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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

súčasné obdobie je poznamenané
najmä rokovaním o KZVS na rok
2017 a pripomienkovaním Návrhu cie-
ľov Národného programu rozvoja vý-
chovy a vzdelávania – UČIACE SA
SLOVENSKO.
Rokovania o KZVS nie sú zatiaľ ukon-
čené, problémom je nedohoda o zvý-
šení platových taríf pedagogických za-
mestnancov, odborných zamestnan-
cov regionálneho školstva a učiteľov
VŠ, ako aj nepedagogických zamest-
nancov. Predpokladáme, že ak dôjde
k dohode, je možné KZVS podpísať
ešte tento mesiac, ak nie, nebudeme
môcť KZVS podpísať. O ďalšom postu-
pe rozhodne rada OZ PŠaV.

S Návrhom cieľov Národného progra-
mu rozvoja výchovy a vzdelávania
pre regionálne školstvo, ktoré predlo-
žilo na pripomienkovanie MŠVVaŠ SR,
boli oboznámené Združenia základ-
ného a stredného školstva. Pripo-
mienky, ktoré sme dostali a spracovali,
boli odoslané na ministerstvo školstva.
Sú zverejnené na webovej stránke
zväzu. V súčasnosti sa začína pripo-
mienkové konanie k Návrhu cieľov
Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania pre vysoké školy. Ná-
rodný program rozvoja výchovy a vzde-
lávania sa iba tvorí, konečná verzia
návrhu bude predložená odbornej ve-
rejnosti na posúdenie a ďalšie pripo-
mienkovanie.

Politika OZ PŠaV na Slovensku je
naďalej sústredená na otázky platov,
otázky zamestnanosti a pracovných
podmienok všetkých zamestnancov
školstva.

Je potrebné, aby vláda SR urýchlila
proces zmeny ohodnotenia nepedago-
gických zamestnancov, ktorých platy
sú väčšinou pod minimálnou mzdou,
ale aj platy pedagogických zamest-
nancov, odborných zamestnancov,
učiteľov vysokých škôl a vedecko-výs-
kumných pracovníkov na vysokých
školách a pracovníkov v priamo riade-
ných organizáciách.
Zamestnanosť je podmienená demo-
grafickým vývojom. Vieme, že viac detí
je oproti predchádzajúcim rokom v ma-
terských školách a na I. stupni základ-
ných škôl. Kríza zamestnanosti stále
pretrváva na stredných školách a na
vysokých školách. Pre zaujímavosť
uvádzame prepočítaný evidenčný po-
čet zamestnancov:

O počte zamestnancov rozhodujú za-
mestnávatelia. Potom je namieste
otázka – treba znižovať stavy zamest-
nancov v školstve a aký má byť opti-
málny stav zamestnancov? Takéto hla-
sy sa ozývajú. Tu je dôkaz, že na
základných a neštátnych školách za-
mestnancov pribúda, sú potrební.
Pracovné podmienky závisia od vy-
bavenosti školy, školského zariadenia.
Školy sú vybavené rozdielne. Vláda SR
sa nevenuje tejto problematike tak,
ako by mala. Je zrejmé, že treba zvýšiť
financie do školstva aj na tento účel.
Urobíme všetko pre to, aby sme to
docielili.
Vážení odborári, ďakujem vám za
prácu, ktorú ste odviedli v prospech
zamestnancov školstva. Želám vám
nádherné Vianoce a všetko dobré do
nového roka.

Ing. Pavel Ondek,
predseda OZ PŠaV na Slovensku

Zdroj: CVTI SR
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9. odborná konferencia s medzinárodnou účas ouť

ABSTRACT
Stodolovský J., Habán M., 2016:
International Conference of Trade
union of workers in education and
science of Slovakia
On 3 and 4 October 2016 Trade union
of workers in education and science of
Slovakia organized 9 International
Conference under the title: ,,Decent
working conditions and social status of
employees of education in the V4
countries". The Conference was held
on the occasion of World Teachers' Day
and Slovak Presidency of the Council
of the EU. Patronage over the confe-
rence was taken by Minister of Edu-
cation, Science, Research and Sport
with the support of Parliamentary
Committee on Education, Science,
Youth and Sport. After the opening
speeches of politicians and pre-
sentations of experts, the participants
were divided into four working groups:
1/ The education system and decent
work: rights and obligations of em-
ployees, founders and central govern-
ment bodies, equipment of schools,
funding; 2/ Career System: under-
graduate training of teaching and
professional staff, career path for each
employee groups, study leave, benefits
for further education, lifelong learning;
3/ The situation of workers of education
from the standpoint of remuneration of
their work: tariff salary, the service
salary, personal salary, bonuses,
remuneration, conditions of admission;
4/ Employee care: health care, social
security, care for workforce regene-
ration, protection from growing aggre-
ssion and violence, moral valuations,
retirement. Second day of the Confe-
rence was dedicated to foreign guests
– colleagues from partner trade unions
in V4 countries who presented some
interesting facts about education
system and working conditions of
employees in their countries. The last
part of the conference provided the
space to sum up the outcomes of the
workshops and evaluate the contri-
bution of the Conference to the
forthcoming school reform in Slovakia.

rd th

th

V dňoch 3. a 4. októbra 2017
zorganizoval Odborový zväz pra-

covníkov školstva a vedy na Slovensku
v poradí už deviatu odbornú kon-
ferenciu s medzinárodnou účasťou,
tentoraz s názvom

Odborový zväz tak pokračuje v tradícii
organizovania medzinárodných odbor-
ných konferencií na aktuálne témy
v oblasti školstva a vzdelávania na
Slovensku, čím dlhodobo prispieva
k zvyšovaniu povedomia o najväčších
nedostatkoch v školskom systéme, ale
zároveň poskytuje priestor na výmenu
názorov a hľadanie riešení Konferen-
cia sa uskutočnila pri príležitosti
Svetového dňa učiteľov a predsed-
níctva Slovenska v Rade EÚ. Záštitu
nad konferenciou prevzal minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dôstojné pracovné
podmienky a spoločenské postavenie
zamestnancov školstva v krajinách V4.

.

a podporil ju aj Výbor NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Na konferenciu prijal okrem iných
pozvanie predseda NR SR Andrej
Danko, minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Peter Plavčan,
predseda Výboru NR SR pre vzdelá-
vanie, vedu, mládež a šport Ľubomír
Petrák, štátny tajomník Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Branislav Ondruš či prorektorka Eko-

nomickej univerzity v Bratislave Denisa
Čiderová. Účastníkom konferencie sa
prihovorila aj poslankyňa NR SR
Oľga Nachtmannová. Predseda NR SR
Andrej Danko na úvod zdôraznil, že
OZ PŠaV na Slovensku je jediným
relevantným partnerom štátu pri so-
ciálnom dialógu v oblasti školstva.
Zároveň deklaroval, že počas trvania
vládnej koalície dôjde k podstatnému
zvýšeniu miezd učiteľov, ale treba
myslieť aj na iné profesie. Hovoril
o tom, že profesia učiteľa má veľkú
podporu a vládna koalícia sa bude
snažiť robiť všetko pre to, aby sa
zlepšili podmienky pedagogických aj
nepedagogických pracovníkov. Na zá-
ver svojho vystúpenia uviedol, že
neexistuje väčšie poslanie ako posla-
nie človeka učiť a vzdelávať budúce
generácie. Učitelia majú podľa neho
veľmi zodpovedné povolanie a ubez-

pečil ich, že ak to bude v jeho silách,
bude tejto profesii iba pomáhať v kaž-
dej rovine. Predseda Národnej rady SR
Andrej Danko zároveň poďakoval
Odborovému zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy na Slovensku za to, že aj
táto konferencia je signálom odbor-
nej diskusie na zlepšenie podmienok
a spoločenského postavenia zamest-
nancov v školstve. Na jeho vystúpenie
nadviazal minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Peter Plavčan,

Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské
postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

Zľava: Soňa Hanzlovičová, Peter Plavčan, Andrej Danko, Pavel Ondek,
Denisa Čiderová, Ľubomír Petrák
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ktorý prítomných informoval, že urobí
všetko pre to, aby sa platy peda-
gogických a odborných zamestnancov
zvyšovali aj v roku 2017. Vláda sa
podľa ministerstva školstva v progra-
movom vyhlásení zaviazala zvýšiť
tarifné platy učiteľov o šesť percent aj
v rokoch 2018, 2019 a 2020. Musí byť
však predpoklad, že sa udejú „zásadné
vnútorné zmeny“.

V ďalšom bloku vystúpili okrem odbor-
níkov na rôzne oblasti školstva opo-
ziční poslanci NR SR Martin Poliačik
a Miroslav Sopko. V poobedňajších
hodinách sa účastníci konferencie
rozdelili do štyroch pracovných skupín,
v ktorých diskutovali o nasledujúcich
témach:

Vzdelávací systém a dôstojná práca
práva a povinnosti zamestnancov,

zriaďovateľov a ústredných orgánov
štátnej správy, vybavenosť škôl, fi-
nancovanie.
Kariérový systém – pregraduálna prí-
prava pedagogických a odborných
zamestnancov, kariérová cesta jed-
notlivých skupín zamestnancov, štu-
dijné voľno, benefit za vzdelávanie,
celoživotné vzdelávanie.
Postavenie zamestnancov školstva
z pohľadu ohodnotenia ich práce
– tarifný plat, funkčný plat, osobný
plat, príplatky, odmeny, podmienky
priznania.
Starostlivosť o zamestnancov – zdra-
votná starostlivosť, sociálne zabez-
pečenie, starostlivosť o regeneráciu
pracovnej sily, ochrana pred naras-
taním agresie a násilia, morálne oce-
ňovanie, odchod do dôchodku.

Druhý deň konferencie bol venovaný
vystúpeniam zahraničných hostí, ktorí
zastupovali partnerské odborové zväzy
učiteľov z Českej republiky, Poľska
a Maďarska. Predseda Českomorav-
ského odborového zväzu pracovníkov
školstva František Dobšík hovoril
o aktuálnej kampani českých odborá-
rov zameranej na zvyšovanie platov
učiteľov. Dorotha Obidniak z poľského
Zwiazku naucitelstva polskiego infor-
movala o možných negatívnych ná-
sledkoch plánovanej reformy stredné-
ho školstva v Poľsku a o kariérnom
systéme pri odmeňovaní pedagogic-
kých učiteľov. Podpredseda maďar-
ského odborového zväzu učiteľov
Gábor Gosztonyi prezentoval aktuálnu
školskú politiku a pracovné podmienky
zamestnancov školstva v Maďarsku.
Zaujímavým spestrením konferencie
bola prezentácia Raima Sivonena,
riaditeľa veľkej strednej odbornej školy
vo Fínsku, ktorý sa podelil o svoje

–
•

•

•

•

poznatky z fungovania fínskeho vzde-
lávacieho systému, ktorý je momen-
tálne považovaný za jeden z najlepších
na svete.
Na záver konferencie jednotliví garanti
prezentovali výsledky pracovných
skupín, ktoré odzrkadľujú praktické
skúsenosti a postrehy účastníkov zo
svojho každodenného pracovného ži-
vota. Formulované návrhy riešení naj-
väčších nedostatkov budú slúžiť ako
podklad pri rokovaniach zástupcov

zväzu zo zástupcami orgánov štátnej
a verejnej správy a rovnako pri spo-
lupráci s ministerstvom školstva pri prí-
prave Národnej stratégie rozvoja škol-
stva a vzdelávania.

Mgr. Juraj Stodolovský,
vedúci úradu zväzu

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
podpredseda zväzu a predseda

Združenia VŠaPRO

Z činnosti zväzu

Zľava: vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko
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Zabezpečiť prechod originálnych
kompetencií pod prenesený výkon
štátnej správy, a tak zabezpečiť jed-
notné financovanie.
Nastaviť systém financovania škôl

a školských zariadení tak, aby umož-
ňoval riaditeľom škôl poskytovať kre-
ditový príplatok pedagogickým za-
mestnancom v originálnych a prene-
sených kompetenciách – riaditelia
škôl, najmä v originálnych kompe-
tenciách, nedostávajú finančné pros-
triedky v priebehu kalendárneho roka
na zvýšené finančné nároky na vy-
plácanie kreditového príplatku alebo
preradenie do vyššej platovej triedy
z dôvodu vykonania atestácie.
Nastaviť systém financovania škôl

a školských zariadení tak, aby bolo
možné zamestnávať asistentov uči-
teľa pre integrované deti/žiakov vo
všetkých školách (aj materské školy)
a tak vytvárať dôstojné podmienky
na výchovu a vzdelávanie pre učiteľa
a dieťa/žiaka.
Nastaviť systém financovania škôl

a školských zariadení tak, aby bolo
možné zamestnávať vo všetkých
školách špeciálneho pedagóga tým,
že sa stanoví počet žiakov so ŠVVP
(navrhujeme 10), keď v škole bude
pôsobiť špeciálny pedagóg.
Nastaviť systém financovania škôl

a školských zariadení tak, aby bolo
možné zamestnávať vo všetkých
školách špeciálneho psychológa
tým, že sa stanoví počet žiakov so
ŠVVP (navrhujeme 25), keď bude
v škole pôsobiť špeciálny psychológ.
Nastaviť systém financovania centier
špeciálneho poradenstva pri špeciál-
nych školách tak, aby mohli kvalitne
a dôstojne vykonávať svoju činnosť
a byť prínosom pre všetky školy.
Zabezpečiť dôstojné odmeňovanie

nepedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení tak, aby
sa platová tabuľka pre nepedagogic-
kých zamestnancov začínala mini-
málne na úrovni minimálnej mzdy
stanovenej štátom.
Upraviť procesy výberových konaní
škôl a školských zariadení tak, aby
boli zabezpečené potreby škôl, ro-
dičov, detí/žiakov a zriaďovateľov

bez možnosti veta zriaďovateľa.
Upraviť postavenie rady školy tak,
aby mala možnosť potvrdiť riaditeľa
školy na ďalšie funkčné obdobie. Až
v prípade nepotvrdenia na ďalšie
funkčné obdobie uskutočniť nové vý-
berové konanie.
Upraviť zloženie rady školy tak, aby
členom rady školy bol aj zástupca
zamestnancov, odborov.

Zabezpečiť efektívnu kontrolu zria-
ďovateľov a riaditeľov škôl v oblasti
hospodárenia s pridelenými finan-
čnými prostriedkami a dodržiava-
nia právnych predpisov.
Umožniť zosobniť pokuty a penále
určené súdom zriaďovateľom a ve-
dúcim zamestnancom školy, ktorí
konali v rozpore s právnym poriad-
kom.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Určiť garantovanú dolnú hranicu
počtu žiakov základnej školy po-
trebnú na zachovanie školy.
Zabezpečiť bezpečnosť výchovno-
-vzdelávacieho procesu v škol-
ských kluboch detí stanovením
hornej hranice počtu žiakov v jed-
nom oddelení školského klubu de-
tí.
Riešiť nesystémovosť integrácie
a inklúzie detí a žiakov.
Vytvoriť podmienky na dôslednú
diagnostiku detí a žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia
po absolvovaní nultého ročníka
s presným určením mentálnej
úrovne a zaradením na ďalšie
vzdelávanie.
Umožniť zamestnávať odborných
asistentov vysokých škôl na dobu

Závery . workshopu:1 Vzdelávací systém a dôstojná práca
– práva a povinnosti zamestnancov, zriaďovateľov a ústredných
orgánov štátnej správy, vybavenosť škôl, financovanie

neurčitú.
Zvyšovať právne vedomie pedago-
gických a odborných zamestnan-
cov zaraďovaním akreditovaných
vzdelávacích programov do ponúk
kontinuálneho vzdelávania posky-
tovaného Metodicko-pedagogic-

17.

kým centrom.
Skvalitniť funkčné a funkčné ino-
vačné vzdelávanie vedúcich peda-
gogických zamestnancov v oblasti
právneho povedomia.
Vytvoriť akreditované programy

kontinuálneho vzdelávania pre pe-
dagogických a odborných zamest-
nancov špeciálnych škôl.
Zaviazať zriaďovateľov škôl, aby
určili konečnú výšku pridelených
finančných prostriedkov pre školy
na príslušný rok najneskôr do 31.
októbra bežného roka.
Testovanie žiakov 9. ročníka zá-
kladnej školy realizovať v priesto-
roch stredných škôl, na ktoré sa
žiaci hlásia. Zároveň by nahrá-
dzalo prijímacie konanie – externé
testovanie.

18.

19.

20.

21.

Z činnosti zväzu
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Garanti workshopu: Ing. František Šary, PaedDr. Darina Nagyová



Závery 2. workshopu: Kariérový systém p– regraduálna príprava
pedagogických a odborných zamestnancov, kariérová cesta PZ, OZ a NPZ,
študijné vo no, benefit za vzdelávanie, celoživotné vzdelávanieľ

Závery 3. workshopu: Postavenie zamestnancov školstva z poh adu
ohodnotenia ich práce

ľ
– tarifný plat, funkčný plat, osobný plat, príplatky,

odmeny, podmienky priznania

1. Za zásadné pre riešenie problémov
v odmeňovaní považujeme zjedno-
tenie odmeňovania a riadenia všet-
kých zamestnancov, a to výlučne
v kompetencii MŠVVaŠ SR.

Z činnosti zväzu

1. Vysokoškolské vzdelá-
vanie učiteľov – analýza a perspektívy

ýšiť rozsah praktickej prípravy pre
budúcich učiteľov,

šíriť počet cvičných škôl pre budú-
cich učiteľov,

ýšiť počet cvičných učiteľov,
ť maximálne počty žiakov v ma-

terskej škole a v školskom klube detí
– v súčasnosti komplikujú vysoké
počty efektivitu praktického výcviku
budúcich učiteľov,

ýšiť platy učiteľov, čo by bolo mo-
tivujúce pre štúdium na pedagogic-
kých fakultách, kde by prichádzali
kvalitnejší študenti,

ť pevné kombinácie pri apro-
báciách na pedagogických fakultách
alebo vzdelávať budúcich učiteľov
blokovým systémom predmetov
(napr. prírodovedné predmety spoloč-
ne pre jedného učiteľa), pretože
produkujú neuplatniteľných učiteľov,
napr. kombinácia etická výchova/ná-
boženská výchova (ETV – NAB),

ĺžiť zmluvy vysokoškolským uči-
teľom, pretože v súčasnosti ich majú
väčšinou na 1 rok,

šiť problém neochoty riaditeľov za-
mestnávať „prekvalifikovaných“ učite-
ľov (s 2. atestáciou, s kreditovým
príplatkom), pretože sú veľmi drahí.
Možným riešením by bol prechod
financovania z originálnych kompe-
tencií na prenesené v rámci osobných
nákladov,

ť osnovy pre budúcich učiteľov,

príspevok:

zv

roz

zv
zavies

zv

zavies

pred

rie

zmeni

•

•

•
•

•

•

•

•

•

prichádzajú slabo pripravení.
: Zákon o pedagogických

zamestnancoch odA– Z
šiť profesijné štandardy pedago-

gických a odborných zamestnancov
a následne pripraviť novelu zákona
o pedagogických a odborných za-
mestnancoch,

ť autonómiu pedagogických
a odborných zamestnancov vyplýva-
júcu zo zákona aj vo vzťahu k výberu
vzdelávacích programov kontinuál-
neho vzdelávania,

žnosť doplniť plán kontinuálneho
vzdelávania aj v priebehu školského
roka,

ť obdobie platnosti na kredity,
ale na kreditový príplatok (7 – 10 ro-
kov). Po tridsiatom získanom kredite
by platil 6 % kreditový príplatok 7 – 10
rokov,

žnosť vykonávania skúšky cez
overovanie profesijných kompetencií,

príspevok

rie

zachova

mo

neviaza

mo

2.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

navrhujeme, aby zv

neviaza

novelizova

certifik

rie

pokra

certifikova

ýšenie platu po
získaní atestácie bolo vyššie, ako je
12 % kreditový príplatok (napr. 14 %
– 16 %),

ť atestácie na podkategórie,
ale na kategórie pedagogických a od-
borných zamestnancov.

Súčasné trendy celoži-
votného vzdelávania

ť zákon o celoživotnom
vzdelávaní,

ácie lektorov (urobiť poriadok
v tom, kto môže byť lektorom pre
kurzy celoživotného vzdelávania),

šiť kontrolu kurzov akreditovaných
programov celoživotného vzdeláva-
nia,

čovať v realizácii národnej sú-
stavy povolaní a národnej sústavy
kvalifikácií,

ť inštitúcie celoživotného
vzdelávania.

príspevok:3.
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Závery 4. workshopu: Starostlivos o zamestnancov
zdravotná starostlivos , sociálne zabezpečenie, starostlivos

o regeneráciu pracovnej sily, ochrana pred narastaním agresie
a násilia, morálne oce ovanie, odchod do dôchodku

ť
ť ť

ň

–

Dôchodkový systém:

Základný dôchodkový systém:

1.

2.

Zv

Zv

ýšiť započítateľnosť rokov praxe
tak, aby bola v súlade s vekom
odchodu do dôchodku (upraviť tzv.
vekový automat) zamestnancov re-
zortu školstva.

ýšiť význam počtu odpracovaných
rokov pri stanovovaní fyzického veku
pre odchod do dôchodku. Stanoviť
počet odpracovaných rokov, ktoré
umožnia odchod do dôchodku bez
väzby na fyzický vek.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doplnkový dôchodkový systém (DDS):

Financovanie:

Zmeni

Podpori

V

Rovnako zru

Zmeni

Syst

Re

ť valorizačný mechanizmus
tak, aby zohľadňoval nielen infláciu,
ale aj rast miezd. Ak rast miezd
v školstve bude nižší ako rast prie-
merných miezd, budú zamestnanci
rezortu školstva po odchode do dô-
chodku chudobnejší.

ť atraktivitu prechodu do no-
vého DDS platného od roku 2014.

prípade prechodu na nový systém
zrušiť platenie príspevkov na zdra-
votné poistenie zo systému DDS.

šiť pripočítavania prí-
spevkov zamestnávateľa na DDS
k daňovému základu účastníka.

ť daňovú úľavu na príspevky
účastníkov tak, aby bola priama
väzba na mzdu účastníka. V prvom
kroku minimálne na 5 % z jeho mzdy
s obmedzením do výšky 5 % z dvoj-
násobku priemernej mzdy.

ém financovania školstva musí
byť stálym bodom rokovania tripar-
tity, lebo doterajšie núdzové financo-
vanie a lacná práca zamestnancov
rezortu sú v systéme financovania
školstva neprijateľné.

álne zabezpečiť finančné krytie
vyplývajúce z

a p

Deklarácie Odboro-
véo zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku a partner-
ských reprezentácií pôsobiacich
v školstve na podporu skvalitňo-
vania podmienok a úrovne vzde-
lávania a vedy v Slovenskej repu-
blike rogramového vyhlásenia
vlády SR na roky 2016 – 2020.

Z činnosti zväzu

2. V súlade s odporúčaniami OECD
trvať na výraznom náraste platov
pedagogických a odborných zamest-
nancov do roku 2020. Pravidelnou
valorizáciou platov vždy k 1. 1. kalen-
dárneho roka dosiahnuť zvýšenie

spoločenského postavenia zamest-
nancov v školstve.

Mimoriadnu pozornosť venovať
ohodnoteniu práce mladých učiteľov
s cieľom zvýšiť ich nástupný plat
zaradením do 10. platovej tarify.

Intenzívne presadzovať v súčinnosti
s KOZ SR zásadnú systémovú
zmenu odmeňovania nepedagogic-
kých zamestnancov v školstve a jej
zosúladenie s úrovňou minimálnej
mzdy.

V súvislosti s predlžovaním dôchod-
kového veku žiadať zmenu zvýšenia
započítanej praxe v platovej tarife aj
nad 32 rokov (až do odchodu do dô-
chodku).

Presadzovať pri prepočtoch započí-
tanej praxe jednotné percento zvý-
šenia platovej tarify.

Zabezpečiť zdroje na motivačné
ohodnotenie zamestnancov priebež-
ne počas celého kalendárneho roka.

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s ná-
vrhom na zavedenie odmeňovania
zamestnancov školstva podľa regió-
nov.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

Zabezpe

Uskuto

čiť adekvátne finančné
krytie na asistentov učiteľa podľa
počtu začlenených žiakov v trie-
dach.

čniť výchovu odborníkov pre
informačnú spoločnosť prostred-
níctvom vzdelávacieho systému,
ktorého absolventi budú lídrami
uskutočňovania inovácií a vý-
znamne prispejú k rozvoju spoloč-
nosti.

Informačná spoločnosť:

12.

13.

14.

Implementova

Za

Zlep

ť základné ukazo-
vatele do nového systému vzdelá-
vania: veda, technológie, IKT,
internet, digitálne zručnosti, ktoré
posilnia schopnosť absolventov
kriticky myslieť, tímovo pracovať,
efektívne komunikovať, rýchlo sa
adaptovať na nové technológie
a rozumieť potrebám okolia, v kto-
rom budú absolventi pôsobiť.

čať proces posúdenia psychickej
náročnosti výkonu povolania uči-
teľa a ostatných zamestnancov
z pohľadu pracovného zdravotného
lekárstva (pôsobenie rizikových
faktorov ochorenia, hlavne stresu).

šiť možnosti využitia rekondič-
ných pobytov na regeneráciu pra-
covnej sily zamestnancov školstva.

Zdravotné zabezpečenie:
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Odznelo na konferencii

• Ste

Odbory maj

Rezort

U

Plat ako d

Ochrana proti agresii a n

Na p

Na

V

členmi odborového zväzu a reali-
zujete sa nad rámec svojich pracov-
ných povinností pre všetkých, svojím
spôsobom realizujete politiku...

ú jedinú historickú úlohu
– musia ukázať, že sú jediným so-
ciálnym partnerom. Odborové zväzy sú
partnermi sociálneho dialógu a ne-
smú legalizovať to, čo je nezákonné...

školstva ešte vytvorí s pred-
sedom zväzu priestor na to, aby uči-
telia mali priestor na rast miezd. Verím,
že tejto profesii, keď neublížime a ne-
poškodíme, tak jej pomôžeme a vylep-
šíme to, čo sa roky zanedbávalo…

čitelia sú intelektuálna elita spoloč-
nosti a toto musí byť vidieť aj na ich
pracovnom ohodnotení a pracovných
podmienkach...

ôstojné finančné ohodno-
tenie vnímam ako nevyhnutný predpo-
klad pre zvýšenie kvality školstva...

ásiliu – učiteľ
by mal mať štatút verejného činiteľa...

ôde v NR SR sa snažíme vytvoriť
dôstojné podmienky na riešenie prob-
lémov školstva aj v spolupráci s opo-
zičnými poslancami...

ším hlavným partnerom pri reforme
vzdelávania na budúce obdobie sú
školské odbory a relevantní partneri.

súčasnosti vytvárame podmienky na
reformu vzdelávania na Slovensku
a verejnosť od nás očakáva tieto zme-
ny.

Ak sa bude učiteľ zaoberať inými prob-
lematikami, ako je učenie, nikdy to
nebude tak, ako to má byť. Pedagóg,
ktorý vyjde z akejkoľvek pedagogickej
fakulty na Slovensku, musí byť učite-
ľom so srdcom, aby bol usmiaty a vedel,
že keď príde do triedy, aby tam bolo
také prostredie, ako má byť…

ČMOS PŠ začala kampaň Koniec
lacných učiteľov, v ktorej sme prišli
s prioritou, aby školské platy boli
v roku 2017 zvýšené o 10 %, čo pred-
stavuje 8,4 miliardy českých korún.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Andrej Danko – predseda NR SR

Ľubomír Petrák – predseda
Výboru NR SR pre školstvo,
mládež, vzdelávanie a šport

Peter Plavčan – minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Soňa Hanzlovičová – Ministerstvo vnú-
tra SR

Z činnosti zväzu
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Minulé zvýšenia na úrovni 3 a 3,5 % sú
nedostatočné. Neboli sme odmietnutí
a získali sme na svoju stranu aj
verejnosť, rodičov a študentov. Inšpiro-
vali sme sa aj vašou deklaráciou...

ť vaše kolektívne vy-
jednávanie, ktoré teraz prebieha. Ak aj
rodičia a učitelia si to uvedomujú a pod-
porujú zvýšenie platov zamestnancov
školstva bez toho, aby sme pripustili
debaty o kvalite a nekvalite, je to len
otázka odvážneho politického rozhod-
nutia. Držím palce, lebo keď vy budete
úspešní, budeme aj my úspešní.

í ľudia, ktorí teraz študujú, neve-
dia, čo budú o 10-15 rokov robiť,
a preto musia byť veľmi flexibilní
a musia sa zapojiť do procesu celo-
životného vzdelávania. Vo Fínsku na
stredných odborných školách na to
dbáme a pripravujeme ich, že zavŕ-
šením štúdia a získaním odbornej
kvalifikácie sa proces celoživotného
vzdelávania len začína.

ínsku máme dve kategórie učiteľov
– učiteľov, ktorí učia mladých začínajú-
cich učiteľov, a učiteľov, ktorí učia
služobne starších učiteľov. Ich úväzky
sú 20 až 24,5 hodiny týždenne s 38
týždňami vyučovania. Platy závisia od
vzdelania, náročnosti predmetu a skú-
senosti. Začínajúci učiteľ má 2 500 eur
a skúsený učiteľ s dlhšou praxou 5 000
eur mesačne, pričom priemerná mzda
vo Fínsku je 3 100 eur.

čitelia musia mať skúsenosti s pra-
xou, s firmami v okolí. Máme zmluvy so
4-tisíc firmami a podnikateľmi, kde
študenti aj učitelia absolvujú prax.
V podstate upúšťame od klasických
tried a učitelia chodia so študentmi viac
do praxe a zameriavajú sa hlavne na
praktické vzdelávanie a v závislosti od
odbornej zručnosti, ktorú získavajú
študenti v praxi, prebieha aj ich
hodnotenie… Firmám zabezpečujeme
aj krátkodobé vzdelávanie pre ich za-
mestnancov, aby mohli byť tútormi
študentov a tiež ich hodnotiteľmi.

•

•

•

Chceme podpori

Mlad

Vo F

U

•

František Dobšík – predseda
Českomoravského odborového zväzu
pracovníkov školstva

Raimo Sivonen – riaditeľ strednej
odbornej školy Kainuu Vocational
College, Fínsko

Spracoval:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,

podpredseda zväzu

Foto: Mgr. Renáta Májková,
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.,

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
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VIII. zjazd Konfederácie odborových
zväzov SR

Vdňoch 10. a 11. novembra 2016 sa
v Bratislave konal VIII. zjazd Kon-

federácie odborových zväzov SR. De-
legáti zjazdu zvolili vedenie konfede-
rácie a schválili program a smerovanie
KOZ SR na ďalšie štyri roky (2016
– 2020).
Za prezidenta KOZ SR bol opätovne
zvolený Jozef Kollár, za vicepreziden-
tku KOZ SR Monika Uhlerová.
Delegáti VIII. zjazdu KOZ SR prijali na
nasledujúce štvorročné obdobie Pro-
gram KOZ SR na roky 2016 – 2020,
ktorý je založený na piatich základných
pilieroch, a to:

Ako moderné európske odbory musí-
me priblížiť podmienky slovenských
pracujúcich k podmienkam vyspelých
európskych krajín a zabezpečiť tak
dôstojný život pre všetkých.
Delegáti schválili aj

, v ktorej zdôraznili
svoju úlohu obhajovať práva a posta-
venie pracujúcich a presadzovať pribli-
žovanie k európskym štandardom vo
všetkých oblastiach života. Nové ve-
denie konfederácie má pred sebou
jasný cieľ – za európsku prácu si
aj zamestnanci na Slovensku zaslúžia
európsku plácu.

Ako hosť sa na zjazde zúčastnil pred-
seda vlády SR Robert Fico, minister
práce Ján Richter, minister financií
Peter Kažimír, prezident AZZZ SR
Tomáš Malatinský, prezident RUZ
Miroslav Kiraľvarga, podpredseda
ZMOS Ľubomír Lőrincz, generálny
tajomník Európskej odborovej konfe-
derácie Luca Visentini, predseda
Českomoravskej konfederácie odbo-
rových zväzov Josef Středula, pred-
stavitelia odborových centrál z Maďar-
ska, Poľska, Rakúska a iní.

•
•
•
•
•

Sociálny štát

Zamestnanosť

Transparentná odborárska politika

Sociálny dialóg

Solidarita a jednota odborov
na medzinárodnej úrovni

Rezolúciu VIII.
zjazdu KOZ SR

Prezident KOZ SR Jozef Kollár a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

Predseda vlády SR Robert Fico

Minister financií SR Peter Kažimír
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Vo svojom prejave premiér Robert Fico
opäť prisľúbil snahu ďalej zvyšovať
minimálnu mzdu. „Sme naďalej pripra-
vení zvyšovať najnižšiu mzdu, aby sa
ľuďom oplatilo viac pracovať, ako
poberať sociálne dávky. Želám si, aby
sme v roku 2019 hovorili o minimálnej
mzde, ktorá sa začína číslom 5. Na
Slovensku je dostatočný priestor na
ďalší rast miezd. Umožňuje nám to naj-
mä skutočnosť, že slovenská ekono-
mika v tomto roku vzrastie o 3,6 %.
Naša krajina sa radí medzi najrýchlej-
šie rastúce ekonomiky v Európskej únii.
Tejto krajine sa začína dariť. Dá sa
predpokladať, že rovnaké tempo rastu
dosiahneme aj v roku 2017,“ vyjadril sa
R. Fico.

Minister práce Ján Richter odborárov
požiadal o súčinnosť pri nastavovaní
politiky zamestnanosti tak, aby zo škôl
vychádzali pripravení absolventi a opa-
trenia aktívnej politiky trhu práce boli čo
najefektívnejšie. Vláda a ministerstvo
stále hľadajú spôsoby, ako zvýšiť u ľudí
motiváciu pracovať. Potrebné je tiež
zabezpečiť, aby sa sociálny systém
nezneužíval a ľudia neboli nútení pra-
covať načierno. Minister na stretnutí
ocenil spoluprácu KOZ SR s minis-
terstvom práce, aj v rámci tripartitného
dialógu. „S plnou vážnosťou si dovolím
povedať, že sociálny dialóg na Slo-
vensku naozaj funguje. A to je veľmi
dôležité, aby bol v krajine sociálny
zmier. Aj keď niektoré rozhodnutia
vlády nie sú plne v súlade so záujmami
odborárov, vždy hľadáme kompromisy,
za čo vám patrí moja vďaka,“ vyzdvihol
minister Richter.

„Pri presadzovaní požiadaviek je po-
trebná a rozhodujúca podpora kolek-
tívu, vyzbrojeného silou argumentov.
Obzvlášť to platí v prípade odborov,
ktorých sila bola, je a bude taká, ako
sú silní jej členovia a ako ju dokážu
v rozhodujúcich chvíľach ukázať,“ uvie-
dol vo svojom vystúpení novozvolený
prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Prevzaté z KOZ SR
(www.koz-sr.sk)

Foto: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
Marek Marko

Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula

Predseda OZ PŠaV na Slovensku Pavel Ondek

V rámci kultúrneho programu vystúpil folklórny súbor Lúčnica

V diskusii vystúpil aj predseda Rady ZO OZ PŠaV
ZSŠ pre Košický a Prešovský kraj Ľuboš Kvašňák
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ETUI – EDUDays 2016:
INOVÁCIOU K OBNOVE

Vdňoch 11. až 13. októbra 2016 sa
v Gdansku (Poľsko), v historickej

sále gdanských lodeníc, kde v roku
1980 vznikli nezávislé odbory Solidari-
ta (po poľsky Solidarność), uskutoč-
nila výročná konferencia Európskeho
odborárskeho inštitútu ETUI – EDU
Days 2016: Innovate to renew (Vzde-
lávacie dni 2016: Inováciou k obnove).
Na podujatí sa zúčastnili nominovaní
delegáti členských krajín Európskeho
odborár-skeho výboru pre vzdelávanie
(ETUCE – European Trade Union
Committee for Education). Slovenskú
republiku reprezentoval autor článku
Miroslav Habán, ktorý je od roku 2015

členom výboru Európskej odborovej
konfederácie v Európskom odborár-
skom výbore pre vzdelávanie, do
ktorého ho nominoval KOZ SR a OZ
PŠaV na Slovensku.

Na podujatí sa takmer stovke účast-
níkom prihovoril riaditeľ vzdelávania
ETUI , ktorý vo svojom
príspevku

zvýraznil
fakt, že ponúkané vzdelávania a ško-
lenia sa organizujú v podmienkach,
ktoré vytvoria odbory z organizujúcej
krajiny. Uviedol, že vzdelávanie je
potrebné, je to veľmi silný a dobrý
kapitál, aby sa zamestnancom priblížili
najzaujímavejšie súvislosti práce. ETUI
musí byť progresívne, preto je pripra-
vený program vzdelávania pre mladých
odborárskych lídrov, aby zaujal mla-
dých ľudí, pričom treba podchytiť mla-
dých lektorov – koučov – a trénerov

Ulisses Garrido
Príprava budúcnosti – po-

hľad do budúcnosti dnes

vzdelávacích aktivít. Odborári v celej
Európe sa musia viac aktivizovať.
Rozbieha sa projekt
( =
Zvýšenie kvality systému), čo je proces
spoluúčasti, kultúry hodnotenia a zá-
ruky lepšej kvality. Ako uviedol, práca
v oblasti vzdelávania odborárov má
zmysel vtedy, keď máme dobré väzby
a vzťahy s členmi, no je otázne, či oni
majú spätnú väzbu od nás.

V rámci novovzniknutého projektu
chceli

predstavitelia ETUI nadviazať kontakty
s mladými odborárskymi lídrami vo
Fínsku, Švédsku, čo sa nepodarilo
a stále nemajú od nich odpoveď na
otázku, kde sa stala chyba. Veľmi vý-
znamnú úlohu zohráva kontaktná oso-
ba na národnej úrovni, v jednotlivých
členských krajinách, ktorá je promóto-
rom vzdelávacích aktivít, pomáha pri

Systém QIS
Quality Improvement System

Akadémia mladých lídrov

výbere kandidátov a lídrov.
riaditeľka

ACTRAV, vo svojom príspevku zvýraz-
nila, že je nutné postarať sa o to, aby
sa znižovala nezamestnanosť vo sve-
te, ale i v Európe. Prognózou je, že do
roku 2020 má vzrásť počet neza-
mestnaných v Európe na 80 miliónov,
pričom v súčasnosti je veľmi drama-
tická situácia mladých ľudí. V Európ-
skej únii až 35 % mladých ľudí, čo je
65 miliónov, dnes nemá zamestnanie,
dokonca ani adekvátne vzdelanie.
Podiel žien na trhu práce klesol z 52 na
47 %, pričom ženy priemerne zarábajú
o 30 % menej v porovnaní s mužmi. So-
ciálne zabezpečenie a zmeny v systé-
me organizácie práce boli zavedené
cez nové modely výroby. Tu zohrávajú
významnú úlohu odbory, aby organi-
zovali rôzne školenia, rekvalifikácie,
aby ľudia neprišli o prácu a mohli sa
celoživotne vzdelávať a pod. Treba

Maria Helena Andra,

Rokovania,
konferencie, pléna
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plne podporovať rozvoj odborárskej
činnosti a motivovať mladých ľudí
nielen, aby sa stali pasívnymi členmi
odborov, ale aby boli aktívni. Európske
odborové hnutie musí tiež poukázať na
to, že Európa nie je sociálne eldorádo,
ako si mnohí ľudia z krajín EÚ a mimo-
európskych krajín myslia.

(ETUI, oddelenie
vzdelávania) prezentovala výsledky
vzdelávacích kurzov a školení, ktoré
realizovalo ETUI, pričom skonštatova-
la, že po skončení školení a vzdelávaní
chýba spätná väzba a nie všetci účast-
níci posielajú vyplnené dotazníky. Zdô-
raznila, že účastníci seminárov a kur-
zov sú perspektívni odborárski lídri
a môžu viesť v budúcnosti vzdelávanie
odborárov na národnej i medzinárodnej
úrovni. Každý kurz sa začínal perspek-
tívami odborárskej činnosti v Európe,
resp. vo svete a potom nasledovalo
porovnanie s organizátorskou krajinou
a krajinami, z ktorých boli účastníci.
Pracovnými postupmi sú analýzy, net-
working, skupinová práca, e-mentoring
a pod.

Vzdelávacie kurzy a školenia

(Mladí lídri – hodnotenie a budúcnosť),
ktoré zorganizovalo ETUI, napr. aj
v spolupráci s KOZ SR v júli 2016
v Bratislave kurzom ETUI:

boli inšpi-
ratívne. Každé bolo vyhodnotené.
ETUI zorganizovalo v období rokov
2008 až 2016 viacero kurzov primárne
orientovaných na mladých členov
odborov, hlavne lídrov v konkrétnych
krajinách. Na čele pedagogického
výboru bola Julia Simeonová z Bul-
harska. V marci 2016 bolo vzdelávanie
trénerov a lektorov ETUI, na ktorom si
vymenili skúsenosti s organizáciou
odborárskeho vzdelávania cez rôzne
projekty, napr. NETYL (Young Leders'
Network), pričom výsledky prvej akre-
ditácie budú známe v apríli 2017.

, predseda
Odborového zväzu inžinierov a tech-
nikov Poľska, hovoril o recepte na
úspech zamestnancov v súkromných
spoločnostiach. V popoludňajšom blo-
ku bola diskusia k inovácii webovej
stránky ETUI a EDU.

(ETUI,
oddelenie vzdelávania), prezentoval
informácie o metodike, spôsoboch
vzdelávania a školenia, o atraktívnych

Julia Simeonová

Young
Leaders – evaluation and future

Medzi-
generačné pracovné príležitosti
a kolektívne vyjednávanie,

Zygmunt Mierzejewski

Ricard Bellera Kirchhoff

formách vzdelávania a ich propagácii
na webe, kde účastníci môžu vyjadriť
svoje názory, a budú zverejnené na
webovej stránke ETUI (

), pričom stratégiou do
budúcnosti je funkčnosť dvoch webo-
vých domén a vďaka tomu bude vyššia
informovanosť aj na základe výsku-
mov, dokumentov, filmov a záverov
školení a kurzov. Na stránke bude
zverejnená aj databáza odborárskych
eurotrénerov, tiež účastníkov kurzov,
pričom podmienkou bude zachovanie
bezpečnostných prvkov databázy.

(OPZZ Poľsko) otvoril
tretí rokovací deň, pričom zdôraznil, že
ETUI má ambíciu omladiť lídrov odbo-
rového hnutia v celej Európe.

(NSZZ Solidarność)
prezentovala projekt European Works
(Európska práca), kde jedným z mno-
hých výstupov je naučiť účastníkov
projektu osvojiť si právne vedomie,
hlavne zamestnancov výrobných pod-
nikov, ktoré sa zapojili do projektu.

z talianskej CISl
Q/A hovoril o demonštrácii francúz-
skeho závodu Total-oil platform, kde
bolo v roku 2009 viac ako dvetisíc
zamestnancov a z toho ani jeden odbo-
rár. V tomto roku bola veľká demon-

Piotr Ostrowski

Maria Źytko

Francesco Lauria

https://
www.etui.org/

štrácia a viac ako 1 200 zamestnancov
zomrelo v Bangladéši v továrni zame-
ranej na výrobu textilu. Zmienil sa o sú-
časnej solidarite v Európe k utečen-
com a prezentoval implementáciu
dokumentu

(Dohody nadnárodných
spoločností). Medzinárodné firmy,
ktoré pôsobia v Taliansku, majú rôzne
metódy a spôsoby zamestnávania.
Veľmi dobré skúsenosti so zamestna-
ním a podpísaním medzinárodných
pracovných dohôd majú v sektore

Transnational Company
Agreements

stavebníctva. Stavebná firma Impregilo
pôsobí v Taliansku a na Islande, pričom
na Islande sa talianski odborári po-
dieľali na vybudovaní odborárskej
organizácie v tejto pobočke. Spoloč-
nosť má nedostatok domácich za-
mestnancov, tak viac ako 95 % za-
mestnáva ľudí a migrantov z Nepálu,
Bangladéša, Indie a ďalších krajín.
Sedemnásteho októbra 2016 uplynulo
20 rokov od podpisu medzinárodného
pracovného dohovoru Ferrero EWC
Agreement, ako prvej zmluvy tohto
druhu v Taliansku. Následne podpísali
dohody nadnárodne spoločnosti Whir-
pool a Inditex – Zara, ktoré zamest-
návajú potenciálne až milión pracov-
níkov v textilnom priemysle.
ETUI uvádza do praxe zlepšenie
systému kvality

do ktorého sa na
základe výsledkov online ankety za-
pojilo 600 účastníkov doteraz uskutoč-
nených vzdelávacích dní EDUDays
z celej Európy. Oddelenie pedagogiky
ETUI zadalo úlohu s cieľom vyhod-
notenia efektívnosti vzdelávania a ško-
lení, ktoré organizoval Európsky odbo-
rársky inštitút. Systém zlepšenia kvality
a výsledky budú známe na EDUDays,
ktoré sa uskutočnia 4. až 6. októbra
2017 v Paríži.

QIS: Quality im-
provement system,

Viac informácií na:
Conférence européenne sur la for-
mation syndicale – European Trade
Union Education Conference
( )

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
podpredseda OZ PŠaV

na Slovensku

www.etui.org

Foto: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Rokovania,
konferencie, pléna



Rekondično-pracovný pobyt
Rady ZO OZ P aV ZZ v okrese RevúcaŠ Š

Z činnosti združení

Združenie základného školstva

Rada ZO OZ PŠaV ZZŠ v okrese
Revúca pripravila v dňoch 30.

septembra až 1. októbra 2016 rekon-
dično-pracovný pobyt pre svojich čle-
nov. Prvý deň sme začali školením
v Kežmarských Žľaboch na témy:
Financovanie prenesených a originál-
nych kompetencií s RNDr. I. Gamčí-
kovou a právne minimum s Mgr. M.
Miklušom. Po obede sme sa rozhodli
využiť ponúkané služby wellnessu
a maséra. Tí zdatnejší využili pekné
počasie a rozhodli sa vystúpiť na chatu
Plesnivec. Večer sa spoločenskou
miestnosťou rozliehala hudba a spev.
Ďakujem kolegom z Tornale, ktorí nám
spríjemnili posedenie hudobnou pro-
dukciou.

Po raňajkách s výhľadom na pekný deň
sme nastúpili do autobusu smer Čin-
gov. Na Čingove nás privítal Ing.
Dubecký. Spolu s ním sme absolvovali
obhliadku chaty. Kolegovia využili nád-
herný deň a zdolali Tomášovský vý-
hľad. Po návrate z túry ich čakalo
občerstvenie, ktoré im pripravil Ing.
Dubecký.

Ďakujeme mu za jeho ochotu a ústre-
tovosť.

Počasie nám prialo a náš rekondično-
-pracovný pobyt sa vydaril nad oča-
kávanie.

PaedDr. Blažena Sabolová,
predseda rady v okrese Revúca
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Z činnosti združení
Združenie stredného školstva

Výziev, hesiel, protestov i štrajkov
s požiadavkami na skvalitnenie

školstva sme v poslednom období za-
znamenali na Slovensku neúrekom.
Iniciátori i účastníci všetkých možných
foriem protestov i štrajkov mali a naďa-
lej majú za cieľ nielen zlepšenie kvality
školstva, úrovne vedomostí, zlepšenie
a zmodernizovanie podmienok na vý-
učbu i výchovu, ale, samozrejme, aj
oprávnené požiadavky na patričné
spoločenské postavenie učiteľa, od-
borného zamestnanca i neučiteľa – ne-
pedagogického zamestnanca. S tým
ruka v ruke ide požiadavka na lepšie
odmeňovanie, vyššie platy. Veď už aj
odborníci z OECD vo svojej februáro-
vej správe uvádzajú, že školstvo pre
zamestnancov treba zatraktívniť, naliať
viac financií do rozpočtu rezortu a lep-
šie zaplatiť učiteľov, ale aj ostatných za-
mestnancov. Napriek veľkej vlne ne-
spokojnosti zamestnancov sa zatiaľ
nepodarilo dosiahnuť zmenu kurzu vo
financovaní školstva. Prečo je to tak?

Politici sú isto nervózni, keď na dennom
poriadku je nespokojnosť, protesty, ba
i štrajky. Ale zrejme vedia odhadnúť
mieru úspešnosti tohto tlaku ulice. Veď
bojuje sa na viacerých frontoch a ešte
aj predstavitelia týchto frontov útočia
voči sebe navzájom (vynímajúc vede-
nie OZ PŠaV na Slovensku). Asi v du-
chu hesla: Kde sa dvaja bijú...

ávno som sa stretla s veľmi za-
ujímavými informáciami. Podelím sa
s vami.

Prvá bola o tom, že vo vyspelých
krajinách EÚ sa až 60 % z HDP vráti
zamestnancom vo forme platov. Na
Slovensku je to len 40 %! Kde sú tie
ostatné peniaze? Odpoveď si isto viete
dať aj sami. Nemusíte byť ani reno-
movaný ekonóm na to, aby ste si
odpovedali, prečo sú na Slovensku
a nielen v školstve také nízke platy.
Druhá informácia bola o tom, že
Švédsko je krajina s veľmi vysokou
životnou úrovňou a, samozrejme,
adekvátne k tomu sú tam vysoké platy.
Dôvodom je vraj fakt, že 70 % za-
mestnancov je organizovaných v od-

Ned

boroch a sila kolektívneho vyjednáva-
nia je veľmi vysoká a účinná! A na tom
niečo určite bude.

Na Slovensku prevláda názor, že od-
bory sú niečo zastarané, socialistické,
prežité, neakčné a i. Ale nie je to
náhodou tak aj preto, že zamestnanci
nemajú informácie, nevedia, čo odbory
robia, ako a s kým rokujú, s akým
výsledkom? Je im všetko jedno a ne-
chcú zabojovať za seba. A potom si
jednoducho povedia, že oni si radšej
tých pár eur členského odložia. Ušet-
ria? Verte, že neušetria. Skúsme si
teda odpovedať na nižšie položenú
otázku:

Mám najaktuálnejšie informácie
o procesoch a zmenách, ktoré
ovplyvnia môj pracovný aj osobný
život = sociálne postavenie, kariéru,
vzdelávanie, odmeňovanie.

Ako člen komunity odborárov môžem
aktívne vstupovať do legislatívnych
procesov štátu a môžem ovplyv-
ňovať vyššie uvedené otázky = nie
som len pasívny prijímateľ rozhod-
nutí predstaviteľov štátu.

V prípade, že mám pracovnoprávne
problémy u zamestnávateľa alebo
problémy s odmeňovaním, poradia
i pomôžu mi odboroví právnici bez-
platne.

Prostredníctvom odborovej organi-
zácie u zamestnávateľa môžem
ovplyvniť obsah dôležitého doku-
mentu – pracovného poriadku.

V procese kolektívneho vyjednáva-
nia o obsahu kolektívnej zmluvy so
zamestnávateľom môžem ovplyvniť
spôsob odmeňovania, použitia pro-
striedkov sociálneho fondu, dĺžku
pracovného času, výmeru dovolen-
ky, odstupné, odchodné i príspevok
na starobné sporenie a i.

V prípade, že sa dostanem do sociál-
nej tiesne, môže mi odborový zväz

Prečo je dobré byť
v odboroch?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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pomôcť aj finančnou podporou alebo
pôžičkou.

Keď som unavený, môžem si aj
s rodinou oddýchnuť a zregenerovať
sa v rekreačných zariadeniach odbo-
rového zväzu.

Mám zaručené, že odborový zväz
každoročne vyrokuje valorizáciu
platu. Ak môj čistý plat je 600 eur,
dám 6 na odbory. Z toho 3 eurá
ostávajú v mojej základnej orga-
nizácii – de facto si ročne ušetrím 36
eur a pred Vianocami dostanem
vianočný príspevok. Za zvyšné
3 eurá mesačne mi pri valorizácii
o 4 % stúpne tarifný plat mesačne
napr. o 33 eur. To predstavuje
zhodnotenie o 11-násobok vkladu.
Ktorá banka na Slovensku alebo vo
svete mi dá viac?

Mám zaručené, že odborový zväz mi
každý rok vyrokuje väčší rozsah
dovolenky, ako je v Zákonníku práce,
a teda mám viac času na zregene-
rovanie sily i pre svoju rodinu.

ám zaručené, že odborový zväz
vyrokuje každý rok skrátenie pracov-
ného času a môžem sa teda viac
venovať svojim záľubám a svojej
rodine.

Toto sú len najzákladnejšie a podľa
môjho názoru aj najdôležitejšie bene-
fity môjho – tvojho členstva v odboroch.
Tak prečo ešte nie si medzi nami?
Odbory nie sú Ondek a spol. Odbory si
aj ty a celá komunita. A keď nás bude
viac – budeme silnejší, akčnejší
a úspešnejší!!! Keď nás bude viac, roz-
myslia si aj politici, ako sa budú k škol-
stvu správať. Tak neváhaj, prihlás sa
do odborov. Svojich funkcionárov si
budeš voliť ty a keď nebudú presa-
dzovať riešenie problémov, môžeš ich
vymeniť a zvoliť si nových. Keď nie si
v odboroch – nekritizuj! Nemáš na to
právo!

Ing. Iveta Majerová,
predsedníčka Združenia

stredného školstva
a podpredsedníčka zväzu

M

7.

8.

9.

10.

Na úvod jeden citát: Victor Hugo:
„Otvorte školu a zatvoríte jedno väzenie.“



Z činnosti združení
Združenie vysokých škôl
a priamo riadených organizácií

Plénum Združenia vysokých škôl
a priamo riadených organizácií

V dňoch 19. až 21. októbra 2016
sa uskutočnilo rokovanie pléna

Združenia vysokých škôl a priamo ria-
dených organizácií. Plénum viedol
predseda združenia doc. Ing. Miroslav
Habán, PhD. Na rokovaní sa zúčastnilo
68 delegátov zastupujúcich verejné vy-
soké školy a priamo riadené organi-
zácie z celého Slovenska a 8 hostí.
Plénum sa začalo v stredu 19. 10. 2016
vo večerných hodinách rokovaním vý-
boru združia VŠaPRO. Na jeho 2.
zasadnutí odznela informácia predse-
du zväzu o KZVS na rok 2017, informá-
cia predsedu združenia o činnosti

združenia za ostatné obdobie, informá-
cia o rokovaní pléna združenia a po-
zvaných hostí, informácia zo zasadnutí
orgánov zväzu, snemu KOZ SR, ETUI
– EDUdays v Gdansku, informácia
o priebežnom plnení odvodov člen-
ských príspevkov a čerpaní rozpočtu
združenia.

Druhý rokovací deň sa delegátom
a účastníkom pléna prihovoril predse-
da zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý svoje
vystúpenie rozdelil do štyroch častí:

chronológia udalostí od začiatku par-
lamentných volieb 2016, rokovania
s politickými stranami,
dôvod nezapojenia OZ PŠaV do

štrajku ISU, IVU,
kolektívna zmluva na rok 2017,
postoj KOZ SR k aktivitám zväzu
a návrh štátneho rozpočtu na rok
2017.

Za ministerstvo školstva, vedy, výsku-

1.

2.

3.
4.

mu a športu vystúpil Mgr. Jozef Jurko-
vič, ktorý oboznámil prítomných s akti-
vitami v rámci predsedníctva EÚ a s prí-
pravou Národného programu rozvoja
a vzdelávania, s plánom úloh, s prípra-
vou novely vysokoškolského zákona,
so zmenou akreditačného systému
– zjednodušením, zvyšovaním kvality
vysokých škôl. Za Radu vysokých škôl
SR vystúpil doc. RNDr. Roman Soták,
PhD., ktorý sa vo svojom príhovore
venoval metodike rozpočtu vysokých
škôl a akútnej potrebe dofinancovania
vysokoškolského vzdelávania, vedy
a výskumu.

V podvečerných hodinách prišiel medzi
delegátov pléna minister školstva prof.
Ing. Peter Plavčan, CSc., vedúci tla-
čového oddelenia MŠ VVaŠ SR
Vahram Chuguryan a podpredseda
zväzu a predseda Združenia základ-
ného školstva Ing. František Šary.

Otázka zvýšenia platov v roku 2017,
platové zvýhodnenie začínajúcich pe-
dagógov i podpis spoločného memo-
randa boli témami diskusie ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR
s delegátmi pléna Združenia vysokých
škôl a priamo riadených organizácií OZ
pracovníkov školstva a vedy na Slo-
vensku. Minister sa dotkol aj otázky
zvýšenia atraktívnosti učiteľského po-
volania. Okrem zlepšenia postavenia
pedagógov v spoločnosti podľa neho
ide aj o nízke nástupné platy. V diskusii
bola navrhnutá možnosť podpisu
spoločného memoranda medzi rezor-

tom školstva a školskými odborármi,
ktoré by upravilo vzájomnú spoluprácu
oboch partnerov.

Predseda združenia doc. Ing. Miroslav
Habán, PhD., predniesol podrobnú
správu o činnosti združenia za obdobie
október 2015 až október 2016. Ďalej
predložil plénu vyhodnotenie cieľov
a programu združenia za rok 2016,
vyhodnotenie plnenia kolektívnych
zmlúv na univerzitách a v PRO, pred-
niesol návrh cieľov združenia na rok
2017. Kolektívne vyjednávanie na
vysokých školách a v priamo riadených

16

organizáciách a pracovnoprávne vzťa-
hy podrobne analyzoval Mgr. Martin
Mikluš, špecialista na právne služby
zväzu. O bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci na univerzitách a v PRO
delegáti diskutovali so špecialistom
BOZP Ing. Vladimírom Kmecom. O vý-
hodách vedenia účtov v ČSOB, ktoré
ponúka základným organizáciám, nás
informovala zástupkyňa banky Jana
Blaščáková.

Predseda združenia poďakoval prítom-
ným za účasť na rokovaní, za prácu
v predchádzajúcom období, poprial im
do ďalšieho obdobia veľa úspechov
v odborárskej práci.

Eva Čahojová,
samostatná referentka

Združenia VŠaPRO

Foto: prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.



Z činnosti združení
Združenie vysokých škôl

a priamo riadených organizácií

P

PaedDr. Júlii Ivanovičovej, PhD.

ri príležitosti ukončenia aktívnej práce
v odboroch sa predseda zväzu a pred-
seda združenia poďakovali a odovzdali
Krištáľovú plaketu a ďakovný list

, za
dlhoročnú aktívnu prácu v odboroch.

Doc. Ivanovičová pôsobila v odborovej
organizácii od nástupu do zamestnania
v roku 1971 na UKF v Nitre a počas
celého obdobia svojho pôsobenia v od-
borovej organizácii sa aktívne podieľa-
la na práci v kultúrnej komisii, v komisii
pre prácu s deťmi, pri tvorbe kolek-
tívnych zmlúv na univerzite.Aktívne vy-
stupovala na konferenciách, s dôverou
sa na ňu obracali zamestnanci Peda-
gogickej fakulty UKF v Nitre so svojimi
problémami, ktoré sa snažila vždy
vecne riešiť aj s vedením fakulty, prí-
padne univerzity, za čo jej ešte raz
ďakujeme.

doc.

Poďakovanie

Blahoželanie
9. augusta 2016

doc. Gabriela Jonášková, CSc.,

oslávila
životné jubileum

predsední ka ZO OZ PŠaV
pri Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre

.

lahoželáme

a členka
Združenia VŠaPRO

Srdečne b

č

17

Ing. Janette Guzmická vystúpila v diskusii k odmeňovaniu
zamestnancov univerzitných a špecializovaných knižníc
V popredí delegáti pléna z Ekonomickej univerzity v Bratislave

Delegáti pléna z Technickej univerzity vo Zvolene
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Ciele a program

na rok 2017

Združenia vysokých škôl
a priamo riadených organizácií OZPŠaV na Slovensku

I.
Základné zámery a miesto

II.
Pracovná, mzdová
a sociálna oblasť

Združenie bude:

Združenie bude presadzovať:

•
•
•

•

•

•

•

Ciele a program Združenia vysokých
škôl a priamo riadených organizácií
(ďalej združenie) na rok 2017 budú
vychádzať z Cieľov a programu Odbo-
rového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku na roky 2016
– 2020 schválené VII. zjazdom OZ
PŠaV, ktorý sa uskutočnil v dňoch
26. až 28. novembra 2015.

Základným cieľom zväzu a združenia
bude aj naďalej ochrana záujmov
a oprávnených požiadaviek svojich
členov.

ňovať pozíciu zväzu,
ť členskú základňu,

ískavať členov najmä z radov mla-
dých ľudí rezortu školstva, aktivizovať
prácu komisie mladých prostredníc-
tvom zamestnancov vysokých škôl
a priamo riadených organizácií do 35
rokov,

ť záujmy a oprávnené po-
žiadavky zamestnancov školstva,

ť vzdelávanie svojich čle-
nov a funkcionárov cez projekty ETUI,
Európskej únie a iných grantov.

Združenie pri svojej práci bude vy-
chádzať z platných právnych predpisov
Slovenskej republiky a medzinárodne
uznávaných dokumentov. Bude presa-
dzovať, aby pracovné a platové pod-
mienky zamestnancov v školstve boli
prioritou.

zlepšovanie pracovných podmienok
zamestnancov z pohľadu mzdového
vývoja, zamestnanosti, pracovných
podmienok a pod.,

ých platov pre pedagogic-
kých a nepedagogických zamest-
nancov,

upev
stabilizova
z

obhajova

podporova

rast tarifn

•

•

•

•

•

•

•

III.
Podpora kvality a rozvoja

výchovno-vzdelávacieho procesu

IV.
Koordinácia pri presadzovaní
prijatých cieľov na národnej

a medzinárodnej úrovni

V.
Záverečné ustanovenie

Združenie bude:

Združenie bude na národnej úrovni:

na medzinárodnej úrovni:

zvy

d

kl

podporova

zintenz

sledova

šovanie percentuálneho podielu
z HDP pre školstvo na úroveň
porovnateľnú s vyspelými európsky-
mi štátmi,
ôsledné zabezpečenie dodržiavania

BOZP na pracoviskách.

ásť dôraz na rozvoj programov, ktoré
umožnia mobilitu učiteľov, vedeckých
a výskumných zamestnancov a dok-
torandov v medzinárodnom meradle,

ť a presadzovať vytváranie
primeraných podmienok na celoži-
votné vzdelávanie.

presadzovať svoje požiadavky v koor-
dinácii s KOZ SR, prostredníctvom
Hospodárskej a sociálnej rady SR,
kolektívneho vyjednávania a rokova-
niami so štátnymi orgánmi.

ívňovať vzťahy s Českomo-
ravským odborovým zväzom pracov-
níkov školstva (ČMOS PŠ), Vysoko-
školským odborovým zväzom ČR
(VOS ČR) a ostatnými odborovými
organizáciami v zahraničí, na úrov-
niach združenia a zväzu,

ť rozvoj výchovy a vzdeláva-
nia, zvyšovania úrovne a profesijnej
kvality zamestnancov rezortu vyso-
kého školstva v krajinách EÚ.

Ciele a program je otvorený dokument
a každoročne bude aktualizovaný
v závislosti od požiadaviek schvále-
ných plénom alebo výborom združenia.

Konkrétne programové ciele
na rok 2017:
1.

2.

3.

4.

Realizovať rokovania s predstavi-
teľmi Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, osobitne so
sociálnymi partnermi s požiadavkou
na zapracovanie systémových a po-
stupných krokov vedúcich k zlepše-
niu financovania vysokých škôl,
priamo riadených organizácií
a k zlepšeniu platového ohodnotenia
všetkých zamestnancov rezortu
školstva.

Pripraviť podnety do Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017,
ktoré vyplývajú z podnetov členov
združenia.

Do univerzitných, fakultných kolek-
tívnych zmlúv, resp. kolektívnych
zmlúv základných organizácií uviesť
zachovanie zamestnanosti, platové
podmienky, kritériá odmeňovania aj
netarifnými zložkami platu, prí-
spevok na doplnkové dôchodkové
sporenie, príspevok na kolektívne
vyjednávanie zo sociálneho fondu,
príspevok zo sociálneho fondu na
vzdelávanie organizované odbo-
rovými inštitúciami, bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci, celoži-
votné a ďalšie vzdelávanie, účasť
zástupcu odborov na zasadaniach
vedení univerzít a fakúlt, účasť
odborov vo výberových konaniach
na vedúcich zamestnancov.

Pri predkladaní návrhov noviel zá-
konov o verejnej a štátnej službe
pripomienkovať ich z pohľadu záko-
na o vysokých školách, z hľadiska
zachovania a zotrvania zamest-
nancov vysokých škôl v systéme
odmeňovania vo verejnom záujme,

Zodp.: predseda Z VŠaPRO
Termín: priebežne v roku 2017

Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
predsedovia UO a PRO

Termín: 31. august 2017

Zodp.: predsedovia UO a PRO
Termín: priebežne



Spoločné stretnutie
odborárov s vedením UVLF

Z činnosti združení
Združenie vysokých škôl

a priamo riadených organizácií

V dňoch 4. – 5. októbra 2016
v rekreačnom zariadení Odboro-

vého zväzu pracovníkov školstva a ve-
dy na Slovensku CROCUS v Kežmar-
ských Žľaboch sa uskutočnila konfe-
rencia ZO OZ PŠaV UVLF spojená so
spoločným zasadnutím vedenia UVLF
a predsedníctvaAS UVLF.
Po úvodnom, ale neformálnom priví-
taní mali všetci účastníci možnosť pre-
hliadky rekreačného zariadenia s od-
borným výkladom vedúceho zaria-
denia Miroslava Mackulína, ktorý

okrem iného všetkým vysvetlil možnosť
jeho využívania počas celého roka.
Konferenciu otvoril predseda ZO, ktorý
privítal kompletné vedenie UVLF pod
vedením prof. MVDr. Jany Mojžišovej,
PhD., rektorky UVLF, zástupcov pred-
sedníctva AS UVLF pod vedením pred-
sedu AS prof. MVDr. Petra Reichela,
CSc., Mgr. Jaroslava Hochmana, riadi-
teľa ŠD.
Zo zväzových orgánov privítal doc. Ing.
Miroslava Habána, PhD., podpredsedu
OZ PŠaV na Slovensku, a predsedu
Združenia vysokých škôl a priamo
riadených organizácií na Slovensku,
prof. RNDr. Blažeja Pandulu, CSc.,
člena Rady OZ PŠaV na Slovensku
a predsedu Rady ZO TUKE v Koši-

ciach, Mgr. Jána Mikluša, člena pred-
sedníctva OZ PŠaV na Slovensku
a predsedu Rady ZO PU v Prešove,
Ing. Annu Hodulíkovú, PhD., predsed-
níčku výboru ZO Fakulty elektrotech-
niky a informatiky TUKE v Košiciach,
Ing. Máriu Bahterjavičovú, zástupkyňu
UPJŠ v Košiciach, Alžbetu Sabolovú,
tajomníčku Rady ZO PU v Prešove.
Po schválení programu a voľbe ná-
vrhovej a mandátovej komisie pred plé-
num vystúpil so správou o činnosti rady
ZO za uplynulé obdobie predseda rady

ZO. V nej poukázal na dosiahnuté po-
zitívne, ale aj negatívne výsledky.
Zdôraznil, že jednou z najzákladnej-
ších podmienok fungovania ZO i opráv-
nených požiadaviek jej členov je člen-
ská základňa, a to nielen čo sa týka
počtu, ale aj kvality. Že na univerzite je
pomerne veľký počet pracovísk, kde
nie je ani jeden odborár a že sa málo
darí získavať nových – aj mladých – za-
mestnancov do odborov. Ale na strane
druhej, ak ide predovšetkým o platové
podmienky – my to chceme všetci, ale
odbory vybavte to za nás. Ako fakt
uviedol počet ochotných zúčastniť sa
na akcii, ako bol štrajk, protest, Týždeň
plačúcich očí.
Ďalej zdôraznil, že pri organizovaní

zakomponovania zákazu retroak-
tivity do prechodných ustanovení
návrhu zákonov.

predseda Z VŠaPRO,
predsedovia UO a PRO
priebežne, ad hoc

Zúčastňovať sa na rokovaniach or-
gánov OZ PŠaV na Slovensku, KOZ
SR, ETUCE, EI.

Zúčastňovať sa na zasadaniach uni-
verzitných, fakultných a základných
organizácií.

predseda Z VŠaPRO,
na základe pozvaní

Riešiť pracovnoprávne problémy čle-
nov odborov združenia.

Pravidelne aktualizovať databázu
členov združenia s cieľom zlepšenia
komunikácie s členskou základňou,
zrýchlenia vzájomnej informova-
nosti, právneho poradenstva a eli-
minácie administratívnej záťaže sú-
visiacej s ročným štatistickým zisťo-
vaním počtu členov združenia.

Presadzovať spolu s KOZ SR formou
novelizácie zákona, aby v zákone
o SF sa zvýšilo % prostriedkov na
kolektívne vyjednávanie a tiež mož-
nosť previesť prostriedky na činnosť
odborov.

Ciele a program združenia VŠaPRO
na rok 2017 schválili delegáti pléna dňa
21. októbra 2016.

Zodp.:

Termín:

Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
delegovaní zástupcovia

Termín: priebežne

Zodp.:
Termín:

Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
právnici zväzu

Termín: priebežne

Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
predsedovia UO a PRO

Termín: II. štvrťrok 2017
samostatná referentka Z VŠaPRO

Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
predsedovia UO a PRO

Termín: III. štvrťrok 2017

5.

6.

7.

8.

9.
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Zľava: Miroslav Habán, Jana Mojžišová, Oliver Merva a Michal Toropila



celouniverzitných podujatí nie je vždy
veľká ochota zo strany zamestnancov,
ale ani mnohých odborárov aktívne sa
zúčastniť.
Veď je viac ako na zamyslenie, že pre
neochotu pracovísk už druhý rok ne-
bolo možné zorganizovať volejbalový
turnaj. Dotkol sa aj chodu a fungovania
chaty VETERINÁR, keď konštatoval,
že v krátkom čase sa musí zmeniť nie
režim, ale systém jej prevádzkovania.
V závere svojho vystúpenia sa dotkol
aj vzťahov medzi ZO a vedením UVLF.
Hodnotil ich viac ako korektné aj ako
nadštandardné. To potvrdila vo svojom
vystúpení aj samotná rektorka UVLF.
Veď zástupcovia ZO sú členmi všet-

kých orgánov, resp. komisií UVLF,
v ktorých byť môžu, a majú plné právo
predkladať oprávnené požiadavky ZO.
Pri hodnotení plnenia kolektívnej
zmluvy v roku 2016 obidve zaintereso-
vané strany konštatovali, že jej obsah
i jednotlivé články sa plnia veľmi dô-
sledne a aj tvorba a čerpanie so-
ciálneho fondu je v zmysle prijatých
zásad a príslušného zákona. Na prí-
pravu KZ na rok 2017 sú vytvorené
všetky predpoklady, aby bola podpí-
saná do konca roka 2016.
K aktuálnym úlohám UVLF v akade-
mickom roku 2016/2017 vystúpila
rektorka UVLF. A tak všetci účastníci
sa mohli o nich dozvedieť z úst naj-
kompetnejšej. Nie, ako je mnohokrát
u nás zvykom – pod lipami. Dotkla sa
odmeňovania, spätnej väzby na čin-
nosť univerzity od zamestnancov,
BOZP, pracovných podmienok zamest-
nancov, stravovania, akreditácie na
národnej úrovni. Určite najviac zare-
zonovalo (i keď mnohí už vedeli), že
naša alma mater bude patriť medzi
11 univerzít z viac ako sto medzi-

národne evalvovaných a akredítova-
ných. Zároveň vyzvala aj ZO nielen na
podporu, ale predovšetkým aktívnu
pomoc pri riešení problémov pri ďalšom
rozvoji univerzity i jej reprezentácii na-
vonok.
Podpredseda OZ PŠaV na Slovensku
a predseda Združenia VŠ a PRO sa vo
svojom vystúpení dotkol najzáklad-
nejších aktivít, ktoré zväz i združenie
v ostatnom čase vyvíjali. Poukázal na
niekoľkoročný vývoj platových podmie-
nok v jednotlivých kategóriách v rámci
všetkých verejných vysokých škôl na
Slovensku, informoval o nespočetných
rokovaniach na MŠ SR, v parlamen-
tných výboroch. Informoval aj o tom,

že pre prijatie Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa na rok 2017 nebola
dohoda a že rokovania budú naďalej
prebiehať v nasledujúcich dňoch. Záro-
veň ocenil činnosť našej organizácie
v rámci združenia VŠ.

Všetci účastníci sa zhodli na jednom,
že takéto, i keď už tradičné stretnutia
je potrebné aj naďalej organizovať.

Veď len spoločným úsilím môžeme
prispieť k ďalšiemu napredovaniu i roz-
voju univerzity.
A keďže sme boli v rekreačnom za-
riadení, ten, kto chcel, využil komplet
vellness, resp. masáž. A keď je dobrá
vôľa i ochota, dokážeme si sami urobiť
aj zábavu. A o tom sa účastníci aj
presvedčili. Lenže po dobre vykonanej
práci sme sa všetci prekvapení zobudili
do hmlistého a zasneženého rána. Ani
to nevadilo. Bola možnosť, a aj sme ju
využili, pozrieť si krásy Štrbského
Plesa.

A čo nás okrem iného čaká v naj-
bližšom období?

Konferencia uložila rade ZO, aby pri
kolektívnom vyjednávaní so zamest-
návateľom pre prípravu KZ na rok 2017
pristupovala korektne a zodpovedne.

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.,
predseda rady ZO

a v Zčlen ýboru druženia VŠaPRO

Foto: prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Z činnosti združení
Združenie vysokých škôl
a priamo riadených organizácií
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O etickom kódexe učite aľ

Môj názor na vec

K

PRÍKLAD
VŠEOBECNEJ OSOBNOSTNEJ
CHARAKTERISTIKY UČITEĽA

Dokáže sa správať nestranne

ódexy sa obyčajne spájajú s pro-
fesijnými etikami a sú vyjadrením

ideálu určitého povolania, jeho hlav-
ných hodnôt, určitou formou príkazov
a zákazov. Slúžia ako plán plnenia úloh
v povolaní, ale aj ako návod, ako sa
treba správať v danej situácii či v rôz-
nych profesijných vzťahoch. Môžu veľ-
mi dobre poslúžiť aj ako prostriedok na
hodnotenie konania.
Pozrime sa na morálny status učiteľa,
na mravné zásady, ktoré by mal
dodržiavať (a ktoré možno dodržiavať).
Ukážeme, čo by mohol napríklad
obsahovať

. Zohľadníme, že učiteľ
má mať na plnohodnotný výkon svojej
profesie aj odborné, aj charakterové
a morálne predpoklady. Od kódexu
netreba očakávať, že učiteľ tu nájde
návod, ako sa má správať alebo ako
má učiť.

Zostavme najprv

– Pri
kontakte so žiakmi sa dostáva do
rozličných pedagogických, ale aj ne-

etický kódex pre učiteľa
a jeho povolanie

pedagogických situácií. Často je v trie-
de nútený robiť rozhodcu (najmä ak je
triednym učiteľom, riešiť spory medzi
žiakmi samotnými či medzi žiakmi
a učiteľmi, a ak ide o výchovného
poradcu, aj medzi žiakmi a rodičmi. To
ho núti byť v týchto situáciách objek-
tívnym, nestranným, spravodlivým.
Dôležité je hodnotenie a známkovanie
žiakov. Musí sa „odosobniť“, nedať sa
ovplyvniť negatívnou osobnou skúse-
nosťou so žiakom, vždy hodnotiť poda-
ný výkon.

– Neprestaj-
ne si musí klásť otázky o správnosti,
múdrosti a dosahu svojich rozhodnutí.
Ako súčasť sebareflexie skúma správ-
nosť svojich rozhodnutí, rozmýšľa, či
jeho konanie a rozhodovanie boli
správne, alebo nie. Pri sebareflexii si
uvedomuje svoje chyby či omyly
a snaží sa ich neopakovať. Má sám se-
ba poznávať aj preto, aby vedel pred-
vídať svoje reakcie a postoje.

– Nikdy nemá podľahnúť
svojim emóciám, ktoré by mohli mať
za následok jeho skratovú reakciu.
Jeho konanie má byť za každých okol-

Snaží sa o sebapoznanie

Vie kontrolovať a ovládať svoje

konanie

ností rozvážne, to však neznamená,
že nemôže prejaviť, čo cíti. Musí sa
dokázať vcítiť do myslenia a konania
iných. Nikdy by nemal navonok prejaviť
svoj hnev, nesmie dopustiť, aby jeho
emocionálny stav vyústil do agresie.

– Improvizácia
na vyučovacích hodinách sa má za-
kladať na dobre premyslenej príprave.
Má schopnosť vytvárať

– Asi najdôležitejším
faktorom pri práci so žiakmi je, aby si
s nimi vybudoval kladný citový vzťah.
Potom ho prijmú ako autoritu, lepšie

Je pohotovo tvorivý

pozitívne

citové vzťahy
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dokážu prijať jeho vysvetlenia, hodno-
tenia, dokonca i trest. Ak vo vzťahu
bude prevládať učiteľ, hrozí, že to, čo
žiaci prijmú, nebude dobrovoľné, ale
nanútené, učiteľ nebude prirodzenou
autoritou, ale autoritou na princípe
odmena - trest.

, ktorý žiaci uvedo-
mene či neuvedomene napodobňujú.
Ak chce rozvíjať morálne cnosti a vlast-
nosti žiakov, tak ich sám musí do-
držiavať.

– Učiteľovanie
je fyzicky aj psychicky náročné. S pri-
búdajúcim vekom (odučenými rokmi)
klesá u učiteľa miera „obrany“, je
náchylnejší podľahnúť stresovým či
iným nepríjemným situáciám. Rastúci
tlak môže viesť až k syndrómu vyho-
renia. Prestane pociťovať radosť z prá-
ce, k žiakom pristupuje s nevôľou.

Je v škole vzorom

Je odolný proti záťaži

Má zmysel pre humor, je optimistom

Je schopný komunikovať

– V rozličných anketách žiaci na
otázku, aký by mal byť ich učiteľ, na
prvých miestach uvádzajú, že má byť
vtipný. Vtipnou poznámkou sa dá
odľahčiť napätá situácia a tým dobre
motivovať pracovnú výkonnosť žiakov
aj svoju. Pravdaže, učiteľov humor
musí byť bez sarkazmov, bez irónie.

– Vo vzťa-
hu so žiakmi nemôže chýbať komuni-
kácia, nielen verbálna, ale ani never-
bálna. Na ich základe sa buduje jeho
vzťah so žiakmi.

Uvedomiť si zodpovednosť, ktorú má
voči sebe, žiakom, škole, kolegom,
rodičom a spoločnosti.
Neustále sa vzdelávať, sústavne
zvyšovať svoju odbornú a didaktickú

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ ETICKÝ
KÓDEX UČITEĽSKEJ PROFESIE?

Povinnosti voči sebe
»

»

erudíciu.
Byť nezávislým, neviazať svoju prácu
na žiadnu ideológiu, náboženstvo či
politickú stranu.
Rešpektovať a uplatňovať spravodli-
vosť.
Byť si vedomý svojej omylnosti, do-
kázať priznať svoje chyby a niesť za
ne zodpovednosť.
Poznatky, ktoré získa alebo sú mu
dané, neprijíma nekriticky, ale snaží
sa ich kriticky reflektovať.

Žiakov posudzuje len na základe ich
výkonov a správania.
Žiakom sprostredkúva len informá-

cie pravdivé, objektívne, neskreslené
a také, o ktorých pravdivosti je aj sám
vnútorne presvedčený.
Ak žiakom vedome či nevedome ublí-

»

»

»

»

»

»

»

Povinnosti voči žiakom

ži, musí čím skôr urobiť nápravu.
Žiakov viesť k samostatnosti a ku kri-
tickému mysleniu.
Snažiť sa, v rámci možností, ktoré
má, o mnohostranný rozvoj žiakovej
osobnosti.

Pravdivo informovať rodičov o škol-
ských úspechoch a neúspechoch
žiaka.
Ak ho rodičia požiadajú o stretnutie
s ním, má si nájsť na to vždy čas.

Spolupracovať pri výchove a vzdelá-
vaní s ostatnými kolegami.
Nepodliehať falošnej kolegialite a sta-
vovskej spolupatričnosti. Ak si myslí,
že je svedkom neodbornosti kolegu,
jeho nesprávneho alebo nespravod-
livého správania, diskriminácie, či
iného negatívneho javu, snažiť sa
o tom s kolegom rozprávať.

»

»

»

»

»

»

Povinnosti voči rodičom

Povinnosti voči kolegom

ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA MÔŽE
BYŤ UŽITOČNÝ,AK BUDE...
Obsahovať hodnoty a princípy, ktorých
dodržiavanie sa v profesijnej činnosti
učiteľa vyžaduje. Mohol by tak vo
verejnosti vyvolávať dôveru v schop-
nosti príslušníkov učiteľskej profesie
a tak pomáhať vytárať kladné väzby
medzi učiteľmi a verejnosťou. Učiteľ-
skú komunitu by takto mohol chrániť
pred neoprávnenými útokmi zvonku
a slúžiť ako ochrana učiteľskej profesij-
nej činnosti.

Nástrojom na zosúladenie konania jed-
notlivca so zodpovednosťou celej
učiteľskej komunity voči spoločnosti.
V učiteľskej komunite pôsobiť ako
norma etického správania. Definovať
a špecifikovať úlohy jednotlivca, jeho
zodpovednosť a kompetencie, práva
a povinnosti. Obsahovať všeobecné

princípy vytvárajúce pre učiteľskú pro-
fesiu etický rámec.

Prirodzene, že žiaden etický kódex
nepomôže nášmu školstvu napredo-
vať, ak nebudeme súčasne s jeho
rešpektovaním aplikovať odlišný mo-
del vzdelávania, než na aký sme boli
zvyknutí v minulosti. V ňom sa musí
prejaviť okrem iného to, že: a) vlastná
skúsenosť žiaka je dôležitejšia ako
informácie, ktoré získa počutím alebo
čítaním, b) na javy a veci, s ktorými sa
žiak vo vyučovaní stretne, sa treba
pozerať tak, ako ony v reálnom svete
súvisia a podmieňujú sa a neučiť
o nich ako o individuálnych vlastnos-
tiach, c) pri hodnotení výsledkov práce
učiteľa/školy sú účelové testy druho-
radé.

RNDr. Jozef SMIDA, PhD.

Foto: Samphotostock

Môj názor na vec
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Plat robotníka vo verejnej službe
sa prepadá na úrove minimálnej mzdyň

ABSTRACT
Hrobár P., 2016: Worker salary in the
public service has fallen to the level of
the minimum wage.
Previous and current governments
accede to issues of the minimum monthly
wage and remuneration of the employees
in public interests differently which
caused progress in wage equalization of
the employees in public interests lately.
Minimum wage in the span of years 2010
- 2017 will rise by 41 percent while wage
rate of employees remuneration accor-
ding to the base table of the Act
No.553/2003 Coll. will rise only by 15,3
percent.
Standard wage of the employees in the
fifth salary bracket dropped from 36
percent to 11 percent above the minimum
wage in the last seven years.
The average of monthly wage in blue-
collar workers professions oscillate just
above 500 € so above the line marked as
base for minimum wage determination of
the current government.
The labour union of employees in
education and science in Slovakia have
to make an effort within the collective
bargain for fundamental updating of the
base table of standard wage – level of
standard wage in the 1st grade and 1st
tariff class have to be at least at the level
of minimum wage.

láda Slovenskej republiky na svo-
jom zasadnutí dňa 12. októbra

2016 schválila nové nariadenie, ktorým
sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
na rok 2017. Od budúceho roku sa
zvýši minimálna mzda zo súčasnej
hodnoty 405 € na novú úroveň 435 €.
Samozrejme, my odborári sa vždy
potešíme, keď sa hladina minimálnej
mzdy zvýši. Namieste je však otázka,
či tempo zvyšovania minimálnej mzdy
koreluje s tempom rastu tarifných
platov zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme podľa zá-
kona č. 553/2003 Z. z.

V roku 2010 bola výška minimálnej
mzdy stanovená na sumu 307,70 €,
v roku 2017 dosiahne úroveň 435 €.
Teda minimálna mzda sa za posled-
ných 7 rokov zvýši o vyše 41 %.
V roku 2010 bola tarifná mzda za-

V

mestnanca odmeňovaného podľa zá-
kladnej tabuľky zákona 553/2003 Z. z.
zaradeného v 5. tarifnej triede a 12.
platovom stupni vo výške 419,50 €. Pri
predpokladanom 4 % zvýšení tarifných
platov v roku 2017 bude mať ten istý
zamestnanec od 1. 1. 2017 tarifný plat
484 €. Nárast tarifného platu tohto
zamestnanca bude za rovnakých 7 ro-
kov len vo výške 15,3 %.
Z tohto jednoduchého porovnania jed-
noznačne vyplýva, že súčasná aj pred-
chádzajúce vlády pristupovali k proble-
matike minimálnej mzdy a odmeňova-
nia zamestnancov vo verejnom záujme
diferencovane, čo za posledné roky
spôsobilo postupnú nivelizáciu platov
zamestnancov vo verejnom záujme.
Táto nivelizácia platov sa obzvlášť
prejavuje u zamestnancov s prevahou
fyzickej práce (robotnícke povolania),
ktorí sú zväčša zaraďovaní na verej-
ných vysokých školách maximálne do
5. platovej triedy základnej tabuľky,
pričom väčšina zamestnancov v robot-
níckych povolaniach je zaradená v pla-
tových triedach 1 až 4.
Skutočnosť, ako sa platy zamestnan-
cov robotníckych povolaní postupne

prepadávajú až k úrovni minimálnej
mzdy, je graficky znázornená na obr. 1.
Zamestnanci vo 4. platovej triede klesli
so svojou tarifnou mzdou za posled-
ných sedem rokov z úrovne 26 % nad
úrovňou minimálnej mzdy na úroveň
4 % nad minimálnou mzdou a zamest-
nanci v 5. platovej triede klesli z úrovne
36 % nad minimálnou mzdou na úroveň
11 % nad minimálnou mzdou.
Zjednodušene, ale pravdivo môžeme
povedať, že pokým plat upratovačky sa
za sedem rokov zvýšil o 41 %, plat
skúseného elektrikára sa zvýšil len
o 15,3 %. Tento nepomer rastu miezd
pokladám za nesystémový, nemoti-
vačný a hlavne nespravodlivý. Zamest-
nanci, ktorí vykonávajú náročné a zod-
povedné úlohy, a pravidelne sa musia
vzdelávať, nemôžu mať plat len o nie-
koľko desiatok eur vyšší, ako je mini-
málna mzda!
Plat má okrem tarifnej mzdy iné zložky,
napr. osobné ohodnotenie, odmeny,
príplatok za riadenie a pod. Tieto nená-
rokovateľné zložky sa pre robotnícke
povolania z dôvodu nedostatku finan-
čných prostriedkov v školstve využívajú
len v minimálnej miere. Priemerný me-
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Obrázok 1: Výška tarifnej mzdy nad úrovňou minimálnej mzdy
v % (základná stupnica)

Odborné recenzované
príspevky



sačný plat prevádzkových zamestnan-
cov na verejných vysokých školách sa
podľa verejne dostupných údajov
z roku 2015 pohyboval v rozmedzí od
454 € do 581 € (obr. 2). Na ostatných
univerzitách údaje o výške priemernej
mesačnej mzdy za rok 2015 neboli
dostupné na webovej stránke univer-
zity, prípadne údaje boli zverejnené
z obdobia ostatných piatich rokov, napr.
Katolícka univerzita v Ružomberku
(z roku 2014),Akadémia umení Banská
Bystrica (z roku 2013), Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre
(z roku 2011). Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave a Technická univer-
zita vo Zvolene údaje na webe nezve-
rejňuje. Trenčianska univerzita A. Dub-
čeka v Trenčíne zverejňuje údaje bez
tabuľkovej prílohy.
Priemerné mesačné mzdy prevádzko-
vých zamestnancov na všetkých
verejných univerzitách, ktoré zverejnili
údaje o výške mzdy za rok 2015,
oscilovali tesne nad hranicou 500 €,
teda nad hranicou ktorá je označovaná
ako méta súčasnej vlády pre určenie
minimálnej mzdy.

Veková štruktúra zamestnancov v ro-
botníckych povolaniach na vysokých
školách sa za posledné roky z dôvodu
nízkych miezd posúva až k hranici
dôchodkového veku. V prípade, že ne-
nastane zásadná zmena v odmeňo-
vaní, budú mať vysoké školy problém
tieto pozície obsadiť, pretože pre
mladého kvalifikovaného robotníka je
práca za minimálnu mzdu absolútne
neatraktívna.
Posledné slovenské vlády absolútne
zanedbávajú problematiku odmeňo-
vania zamestnancov vo verejnom
záujme. Zákon z roku 2003 je už veľmi
morálne zastaraný a nezohľadňuje
reálnu dynamiku v odmeňovaní za-
mestnancov zo súkromnej sféry. Zá-
kladné tarifné tabuľky pôsobia archa-
icky, v praxi to znamená, že celá jedna
tretina základnej tabuľky je pod úrov-
ňou minimálnej mzdy a zároveň prvé tri
mzdové triedy sú celé pod úrovňou
minimálnej mzdy. 8. platová trieda, na
ktorú je potrebné vysokoškolské vzde-
lanie 1. stupňa, sa začína na úrovni mi-
nimálnej mzdy!
Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku neustále vyvíja
aktivity, aby sa základná tabuľka
tarifných miezd zásadne aktualizovala
– výška tarifnej mzdy v 1. stupni a v 1.
tarifnej triede musí byť prinajmenšom
na úrovni minimálnej mzdy. Ostatné

platové stupne musia nadväzovať na
túto konštantu, pričom musí byť zacho-
vaný stupeň náročnosti práce, dosiah-
nuté vzdelanie a v neposlednom rade
aj dĺžka praxe. Schválenie novej
tabuľky tarifných platov je oveľa dôleži-
tejšie ako každoročná valorizácia tej
súčasnej. Jedine novou tarifnou ta-
buľkou môžeme docieliť slušnú a spra-
vodlivú mzdu pre zamestnancov vyko-
návajúcich práce vo verejnom záujme
vrátane skoro desaťtisíc nepedagogic-
kých zamestnancov na verejných vyso-
kých školách, čím sa môže predísť
zbytočnému napätiu v spoločnosti a za-
ručeniu sociálneho zmieru v budúc-
nosti.

Mgr. Peter Hrobár,
vedúci sekcie THP a robotníckych
povolaní za vysoké školy a PRO,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

URL 1: Minimálna mzda a zákon
553/2003 Z. z. [cit. 2016-11-08].
Dostupné na internete: http://-
www.minimalnamzda.sk/.
URL 2: Zákon č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov [cit. 2016-11-
08]. Dostupné na internete: http://-
www.zakonypreludi.sk/zz/2003-
553.
Výročné správy o hospodárení ve-
rejných vysokých škôl za rok 2015
zverejnené na webových sídlach
jednotlivých univerzít.
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ABSTRAKT
Hrobár P., 2016: Plat robotníka vo ve-
rejnej službe sa prepadá na úroveň
minimálnej mzdy
Súčasná aj predchádzajúce vlády
pristupovali k problematike minimálnej
mzdy a odmeňovania zamestnancov
vo verejnom záujme diferencovane, čo
za posledné roky spôsobilo postupnú
nivelizáciu platov zamestnancov vo
verejnom záujme. Minimálna mzda sa
v rozmedzí rokov 2010 až 2017 zvýši
o vyše 41 %, pričom tarifná mzda za-
mestnanca odmeňovaného podľa
základnej tabuľky zákona 553/2003
Z. z. sa zvýši len o 15,3 %. Zamestnanci
v 5. platovej triede klesli so svojou
tarifnou mzdou za posledných sedem
rokov z úrovne 36 % nad úrovňou
minimálnej mzdy k úrovni 11 % nad
minimálnou mzdou. Priemerné me-
sačné platy v robotníckych povolaniach
oscilujú tesne nad hranicou 500 €, teda
nad hranicou, ktorá je označovaná ako
méta súčasnej vlády pre určenie mini-
málnej mzdy. Odborový zväz pracov-
níkov školstva a vedy na Slovensku
vyvíja aktivity, aby sa základná tabuľka
tarifných miezd zásadne aktualizovala,
t. j. výška tarifnej mzdy v 1. stupni a v 1.
tarifnej triede by mala zodpovedať
aktuálnej minimálnej mzde.

Recenzenti: M. Habán, V. Kubovčík
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Obrázok 2: Priemerná mesačná mzda prevádzkových zamestnancov
na verejných vysokých školách v roku 2015
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Latentné šikanovanie ako forma agresie s výraznou
tendenciou poškodzovania sociálnych vz ahovť

ABSTRACT

Schlüsselwörter

P

Kováčová B., 2016: Die latente
Agression als spezifische Schika-
niurungsform
Der Beitrag beschreibt aufgrund einer
konkreten Situation eine spezifische
Schikanierungsform, die latente (ver-
deckte) Aggression, welche oft in Peer-
Gruppen erscheint. Das Ziel des Bei-
trags ist es, anhand eines realen
Beispieles aus einer slowakischen
Grundschule darauf hinzuweisen, dass
einerseits die Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit des Pädagogen Bestand-
teil der Prävention der Schikanierung
an den Schulen sein kann. Anderer-
seits ist es notwendig, die Kompeten-
zen der Pädagogen zu erweitern,
effektiver zu machen und diese Kom-
petenzen der Pädagogen als Beteili-
gten am Schikanierungsprozess zu för-
dern.

Schikanierung, Latenz in der Hand-
lung, Grundschule, Schüler

ri vymedzení špecifickej formy
šikanovania – latentnej agre-

sie/latentného šikanovania – vychá-
dzame zo všeobecnej definície pojmu
šikanovanie (porov. Adamík, Šimego-
vá, 2011). Vzhľadom na to, že latentné
šikanovanie je súčasťou šikanovania
ako takého, majú mnoho spoločné. Aj
z toho dôvodu obmedzíme charakte-
ristiku skrytého šikanovania na stručný
popis samotného sociálno-patolo-
gického javu, na účastníkov latentne
orientovaného konania a na prostredie,
v ktorom sa odohráva.
Latentné šikanovanie (Kováčová,
2014) je možné charakterizovať ako:

Zámerný a opakovaný úmysel
sprostredkovane (nepriamo) ublížiť
druhému človeku, či už fyzicky, alebo
psychicky. V latentne agresívnom
konaní ide o navonok skryté ubližo-
vanie, ktorého dôsledky sú postreh-
nuteľné v psychickom prežívaní
a správaní žiaka. Výsledkom tejto
formy šikanovania je devastácia
sociálnych vzťahov a kontaktov
v skupine, izolácia žiaka a znevažo-
vanie jeho podstaty ako človeka

•

v jeho bio-psycho-sociálno-spirituál-
nom bytí.
Šikanujúceho žiaka agresora, kto-
rým môže byť dieťa/žiak, resp.
skupina. V latentnom agresívnom
konaní je agresor často anonymný,
pôsobí skryto s úmyslom ublížiť,
ponížiť, zneistiť a sociálne izolovať
obeť.
Šikanovaného žiaka obeť, ktorým
môže byť dieťa/žiak, resp. viac detí,
žiakov. Obeť pociťuje správanie
agresora ako nepríjemné, nespra-
vodlivé, neoprávnené a nežiaduce,
s dôsledkami dlhodobej psychickej
ujmy v prítomnosti i v budúcom ži-
vote.
Prostredie, ktoré nemusí spĺňať kon-
krétne špecifické podmienky. Samot-
né latentné šikanovanie je uskutoč-
ňované kdekoľvek a kedykoľvek. Ak
sa zaoberáme latentnou agresiou
v škole, najčastejšie využívaným pro-
stredím je trieda, potom chodba

–

•

•

•

a sociálne zariadenia.
Říčan & Janošová (2009, s. 27)
vnímajú „

Táto definícia trefne
vystihuje charakteristiku latentne agre-
sívneho konania, ktoré má podľa
Rodrígueza (2004) v porovnaní s inými
druhmi agresie najvyššiu mieru poško-
dzovania sociálnych vzťahov s pretrva-
ním až do dospelosti. Nie je možné
určiť konkrétne faktory a mieru času
ovplyvňujúce premenu skrytej agresie
na priamu formu agresívneho konania.
Podľa Del Barrio et al. (2008) je to
preto, že prejavy skrytého konania sú
často nenápadné, ťažko identifiko-
vateľné. Pri latentnej agresii hrá dô-
ležitú úlohu čas (v zmysle dĺžky
obdobia) až dovtedy, kým sa prejavy
odhalia, príp. sa zaznamená ich

šikanovanie ako sociálno-
-patologický proces, v priebehu ktorého
postupne dochádza k malígnej štruktu-
rálnej transformácii skupiny, konkrétne
triedy a taktiež i k špecifickej premene
skupinovej klímy“.

Odborné recenzované
príspevky
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prítomnosť v priestore. Napriek tomu,
že je menej viditeľná, uchopiteľná či
zjavná, obeť poškodzuje minimálne tak
ako priama agresia.

Ak sa zaoberáme latentnou agresiou
v škole, je nevyhnutné spomenúť, že
školské triedy sú priestorom na jej vznik
a formovanie. Zároveň sú priestorom
na realizáciu preventívnych programov
zameraných na inhibíciu latentnej
agresie v priestore triedy, školy. Podľa
Gajdošovej (2000) majú školské triedy
pevné zoskupenia, ktoré sú spojené
vzájomnými vzťahmi vytvorenými na
základe spolužitia a ktoré majú
vedomie vzájomnej pospolitosti. Sa-
motné vzťahy v triedach či rovesníc-
kych skupinách sú priestorom aj na
uskutočňovanie latentnej agresie.
Samotná forma tohto agresívneho ko-
nania je negatívnym faktorom pre
každú školu, triedu, pedagógov i žia-
kov. Latentná agresia je taktiež jednou
z bariér inkluzívneho vzdelávania.
Poškodzuje sociálne siete detí/žiakov
s postihnutím, konkrétne zasahuje do
zložiek ako priateľstvo/vzťahy, interak-
cia/kontakt a percepcia/akceptácia
(porov. Bizová, 2013). Až „

(Kováčová, 2010,
s. 4) v prospech sociálnych sietí.
V prípade, že inkluzívne (po)vedomie
bude dlhodobo pre spoločnosť ab-
straktne formulovaným pojmom, bude
trvať niekoľko desaťročí, pokiaľ sa
skonštruujú riešenia na inhibíciu vág-

začlenením
a zrovnoprávnením každého dieťaťa
do skupiny, do prostredia je adekvátne
hovoriť o podpore inkluzívneho pro-
stredia v inštitúcii“

Školská trieda

nych, stigmatizačných či polemických
názorov a postojov na dieťa/žiaka so
znevýhodnením. V prípade, že spo-
ločnosť chce byť úspešnou v inhibícii
latentne agresívneho konania, musí
precizovať riešenia s praktickým efek-
tívnym využitím (z nášho pohľadu je to
vízia dlhodobého zámeru v riešení
opisovanej problematiky).
Podľa konkrétnych vyjadrení pedagó-
gov je možné fyzické šikanovanie
rýchlejšie identifikovať v porovnaní so
skrytou agresiou. Vyplýva to z vý-
skumných zistení autorky tohto prí-
spevku (Kováčová, 2013), ktoré po-
tvrdili, že pre pedagógov v školskom
prostredí je fyzická agresia viac
viditeľnou a uchopiteľnou. Pedagógo-
via tvrdia, že nedisponujú kompeten-
ciami potrebnými na odhalenie laten-
tnej agresie. Až 78 % pedagógov
poukazuje na skutočnosť, že šikano-
vanie v školách je odhalené až pri
tragických riešeniach situácie zo strany
obetí. Pomoc zo strany kompetentných
vidia najmä vo zvýšení miery informo-
vanosti, v copingových stratégiách ako
napr. zvládnuť riešenie problému,
korektne zvoliť prístup k riešeniu
situácie „tu a teraz“ a i. (ibidem).

Uvádzame príklad z praxe a pre prax
základnej školy, v ktorej pedagógovia
boli tí, ktorí včas zasiahli a identifikovali
formujúcu sa latentnú agresiu. Peda-
gógovia, ktorí boli iniciátormi a realizá-
tormi odhalenia, pripúšťajú, že „odha-
lenie bolo náhodným, prekvapivým mo-
mentom zo správania premianta trie-
dy“.

Príklad z praxe

„Nie je proti pravidlám niekoho igno-
rovať, to je taká hra“, „... je to niečo
zábavné, hravé, čo druhého (v tomto
prípade žiaka B, pozn.) posilní a po-
sunie v živote ďalej!“.
Tento výrok a samotná reakcia žiaka A
na upozornenie pedagóga, že jeho
správanie voči žiakovi B je nevhodné,
bolo prvotným podnetom pre peda-
gógov pozorovať správanie žiakov
v triede. Žiak A svojím nevhodným,
neprimeraným a neoprávneným posto-
jom voči žiakovi B sa správal a konal
agresívne. Zároveň zmanipuloval na
toto konanie aj väčšiu časť triedy.
Nielenže nebol motivovaný pomôcť
žiakovi B, ale volil stratégiu ignorácie,
čím potieral prosociálne úmysly ľud-
ského spolunažívania, s ktorými sa
stretával a navonok súhlasil, napr. na
hodinách etickej výchovy alebo v zá-
ujmovom útvare o komunikácii. Napriek
tomu, že žiak A spôsoboval „bolesť“
žiakovi B (zraňoval ho najmä zo
psychickej stránky, neskôr sa pridružili
somatické ťažkosti), nepovažoval svo-
je správanie a konanie za agresívne.
S touto formou správania sa stretával
v domácom prostredí ako s bežným
a neagresívnym konaním (vyplývalo to
z rozhovoru s agresorom), patriacim ku
každodennej komunikácii v ich vzťa-
hoch.

byť hneď alebo po čase ďalšou
obeťou, ako je Marko“.

Dominancia žiaka, v tomto prípade
agresora, jeho suverénne správanie
podporuje expanziu latentnej agresie
v sociálnej skupine (zväčša v priestore
triedy). Latentná agresia sa po čase
metamorfuje na priamu verbálnu agre-
siu. Agresor, žiak mladšieho školského
veku, je podporovaný sociálnou sku-
pinou. Z výpovedí žiakov – po-
mocníkov agresora – vyplýva, že ich
postoj voči agresorovi bol spočiatku
v pozícii obdivu a uznávania s odôvod-
nením – „lebo sa nebál a stál si za
svojím rozhodnutím konať, bojovať za
pravdu a vyhrávať“. Postupom času
bolo povinnosťou pomocníkov nasle-
dovať vodcu (bossa).

Po niekoľkých atakoch sa skupina
pomocníkov nepriamo rozdelila na
nadšencov, stúpencov agresora a na
tichých „kvázi prívržencov“, ktorí sa
snažili svojím (ne)konaním byť čo
najmenej účastní na realizovanej
agresii. Oslovení žiaci respondenti
výskumu zhodne tvrdia, že odísť od
vodcu znamená byť na druhej strane
– „

Z výpovedí

–
–

Odborné recenzované
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agresora/agresorov vyplýva, že od-
chod niekoho (v zmysle člena) zo
skupiny,

je niečo nemožné
a nepredstaviteľné, pre samotného
agresora neprijateľné. Napriek tomu,
Říčan & Janošová (2010, s. 53) tvrdia,
že sa nestačí zaoberať agresorom,
obeťou a prívržencami (lebo ide o „hru
s ôsmimi hráčmi“). K hráčom patria:

(Říčan & Janošová,
2010, s. 53).

Základnou ideou v agresorovom sprá-
vaní je účelovo vykonštruovať kon-
flikt(y) voči jednotlivcovi v skupine.
Verlaan & Turmel (2010) tvrdia, že
dochádza k situáciám, keď sú konflikty
(špecifické pre skryté šikanovanie)
vytvárané aj medzi viacerými skupina-
mi, bez ohľadu na kultúrny či širší so-
ciálny kontext.

Latentne agresívne konanie je špeci-
fické dvomi procesmi, a to:

alebo
Uvádzame cha-

rakteristiku k uvedenému:
a)

V prípade, že sa zapája
celá trieda, nie je ničím výnimočným,
že agresorovo správanie skupina
i jednotlivci kopírujú. Postačí ver-
bálny podnet od agresora

alebo
veľavravnými posunkami (zapchatie
nosa, ovievanie sa, omdlievanie
a pod.). Nabádanie na agresiu zo
strany agresora mladšieho škol-
ského veku je pred skupinou pre-
zentované priamou verbálnou agre-
siou v kombinácii s nepriamymi
poznámkami. Výsledkom agreso-
rovej (vnútro) skupinovej manipu-
lácie sú prejavy ostatných členov
skupiny.

„zbabelo uniknúť odo mňa,
od nás všetkých“,

„agresor a jeho pomocníci; obeť;
triedne publikum; zástancovia spolu-
žiaci, ktorí obeť bránia; pedagógovia,
rodičia zúčastnených detí; miestna
komunita a verejnosť, resp. celá
spoločnosť“

latentná
agresia pretrváva a naďalej sa
formuje v skupine latentná
agresia je odhalená.

Latentné šikanovanie pretrváva
a formuje sa.

„Proste
ma rozčuľuje už len tým, že stojí
vedľa mňa, pozerá sa na mňa tými
malými tučnými prasacími očkami.
K tomu sa tak strašne potí, a poču-
jem ho aj krochkať, váľať sa v blate
v tých šupáckych gatiach...

Pri prechádzaní popri ňom
som si aj zakrochkal i zakvíkal, a čo,

1

–

“ –

Priebeh latentne agresívneho
konania

to je zakázané?Mali ste ho vidieť (...)
a tie jeho prasacie očká!“

b) Latentné šikanovanie je odhalené.

Podobné
konanie, podobný slang (pojmy,
vetné spojenia), dokonca i poznám-
ky sú charakteristické pre pomoc-
níkov agresora vzhľadom na vek.
Totožné situácie s tou, ktorú sme
uviedli, sa končia zábavou triedy.
Obeť zvyčajne nepozná súvislosti
a dôvod(y) zábavy. Mnohé situácie,
ktoré sú orientované na poníženie
obete, samotná obeť nepostrehne.
Je to spôsobené aj tým, že súvislosti,
ako napr. krochkanie v kontexte so
žiakom B, poznajú len agresorovi
najbližší vykonávatelia.

Vekom a dozrievaním členov skupiny
sa skryté (latentné) šikanovanie mení
na kombinovanú formu šikanovania
(prejavy priameho i nepriameho šika-
novania). Je prítomné výrazné naru-
šenie sociálnych vzťahov, negatívna
klíma triedy a migrácia žiakov bez
uvedenia príčiny.

Komunite školy má byť bezpodmie-
nečne poskytnutá odborná pomoc
poradenských pracovníkov. Na zá-
klade rozhovorov s pedagógmi i so
žiakmi uvádzame zostupne (vzhľa-
dom na početnosť výskytu) mož-
nosti odhalenia latentného šikano-
vania v slovenských základných
školách (Kováčová, 2013). Sú to:

Priama informácia o latentnej agresii
zo strany rodičov žiaka – obete.
Nepriama informácia o latentnej agre-
sii sprostredkovaná členom triedy,
triednemu učiteľovi.
Akútne odhalenie latentnej agresie
na základe skolabovania obete, pria-

•

•

•

mo v triede.
Priama informácia o latentnej agresii
zo strany žiaka – obete.
Priama informácia o latentnej agresii
zo strany žiaka – pomocníka z dôvo-
du uniknúť zo skupiny agresora.
Odhalenie latentnej agresie na zá-
klade monitoringu odbornými pora-
denskými pracovníkmi.
Odhalenie latentnej agresie pedagó-
gmi a pracovníkmi školy na základe
podozrenia pedagogického zboru (na
základe pozorovaní a správania žia-
kov).

Z uvedeného vyplýva, že samotné
školy a pedagógovia nie sú pripravení
na odhalenie, postrehnutie a inhibíciu
šikanovania (rozmer prevencie zlyháva
a stáva sa neúčinným). Pravdepo-
dobnosť odhalenia latentnej agresie
nastáva vtedy, keď uniknú informácie
zo skupiny, triedy, alebo škole poskytnú
pomoc odborní pracovníci (rozmer od-
bornej pomoci v zmysle prevencie,
diagnostiky, intervencie).

Na porovnanie uvádzame niekoľko
zaujímavých zistení z výskumov zo za-
hraničia. Craig, Henderson & Murphy
(2000) a Jeffrey, Miller & Linn (2001)
zistili, že pedagógovia v školách pova-
žujú prejavy latentnej agresie za menej
závažné v porovnaní s priamou fyzic-
kou a verbálnou agresiou. Domnievajú
sa, že obete skrytej agresie menej trpia
ako obete fyzických či verbálnych
útokov. Aj keď sú priamymi svedkami
skrytého šikanovania, zasahujú menej

•

•

•

•

Pohľad pedagógov na skryté
šikanovanie v zahraničí

1 Výroky typu „ sú ideologickými heslami,

v ktorých agresor naznačuje dôležitosť svojho ega a zároveň skrytú informáciu pred únikom jednotlivca zo skupiny.

̶ Ja nikoho nenútim.“ „Je tu demokracia.“ „Každého zoberiem, kto je toho hodný.“ —

Odborné recenzované
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často. V porovnaní s tým Yoon & Kerber
(2003) tvrdili, že oficiálne (ide o odbor-
né poradenstvo na profesionálnej
úrovni) efektívne zásahy voči sociálnej
manipulácii a/alebo ostrakizmu sa
málokedy realizujú v základných ško-
lách. Napríklad Pepler (2006) zistil, že
pedagógovia s dobre rozvinutými
kompetenciami o skrytej (a nepriamej)
agresii dokážu toto správanie s väč-
šou pravdepodobnosťou identifikovať
a včas podchytiť. Silnou stránkou tohto
pedagóga je prevencia pred snahami
kolektívu izolovať vybranú obeť, potom
v šírení informácii poškodzujúcich po-
vesť a status žiaka – obete.
V nasledujúcom príspevku opíšeme
konkrétne inhibičné stratégie, ktoré sú
reálne použiteľné v slovenskej základ-
nej škole.

vysokoškolský učiteľ na PdF
Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Metódy rozvíjajúce predčitate skú
gramotnos detí

ľ
ť

ABSTRACT

Schlüsselwörter

Antalíková Z., 2016: Methoden im
Bereich der Entwicklung der Litera-
lität in der Vorschulerziehung
Das Thema der vorgelegten bewährten
pädagogischen Erfahrung ist die Frage
danach, welche Methoden im Bereich
der Entwicklung der Literalität in der
Vorschulerziehung zu benutzen sind.
Das Thema ist vor allem für Lehrer in
den Kindergärten bestimmt. Es wird
auf die Wichtigkeit und Bedeutung der
Entwicklung von Wahrnehmungspro-
zessen und psychischen Prozessen
des Kindes hingewiesen, welche durch
anregende Stimulation aktiviert und
entwickelt werden.
Damit erreicht das Kind so ein Niveau,
dass es im Zeitpunkt des Eintrittes in
die Grundschule vorbereitet ist, pro-
blemlos die Technik des Lesetrainings
und später auch das eigentliche Lesen
zu bewältigen – vor allem das Lese-
verstehen, dem im Kindergarten das
Hörverstehen vorgeht.

Kind, Spiel, Bildungsaktivität,Schlüssel
-kompetenzen des Kindes im Vorschul-
alter, Literalitär.

V materskej škole sa počiatočná
čitateľská a pisateľská (predči-

tateľská) gramotnosť dieťaťa súlad-
ne rozvíjajú prostredníctvom:

.

prípravy na zvládanie procesov
čítania a písania v základnej škole,
podpory objavného čítania a písa-
nia v sociálnej interakcii a komuni-
kácii

V našej materskej škole vytvárame
prirodzené prostredie, v ktorom má
dieťa príležitosť stretnúť sa s písanou
podobou jazyka.
Príprava dieťaťa na zvládanie proce-
sov čítania a písania v základnej škole
je zámerným a prepojeným rozvíjaním
čiastkových schopností, dôležitých pre
úspešnosť nácviku čítania a písania
analyticko-syntetickou (resp. syntetic-
kou) metódou v základnej škole, a to
kognitívnych procesov – sluchového,
zrakového, taktilno-kinestetického vní-

•

•

mania, pamäti, pozornosti, myslenia
aj reči, a motorických funkcií (hrubej
a jemnej motoriky, senzomotoriky
a v rámci nej grafomotoriky).

Učiteľka permanentne vytvára

veľkými tlačenými písmenami sú
označené predmety, veci, centrá...
menovkami detí sú označené skrin-
ky,
učiteľka zostavuje, aktualizuje pra-
vidlá triedy, tabule, plagáty, nástenky
s rôznymi informáciami paralelne
v obrázkovej aj písanej podobe,
sprostredkúva deťom detské časo-
pisy, knihy, detskú knižnicu dopĺňa
o lákavé tituly žánrovo rôznorodej
literatúry (od detských knižiek až po
encyklopédie, slovníky),
obohacuje priestory triedy o písané
texty (napr. vhodné časopisy a no-
viny, reklamné letáky, obaly z výrob-
kov a iné) a pomôcky na písanie
a tvorbu vlastných kníh a časopisov
(rôzne papiere, pastelky, perá,

pro-
stredie bohaté na tlač a písaný text:

Prostredie podporujúce čitate skú
a pisate skú gramotnos

ľ
ľ ť

•

•

•

•

•

nožnice, lepidlá, farby a iné), aby ich
deti mohli podľa vlastnej potreby
a záujmu kedykoľvek využívať.

Deťom čítame vlastné
Deti sledujú text, smer čítania zľava
doprava.
Uvedomujú si riadkovanie textu, za-
čiatok a koniec.

Pred deťmi píšeme na tabuľu všetko,
čo budeme daný deň robiť.
Tento odkaz číta deťom učiteľka
a následne odkaz deti čítajú spolu
s pedagógom.

zapíšeme ich
veľkými písmenami.
Básničku rozstriháme na kartičky. De-
ti poskladajú kartičky do básničky
podľa vzoru. Dieťa má kedykoľvek
možnosť hrať sa so slovami, prezerať
si ich a čítať, čím sa upevňuje pred-

.

Metódy rozvíjajúce
predčitateľskú gramotnosť detí

METÓDA LONA
„veľké knihy“

METÓDA RANNÝ ODKAZ

METÓDASLOVNÁ BANKA

•

•

•

•

U íme sa básni kyč č :
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stava slova a schopnosť identifikovať
– prečítať jednotlivé slová v kontexte
naučenej básničky, pesničky či rie-
kanky.

nezosta-
vujeme slová z hlások bez obrázkovej
predlohy.

slúži okrem pozorovania
a následného zaznamenávania rôz-
nych podôb po asia na oboznamo-
vanie detí so striedaním dní v týždni,
mesiacov a období v roku.

– je možné
zapisovať doň mená oslávencov
(meniny, narodeniny detí).

– o krúžkoch,
ktoré sú v jednotlivých dňoch.

U iteľka zaznamenáva slovné výpo-
vede seba alebo detí na rôzne témy,
ktoré sú im blízke, a tak im umožňuje
sledovať, ako sa hovorená podoba
re i mení na písomnú. Prebieha tu
spätná väzba hovorenie – písanie –
ítanie. Dieťa musí pochopiť, že

písanie a ítanie sú dôležité na
komunikáciu a pomôžu mu v živote.

Jej použitie je príležitosťou na tvorivú
realizáciu detí pri zhotovovaní kníh
a časopisov na určitú tému alebo pod-
ľa vlastných potrieb.

Učiteľka zaznamenáva, ktoré dieťa
má v daný deň, prípadne týždeň služ-
bu.

–

č

č

č

č
č

•

•

Skladáme slová z písmen:

Po asie

• Narodeninový kalendár

• Aktivity dní v týždni

č
METÓDA KALENDÁR

METÓDA JAZYKOVEJ
SKÚSENOSTI

METÓDATVORBY KNÍH
AČASOPISOV

METÓDAEVIDENCIE SLUŽIEB

•

•

•

METÓDAPÍSANIADENNÍKOV

METÓDASPOLOČNÉHO ČÍTANIA

METÓDAMAĽOVANÉHO ČÍTANIA

•

•

•

•

Napomáha čítanie a písanie detí pre-
nášajúcich vlastné zážitky kresle-
ním a písaním do denníka.

Využíva sa vždy v interakcii dieťaťa
s učiteľkou, ktorá dieťaťu číta rôzne
žánre a texty a s dieťaťom diskutuje
o porozumení čítaného.

Podstata maľovaného čítania je v tom,
že namiesto jednoznačného slova je
nakreslený obrázok, ktorý dopĺňa pí-
saný text (táto činnosť rozvíja pojem
slova v texte).

Deti môžu pojem znázorniť aj sym-
bolickou kresbou, znakom, ktorý ho
znázorňuje, prípadne k nemu priradiť
začiatočné písmeno jeho názvu.

METÓDA TVORBY
POJMOVEJ MAPY

METÓDA TAJNIČKY
•

•
•

•

Je vhodná v prípade, ak učiteľka určité
obrázky označí písmenami ich názvu.
Písmená potom dieťa priraďuje do
okienok na predlohe.

a stratégií v rozvíjaní
ranej čitateľskej a pisateľskej gramot-
nosti dieťaťa sa môže rozšíriť o

napr.:
vlastnosti obalov kníh,
druh knihy – rozprávková, detská en-
cyklopédia, slovník, leporelo,
súčasti knihy – listy, iné pomôcky
– šablóny, záložky, baterky,

Škála metód

pozná-
vanie špecifických prvkov knihy
a tlače

Odborné recenzované
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•

•
•

•
•

•

poradie – postupnosť strán vyjadrená
číslami, čítanie knihy od začiatku po
koniec,
umiestnenie a podoby názvov kníh
a nadpisov,
meno autora,
čo je písaný text, čo fotografia, obrá-
zok, ilustrácia,
meno ilustrátora,
kde sú písmená, slová, medzery me-
dzi slovami,
smerovú orientáciu pri čítaní zhora
nadol, zľava doprava apod.

Poskytuje deťom vzor spisovného
používania jazyka v hovorenej aj
písanej podobe.
Neu í deti ítať a písať školskou
metódou, pretože analyticko-synte-
tické procesy vnímania a myslenia
sa u dieťaťa rozvíjajú až na konci
predškolského obdobia.
Umožňuje deťom poznávať a zra-
kovo diferencovať celé tvary napísa-

č č

ROLA UČITEĽA PRI ROZVÍJANÍ
PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI:
•

•

•

Odborné recenzované
príspevky

ABSTRAKT

Kľúčové slová:

:

Témou predkladanej osvedčenej peda-
gogickej skúsenosti je, aké metódy
použiť na rozvíjanie predčitateľskej
gramotnosti v predprimárnom vzdelá-
vaní. Je určená hlavne učiteľom pred-
primárneho vzdelávania. Poukazujem
na dôležitosť a význam rozvíjania
poznávacích a psychických procesov
dieťaťa, ktoré podnetnou stimuláciou
aktivizujeme a rozvíjame, a tým
samotné dieťa privádzame na takú
úroveň, že v čase nástupu do základnej
školy bude pripravené bez väčších
problémov samostatne zvládať techni-
ku nácviku čítania a neskôr aj čítanie,
hlavne čítanie s porozumením, ktoré-
mu v materskej škole predchádza po-
čúvanie s porozumením.

Dieťa, hra, vzdelá-
vacia aktivita, kľúčové kompetencie
dieťaťa predškolského veku, predčita-
teľská gramotnosť.

Recenzenti: R. Májková, E. Klikáčová

Antalíkova Z., 2016: Metódy rozví-
jajúce predčitateľskú gramotnosť
detí

ných slov v postupnosti – vnímanie,
porozumenie a zapamätanie textu.
Pred deťmi píše a íta celé tvary slov.
Písaný text vždy spája s názornou
predlohou (konkrétnym predmetom).
Pred deťmi vždy píše veľkými tla-

enými písmenami.
úti dieťa ítať a písať.

Snaží sa vytvárať pozitívny vzťah detí
k ítaniu a písaniu.

Zlata Antalíková,
MŠ Cottbuská 34, Košice

Foto: Zlata Antalíková

Počiatočné čítanie
a písanie detí predškolského veku.
ROKUS.

Nen

č

č
č

č
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Metodika predprimárneho vzdelá-
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ťaťa predškolského veku a možnosti
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Všimne si už konečne školská reforma
aj nepočujúce die a?ť

ABSTRACT
Uherík A., 2016: Will be deaf children
discovered by school reform?
Deaf children are not appropriately
educated to their hearing impairment.
In the education of deaf children is not
used sign language, which is mostly
main tool of communication. The
Slovak Republic was the third country
in the world, which approved Law on
sign language in 1995. Experience with
application of the Law confirms the
need of amend. The concept of the
amendment is based on the proposal
by the World Federation of the Deaf and
the experience, which has been long
practiced in Sweden, Denmark, the
Netherlands, also at Gallaudet Uni-
versity in Washington.

Vo svete je bežné, že pod výrazom
zdravotne postihnutí si každý

predstaví tzv. vozičkárov, teda tých, čo
sú telesne postihnutí. A nielen to. Sme
dlhodobo svedkami rôznych opatrení,
ktoré sa robia preto, aby sa im život
uľahčil a aby sa mohli pohybovať medzi
zdravými. U nás sú to tie bezbariérové
chodníky a schodiskové výťahy, ktoré
sú zapadnuté prachom, lebo ich nemá
kto používať. Takáto je napr. situácia
v podchode na Hodžovom námestí
v Bratislave, kadiaľ prechádzam tak-
mer každý deň. Označujem to ako
falošná humanita, lebo existuje zdra-
votné postihnutie, ktoré je oveľa váž-
nejšie, avšak nebije do očí. Sú to nepo-
čujúci ľudia, hlavne nepočujúce deti,
ktoré sú na okraji spoločnosti, pretože
sa nevzdelávajú primerane k svojmu
sluchovému defektu. Znamená to, že
pri ich vzdelávaní sa nevyužíva posun-
ková reč, ktorá je ich prvotným komuni-
kačným prostriedkom. Z tejto oblasti
mám bohatú skúsenosť. Vzdelávaniu
nepočujúcich detí sa venujem 50 rokov
a 8 rokov som bol expertom Svetovej
fe-derácie nepočujúcich pre výchovu
a vzdelanie nepočujúcich detí. V roku
1995 som inicioval a kompletne pripra-
vil zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 149/1995 Z. z. o po-
sunkovej reči nepočujúcich osôb, ktorý

v tom istom roku parlament schválil.
Slovenská republika bola treťou kra-
jinou na svete s takýmto samostatným
zákonom, čo bolo veľmi pozitívne
akceptované v celosvetovom meradle.
Nedostatkom uvedenia zákona do
praxe je neexistencia vykonávacích
predpisov. Všetky doterajšie školské
reformy, vrátane tých v špeciálnom
školstve, postupovali tak, akoby zákon
neexistoval. Žiaľ, aj súčasný vývoj vo
svete v oblasti vzdelávania nepoču-
júcich detí je ešte stále poznačený
bojom nepočujúcich za ich právo vzde-
lávať sa v posunkovej reči O tomto sta-

ve hovorí petícia Svetovej federácie
nepočujúcich, obracajúca sa na všetky
štáty sveta s výzvou o uznanie po-
sunkovej reči ako „materinskej“ reči
nepočujúcich a práva vzdelávať sa
prostredníctvom nej. Aj Bruselská de-
klarácia z 19. novembra 2010 vyzýva
na uznanie posunkovej reči všetkými
členskými štátmi Európskej únie. V pra-
xi sa má v školách zaviesť bilingválne
vzdelávanie, v ktorom sa musí primár-
ne využívať posunková reč a iba s ňou
spájať ďalší jazyk. V tejto situácii, priam
katastrofálnej pre nepočujúce deti, som
pripravil novelu spomenutého zákona
o posunkovej reči z roku 1995, ktorá
bola na jeseň v roku 2015 prerokovaná

v Národnej rade SR, avšak nebola
schválená. Jedným z dôvodov bolo
nepochopenie nepočujúceho dieťaťa
poslancami parlamentu. V najbližších
týždňoch opakovane predložím návrh
novely zákona na prerokovanie v NR
SR. Koncept novely je prísne v súlade
s tým, čo už roky presadzuje Svetová
federácia nepočujúcich a čo sa už
dávno praktizuje vo Švédsku, v Dán-
sku, Holandsku a na Gallaudetovej
univerzite vo Washingtone. V novele
navrhujem odstrániť nedorozumenie,
ktoré vyplýva z nesprávneho použí-
vania pojmu „sluchovo postihnutí“, a to

Odborné recenzované
príspevky
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aj pri aplikácii európskej legislatívy,
ktorá sa týka diskriminácie zdravotne
postihnutých a ich integrácie do majo-
ritnej spoločnosti. Tento pojem musí
byť nahradený pojmami, ktoré sa
vzťahujú na konkrétny sluchový defekt.
Pri rozhodovaní, ako dieťa vzdelávať
a integrovať medzi počujúcich, musí
byť presnou diagnostikou určené, či je
dieťa iba nedoslýchavé, ohluchnuté
alebo totálne nepočujúce. Novela sa
týka totálne nepočujúcich detí, pretože
tie nedoslýchavé sa pomocou načú-
vacieho aparátu stávajú počujúcimi,
a teda môžu sa vzdelávať v normálnej
škole a byť aj integrované medzi
počujúcich. Aj pre tieto pojmové nejas-
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nosti sme dnes svedkami katastro-
fálneho stavu vzdelávania nepoču-
júcich detí. Po viac ako dvadsiatich
rokoch existencie zákona o posunkovej
reči nepočujúcich osôb špeciálne
a diferencované školy podľa slucho-
vého defektu, ktoré dlhé roky existovali,
postupne zanikajú a všetky tzv.
sluchovo postihnuté deti sú „integro-
vané“, čím je formálne splnená pod-
mienka, aby neboli segregované a dis-
kriminované. Za takýchto podmienok
nie je týmto nepočujúcim deťom
umožnené, aby sa vzdelávali adek-
vátne k svojmu zdravotnému postih-
nutiu, po ktorom volajú oficiálne do-
kumenty OSN o právach dieťaťa na
vzdelanie. Je to možné zdokumento-
vať aj na konkrétnom príklade. Zá-
kladná internátna škola pre nepo-
čujúcich v Bratislave na Hrdličkovej
ulici v minulosti vzdelávala približne
240 nepočujúcich detí. Dnes je táto
škola premenovaná na Spojenú školu
internátnu, ktorú navštevuje asi len
štvrtina z tohto počtu. Čo je však
zarážajúce, že spolu s nepočujúcimi
deťmi sa tu vzdelávajú deti nedoslý-
chavé, deti s poruchou reči, deti
autistické, ale aj deti s inými diagnó-
zami. Podobný trend naberajú aj iné
špeciálne školy na Slovensku. Vznikajú
nevyčísliteľné škody na intelektovom
a osobnostnom vývoji nepočujúcich
detí. Ak reforma školského systému,

o ktorej sa stále hovorí, naďalej bude
hluchá a slepá k problému vzdelávania
nepočujúcich detí, potom treba pova-
žovať takéto konanie nielen za ne-
morálne, ale aj odsúdeniahodné.

doc. PhDr. Anton Uherík, DrSc.,
vedec, spisovateľ a publicista

Foto: Samphotostock

ABSTRAKT
Uherík A., 2016: Všimne si už
konečne školská reforma aj nepo-
čujúce dieťa?
Nepočujúce deti sa u nás nevzdelávajú
primerane k svojmu sluchovému de-
fektu. Pri vzdelávaní nepočujúcich detí
sa nevyužíva posunková reč, ktorá je
ich prvotným komunikačným pro-
striedkom. Slovenská republika bola
treťou krajinou na svete, v ktorej bol
schválený zákon o posunkovej reči
nepočujúcich v roku 1995. Skúsenosti
zákona s aplikáciou zákona v praxi
potvrdzujú, že je nutné pripraviť no-
velizáciu zákona. Koncept novely
vychádza z návrhov Svetovej federácie
nepočujúcich a zo skúseností, ktoré sa
už dávno praktizujú vo Švédsku, v Dán-
sku, Holandsku, tiež na Gallaudetovej
univerzite vo Washingtone.

Recenzenti: I. Šóš, M. Habán
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S. I. P. ZIMNÝ RELAX pre ŠKOLSTVO
počas jarných prázdnin

v kúpe och TURČIANSKE TEPLICEľ

s uprednostnením kolektívnych nástupov
nad 10 hostí z jednej školy

NA OSOBU A POBYT
v dvojlôžkovej izbe:
na 5 dní /4 noci zahŕňa nasledujúce služby:

4 x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
–

vyšetrenie/konzultácia u lekára

3x – 30 min. bez zábalu

1x
(20 min. + 10 min. zábal)

1x – parafínový obklad (20 min.)
1x – parafangový obklad (20 min.)
2x – klasická masáž čiastočná (15 min.)

1x – športová masáž dolných
končatín (15 min.)

3x 2-hodinový vstup do areálu
Spa&Aquapark

grátis vstup do bazéna Olympic
a do fitness počas prevádzkových hodín

Wi-fi na izbe
Parkovanie pri liečebnom dome grátis

župan fén na vlasya sú súčasťou
vybavenia izby

(štandardná zóna cca 100 m
od ubytovania)

4x plná penzia

Smaragdový kúpeľ

Minerálny vaňový kúpeľ

Gabun
Džibuti
Zeus

Herakles

(začiatok pobytu večerou, koniec pobytu obedom)

Kúpeľný poplatok a daň z ubytovania mestu
nie sú zahrnuté v cene a hradia sa na mieste

Doplatok do jednoposteľovej izby je 25 €
na osobu a noc k cene osoby v dvojlôžkovej
izbe Superior.
Check-in – možný od 14.00 hod.,
check-out potrebný do 10.00 hod.

1. termín 20. 24. február 2017
2. termín 27. 3. marec 2017
3. termín 6. 10. marec 2017

–
–

–

SKUPINOVÁ CENA
218,00 €

•
LD Veľká Fatra SUPERIOR****

• formou švédskych stolov

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Poznámka:
•

•

10 liečebných procedúr

11 vitalizačných aktivít

REZERVÁCIE POBYTOV na www.kupelnyrelax.sk
najneskôr do 10. januára 2017

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.
Tel: + 421 ( 0 ) 33 76 281 19 MOBIL : +421 918 162 515
e-mail: info@kupelnyrelax.sk


