verejne poďakoval základnej organizácii
pri Strednej odbornej škole strojníckej
pplk. Pľjušťa v Skalici za vynikajúcu

organizáciu volejbalového aj nohejba-
lového turnaja. Pozval prítomných na
účasť v prvom ročníku bowlingového tur-
naja rady. Ten sa následne uskutočnil dňa
11. decembra 2014 v Leviciach.

Po náročných pracovných stretnutiach
účastníci mohli krátko zrelaxovať v ter-
málnej liečivej vode v bazénoch SINA
alebo bazéne MUDr. Čapka. Učitelia sa
nezapreli a namiesto ticha v bazéne
naďalej pokračovali v diskusiách na témy
ktoré odzneli počas školení. Pracovné
rokovanie pokračovalo neformálnym
spoločenským večerom, kde si účastníci
vymieňali a konfrontovali vzájomné skú-
senosti zo škôl, v ktorých pôsobia.

Ivan Šóš,
predseda Rady ZO OZPŠaV,

ZSŠ pre kraje BA, TT, NR

Z činnosti združení

– Združenie stredného školstva
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Konferencia univerzitnej odborovej
organizácie Slovenskej technickej univerzity

Dňa 10. februára 2015 sa na Staveb-
nej fakulte STU v Bratislave usku-

točnila konferencia Univerzitnej odboro-
vej organizácie STU v Bratislave, ktorú
organizoval výbor UOO STU v Bratislave.
Na rokovaní konferencie UOO STU v Bra-
tislave sa zúčastnili za OZPŠaV predseda
Ing. Pavel Ondek, za združenie VŠaPRO
predseda doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
za vedenie STU v Bratislave rektor prof.
Ing. Robert Redhammer, PhD., a pro-
rektor prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Ďalej
sa na rokovaní zúčastnili prof. Ing.
Stanislav Unčík, PhD., dekan SVF, ktorý
na začiatku rokovania pozdravil delegátov
a predstavil fakultu, na ktorej sa konalo
rokovanie. Na konferencii sa zúčastnili
tiež zástupcovia partnerských odborových
organizácii – doc. RNDr. Blažej Pandula,
CSc., predseda Rady základných orga-
nizácií pri TU Košice, a MUDr. Alexander
Kurtanský, predseda Rady predsedov ZO
pri UK Bratislava.
Počas rokovania konferencie UOO STU
v Bratislave sa predsedajúci Ing. Miloslav
Štujber poďakoval dlhoročným funkcio-
nárom odborových organizácií na fakul-
tách STU za ich prácu a predseda zdru-
ženia VŠaPRO M. Habán im odovzdal

ďakovné listy združenia VŠaPRO. Ocene-
ní boli títo pracovníci – J. Furdík (FA), B.
Vlačikyová (FEI), B. Papánková (FCHPT),
I. Součková (SjF), J. Talostanová (SvF).
Predsedníčka UOO A. Ujhelyiová pred-
niesla správu o plnení rozhodnutí minulej
konferencie UOO STU a o činnosti výboru
UOO STU za rok 2014. Na záver svojho
vystúpenia prezentovala návrh progra-
mových cieľov UOO STU na rok 2015.
Zároveň podpredsedníčka a hospodárka
výboru UOO STU predniesla správu
o hospodárení UOO za rok 2014 a návrh
rozpočtu na rok 2015.
Rokovanie konferencie pozdravili aj hostia
konferencie. Rektor STU v Bratislave prof.
Ing. Robert Redhammer, PhD., ktorý sa vo
svojom príspevku zameral na zhod-
notenie situácie v metodike rozdelenia
financií z MŠ na jednotlivé VŠ. Poďakoval
predstaviteľom OZ PŠaV za ich prácu pri
zvyšovaní rozpočtu pre kapitolu školstva,
pod ktorú spadajú aj VVŠ. Vo svojom
príspevku sa zmienil i o pripravovanej
kolektívnej zmluve, ako aj o nových návr-
hoch. Predseda OZ PŠaV P. Ondek vy-
zdvihol dobrú spoluprácu UOO s vedením
univerzity, opísal činnosť OZ PŠaV v po-
slednom čase súvisiacu so stavom slo-

venského školstva, porovnal rozpočet
z roku 2014 s rozpočtom na rok 2015
a spomenul niektoré dôležité body z Ko-
lektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Pod-
predseda OZ PŠaV a predseda Združenia
vysokých škôl a priamo riadených
organizácií OZPŠaV M. Habán vyzdvihol
aktívnosť UOO na STU, ktorej absolventi
majú jednu z najvyšších pravdepodob-
nosti uplatnenia v praxi. Hovoril o prie-
merných platoch v národnom hospo-
dárstve a v oblasti vysokého školstva.
Bude sa spolu so zamestnávateľmi snažiť
o kvalitné a presné opisy kvalifikácií,
ktoré by zodpovedali požiadavkám na vý-
kon určitého povolania na trhu práce.

So svojimi diskusnými príspevkami vystú-
pili aj predseda Rady ZO na Technickej
univerzite v Košicich B. Pandula a pred-
seda Rady predsedov ZO na Univerzite
Komenského v BratislaveA. Kurtanský.
Konferencia UO STU schválila predlo-
žené materiály, uložila výboru UOO STU
mandát na uzatvorenie KZ na rok 2015
a na plnenie programových cieľov UOO na
STU v Bratislave.

Anna Ujhelyiová, predsedníčka
výboru UOO STU v Bratislave

Z činnosti združení

– Združenie vysokých škôl
a priamoriadených organizácií

19











24





(v eurách mesačne, platnosť od 1. 7. 2015)

















Ponúkame tiež ubytovanie v apartmánoch Vzdelávacieho centra a centra pre
regeneráciu pracovnej sily. Stravu si môžete objednať v RZ CROCUS. Budovy sú
prepojené spojovacou chodbou. Informácie o zariadení a cenník nájdete na našej
webovej stránke www.ozpsav.sk-rekreácie.

Objednávky posielajte na adresu VCaCRPS.









SPA AQUAPARK Turčianske Teplice&
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Trenčiansky hrad
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Rôzne
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Jarné prázdniny
Štafeta voľna v našich školách rozbehla sa

– zajasala mládež – veselá vždy chasa,
po lyžiach a vodných atrakciách obzerá sa...
Snehové správy s napätím sleduje
vždy tá časť Slovenska, ktorá prázdninuje.
Zo stredu na východ a z východu
na západ školské voľno postupne
sa posúva,bol to dobrý niečí nápad
– lebo len tá časť Slovenska sa presúva
za snehom a za zábavou akvaparkov.
Ruky si mädlia predavači v rožku párkov
– veď idú predsa konečne na dračku
– milovníci hot-dogov vyrazili na lyžovačku.
Rodičia majú trochu hlavu v smútku
– oddychovať nemajú šancu ani na minútku...
Učitelia nie sú na tom lepšie oveľa
– sotva sa oddýchnutá chasa vráti,
už sa Monitor vo všetkých pádoch omieľa.
Vyrušia nás síce ešte nakrátko sviatky jari,
dúfať však treba, že Monitor
toho roku sa vydarí...
Pokiaľ však deti prázdniny si užívajú
a na horách v snehovej perine sa hrajú,
v dolinách už snežienky ožívajú
a žlté kvietky tavolínov sa usmievajú.
Čoskoro príde sviatok žien a spomienky
na kytičky, keď ešte predávať
sa mohli snežienky,
a potom príde sviatok učiteľov,
deň, keď v škole neskúša sa
a celá trieda žiakov na učiteľov usmieva sa...
Veľa udalostí marec, mesiac kníh, prináša,
ale čas neúprosný všetko rýchlo odnáša...

Jozef Garlík, st.
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