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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prednedávnom sme si pripomenuli Deň
učiteľov. Pri tejto príležitosti vám prajem
pevné zdravie, veľa úspechov pri vy-
konávaní vášho náročného povolania
a v tomto duchu sa k vám prihováram.
Každá vyspelá spoločnosť potrebuje
dobrých a múdrych učiteľov. Slovensko
takých učiteľov má na všetkých stupňoch
vzdelávania. Nebyť učiteľov, nemôžeme
budovať vedomostnú spoločnosť a mať
vo všetkých oblastiach odborníkov, ktorí
dokážu riešiť najzložitejšie problémy.
Od tejto reality sa má odvíjať pozitívne
nazeranie na učiteľskú profesiu, žiaľ,
v mnohých prípadoch to tak nie je. Dôvo-
dov je niekoľko: slabé finančné ohodno-
tenie, nedostatočná sociálna politika
štátu, nízka ochrana učiteľa pred agre-
sivitou a mohli by sme menovať ďalšie.
Povolanie učiteľa vnímajú tí, ktorí ho
vykonávajú, mnohokrát ako poslanie.
Bez ohľadu na to, ako ho hodnotí časť
verejnosti. Postavenie učiteľov a postoj
spoločnosti k nim nie je adekvátny ich
práci. Spoločenský status učiteľa má mať
oveľa vyššiu hodnotu, ktorá závisí aj od
toho, či školstvo je pre existujúcu vládu
reálnou prioritou alebo len prázdnou
frázou deklarovanou vo vyhláseniach.
OZ PŠaV už dlhodobo vo svojich stano-
viskách konkretizuje najväčšie problémy
slovenského školstva, v ktorom pracuje
takmer 148-tisíc zamestnancov, z toho
100-tisíc pedagógov. Za najdôležitejšie
kroky považujeme zlepšenie financo-
vania školského systému a konštruktív-
nejší prístup vlády SR tak, aby sme
nezaostávali v porovnaní s vyspelými
štátmi EÚ v podiele HDP určenom na
školstvo, vo výške platov či štátnych
dotácií na vedu a výskum a v materiálno-
-technickom zabezpečení škôl a škol-
ských zariadení. To všetko ovplyvňuje
postavenie učiteľa – pedagóga aj v nad-
väznosti na verejnú mienku.

Príhovor
predsedu

REKREAČNÉ POBYTY, EXOD
A ZAHRANIČNÉ ZÁJAZDY
Odborového zväzu
pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku
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Príhovor/Obsah

Platové ohodnotenie zamestnancov
školstva je pre vládu veľmi citlivá téma,
ale pre nás stále aktuálna. OZ PŠaV je
tu na to, aby poukazoval na nedostatky
a požadoval ich riešenie. Vláda naše
očakávania v oblasti zvyšovania platov
zamestnancov školstva doposiaľ naplnila
iba čiastočne. V roku 2013 bol priemerný
plat pedagogických zamestnancov v re-
gionálnom školstve na úrovni 850 €,
odborných zamestnancov 854 € a nepe-
dagogických zamestnancov 492 €. Na
vysokých školách bol v roku 2013
priemerný plat pedagogických zamest-
nancov na úrovni 1 245 € a nepedago-
gických zamestnancov 725 €.
Správa o stave školstva na Slovensku
a o systémových krokoch na podporu
jeho ďalšieho rozvoja bola ešte v októbri
2013 prerokovaná v Hospodárskej a so-
ciálnej rade SR, ktorá ju odporučila na
rokovanie vlády SR. Do dnešného dňa
vláda SR správu neprerokovala. Podľa
nedávnych slov ministra školstva Dušana
Čaploviča predloží v najbližších dňoch
Správu o stave školstva na rokovanie
a schválenie vláde SR. Súčasťou správy
je aj finančné krytie navrhovaných systé-
mových zmien v školstve, a to medziroč-
né zvýšenie rozpočtu o 110 mil. € pre re-
gionálne školstvo a 20 mil. € pre vysoké
školy. Jedine tak bude možné splniť
záväzok ministra školstva do roku 2016
zvýšiť platy pedagogických zamest-
nancov v regionálnom školstve na úroveň
1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve. Pri tom však
podotýkame, že je to naplnenie len našej
minimálnej požiadavky. Progresívne
financovanie školstva by malo pokračo-
vať aj v ďalších rokoch, pretože správa
hovorí, že do roku 2020 sa má plat učiteľa
s vysokoškolským vzdelaním dostať na
úroveň 75 % platu ostatných zamest-
nancov s vysokoškolským vzdelaním, čo
zodpovedá úrovni väčšiny vyspelých
štátov EÚ.
Pre nepedagogických zamestnancov
žiadame systémové riešenie úprav
odmeňovania tak, aby sa prvá platová
trieda a prvý platový stupeň v príslušnej
platovej triede začínali minimálnou
mzdou a následne sa zvýšili všetky
platové triedy a stupne náležitým in-
dexom.
Naďalej žiadame vládu SR a príslušné
ministerstvá, aby sa reálne začali
zaoberať stavom slovenského školstva.

Pavel Ondek
predseda OZ PŠaV na Slovensku
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Blíži sa čas letných dovoleniek,
a preto by sme vás radi pozvali do

rekreačných zariadení Odborového
zväzu PŠaV na Slovensku, situovaných
v krásnej prírode Vysokých Tatier
a Slovenského raja. Psychicky aj fyzicky
náročnú a zodpovednú prácu učiteľa
možno dobre vykonávať len vtedy, keď si
nájdete čas aj na oddych. Ponúkame
vám nielen možnosť pokochať sa
krásami Slovenska, ale aj zotaviť sa
v príjemnom prostredí našich rekreač-
ných zariadení v Kežmarských Žľaboch a
Čingove.

Člen OZ PŠaV, jeho manžel, manželka
a nezaopatrené deti platia nižšiu cenu za
poukaz ako nečlenovia. Odborový zväz
na rekreačné pobyty vo svojich zaria-
deniach poskytuje

vo výške 20,40 € na 7-dňový pobyt, ktorá
je už odrátaná z ceny poukazu.

Informácie o rekreačných pobytoch,
rekreačných zariadeniach, cenníky a
tlačivá objednávok nájdete v priebehu
celého roka aj na webovej stránke
zväzu: www.ozpsav.sk – rekreácie.

členom zväzu
a ich nezaopatreným deťom aj dotáciu

Dotácia bude poskytnutá len na
základe potvrdenia členstva pred-
sedom ZO OZ PŠaV (čitateľná
pečiatka a podpis) na tlačive Oznáme-
nie o zaplatení a na poukaze.

Na pobyty sú prednostne zaraďovaní
členovia OZ PŠaV na Slovensku.

Objednávky

priamo na
adresu rekreačného zariadenia (RZ)

24. 5. 2014.

Použite naše tlačivo Objednávka na
rekreačný pobyt do RZ...

Objednávateľ je povinný včas oznámiť
zariadeniu každú zmenu v obsadzo-
vaní už pridelených miest,

RZ pošle objednávateľovi tlačivo
Oznámenie o zaplatení,

na pobyty do Kežmarských
Žľabov a na Čingov posielajte písomne,
e-mailom alebo faxom

do

(je aj na
webovej stránke zväzu). V objednávke
treba uviesť všetky údaje, najmä termín
pobytu – aj alternatívu, počet osôb,
presnú adresu bydliska a názov a presnú
adresu pracoviska, telefón alebo e-mail.

aby sa
predišlo zbytočným nedorozumeniam,
prípadne plateniu storno poplatkov a aby
sa voľné poukazy mohli poskytnúť iným
záujemcom.

kde sú uvedené
informácie o cene poukazov a spôsobe
platby. Pre overenie správnosti výpočtu
ceny poukazov je nevyhnutné, aby
členstvo v OZ PŠaV potvrdila príslušná
ZO, výnimočne aj rada ZO, ktorá
zodpovedá za správne vyplnenie tlačiva,
výpočet ceny poukazu a za oprávnenosť
poskytnutia dotácie (čitateľná pečiatka
ZO a podpis predsedu). Neoprávnene

vyplatená dotácia sa musí vrátiť.
V prípade nedodržania termínov zapla-
tenia poukazov môžu byť poukazy
pridelené iným záujemcom.

objednávateľa

Osoba, ktorá má nárok na
dotáciu alebo na nižšiu cenu (člen OZ,
jeho nezaopatrené dieťa a manžel/ka),
musí mať poukaz správne vyplnený,
s vyznačeným členstvom a potvrdený
príslušnou ZO OZ PŠaV, výnimočne aj
radou ZO OZ PŠaV (čitateľná pečiatka
ZO a podpis predsedu). Poukaz sa musí
odovzdať pri nástupe na pobyt.

RZ posielajú poukazy priamo na
adresu až po doručení
tlačiva Oznámenie o zaplatení a kópie
dokladu o zaplatení. Každá osoba,
teda aj dieťa, musí mať vlastný
poukaz.

Rekreačné zariadenia je možné
využívať celoročne na individuálne aj
kolektívne pobyty, výlety, rôzne
školenia, porady, semináre a iné akcie
a RZ CROCUS Kežmarské Žľaby aj na
lyžiarske zájazdy a školy v prírode.
Objednávky posielajte priamo do RZ.
Použite naše tlačivo objednávky, ktoré
nájdete na webovej stránke OZ
PŠaV www.ozpsav.sk – rekreácie –
Objednávka na akcie a pobyty mimo
školských prázdnin.

UPOZORNENIE:

Poukazy do oboch RZ musia byť
zaplatené do 20. 6. 2014.

Rekreačné zariadenia

OZ PŠaV na Slovensku

CROCUS – Kežmarské Žľaby

a ČINGOV

CROCUS – Kežmarské Žľaby

a ČINGOV

Ponuka rekreačných pobytov
leto 2014 v RZ OZ PŠaV–

3

PONUKA REKREAČNÝCH POBYTOV V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN 2014



Rekreačné zariadenie sa nachádza
cca 4 km od Tatranskej Lomnice

v peknom, tichom prostredí Belianskych
Tatier. vlakom alebo autobu-
som do Popradu, do Tatranskej Lomnice
alebo Starého Smokovca a odtiaľ
autobusom do Kežmarských Žľabov
(Tatranská Lomnica – Tatranské Matliare
– Biela voda – Kežmarské Žľaby). Smer
na Tatranskú Javorinu alebo Ždiar.
Dopravu si hradí účastník. Pri RZ je
parkovisko. RZ je komplet-
ne zrekonštruované. V zariadení sú
dvojposteľové izby so sociálnym zaria-
dením a bunky, v jednej bunke je jedna
dvojposteľová izba a jedna dvojposte-
ľová izba s prístelkou a sociálne zaria-
denie. V každej izbe je chladnička, TV
a WIFI. Rekreanti majú k dispozícii

na stolný tenis,
a iné športové náradie. V areáli sú
športové ihriská. Budova je chodbou
prepojená s budovou Vzdelávacieho
centra a centra regenerácie pracovnej
sily, kde je wellness centrum bazén
s protiprúdom, vírivka, suchá a parná
sauna, služby maséra a fitness.

Doprava:

Ubytovanie:

rôzne
spoločenské hry, stôl

–

Na

pobyt nie je dovolené vodiť psov a iné

zvieratá Nástup na pobyt je po.

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS Kežmarské Žľaby–

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS
Kežmarské Žľaby 12
059 60 Tatranská Lomnica
č. tel./fax 052/44 68 165, 0911 273 488
e-mail: rzcrocus@stonline.sk
www.ozpsav.sk - rekreacie

14,00 h, odchod do 10,00 h.

plná penzia, deti do 12 rokov
poberajú jednotne detskú stravu – nižšia
cena poukazu. Pobyt sa začína večerou
a končí raňajkami s obedovým balíčkom.

ubytovanie a plná
penzia (podmienka na čerpanie dotácie),
manipulačný poplatok vo výške 1,30 €
a poukážka na jeden vstup na 2 hodiny do
wellness centra (dospelý v hodnote 5 €;
dieťa 3 – 12 r. a senior od 65 r. – 2,50 €;
dieťa do 3 r. – zdarma), s možnosťou
využitia troch atrakcií v ľubovoľnej kom-
binácii (bazén, sauna, vírivka). Pre-
vádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť typ
sauny alebo vírivky podľa potreby
(čistenie, výmena vody, poveternostné
podmienky). Vstup do fitnes je zdarma.
Poukážku vydá recepcia pri nástupe na
pobyt, tam je tiež potrebné dopredu si
objednať termín. V prípade, že na prístel-
ke spí osoba staršia ako 12 rokov,
zariadenie jej vráti 3 € za noc.

daň z ubytovania vo
výške 1 € na osobu a noc, okrem osôb do
18 r., nad 70 r. a držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postih-
nutím aj jeho sprievodcu.

Stravo-
vanie:

V cene poukazu je:

V cene
poukazu nie je:

1. 29. 6. – 5. 7. 4. 20. 7. – 26. 7.

2. 6. 7. – 12. 7. 5. 27. 7. – 2. 8.

3. 13. 7. – 19. 7. 6. . 8. – 9. 8.3

7. 10. 8. – 16. 8.

8. 17. 8. – 23. 8.

9. 24. 8. – 30. 8.

7-dňové pobyty v RZ CROCUS
(6x nocľah a 6x plná penzia)

člen OZ PŠaV do 65 r. a jeho nezaop. deti nad 12 r. 126,30 €

člen OZ PŠaV od 65 r. 123,80 €

deti člena OZ PŠaV od 3 do 12 r. 93,80 €

manžel/ka člena OZ PŠaV do 65 r. 146,70 €

manžel/ka člena OZ PŠaV od 65 r. 144,20 €

nečlen OZ PŠaV od 12 do 65 r. 168,90 €

nečlen OZ PŠaV od 65 r. 166,40 €

nečlen OZ PŠaV od 3 do 12 r. 136,40 €

Cena poukazu

4
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7-dňové pobyty RZ ČINGOV
(6x nocľah)

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
ČINGOV

Rekreačné zariadenie sa nachádza
cca 4 km od Spišskej Novej Vsi

v prekrásnom prostredí Slovenského
raja. autobusom zo Spišskej
Novej Vsi. Dopravu si hradí účastník.

v 2-, 3-, 4-posteľových
izbách s možnosťou prístelky. Každá izba
má vlastné sociálne zariadenie. Rekre-
anti môžu využívať spoločenskú miest-
nosť a klubovňu s televízorom, vonkajší
gril, detské preliezačky a saunu. Na
spestrenie a spríjemnenie svojho pobytu
majú k dispozícii knižnicu, spoločenské
hry, PC, WIFI, stolný tenis a futbal, biliard,
horské bicykle a iné športové náčinie.
V okolí je dostatok možností na turistiku
a športovanie.

Doprava:

Ubytovanie:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
Čingov 143
053 11 Smižany
0918 901 773
e-mail: rz.cingov@atlas.sk
www.ozpsav.sk - rekreacie

1. 29. 6. – 5. 7. 4. 20. 7. – 26. 7.

2. . 7. – 12. 7. 5. 27. 7. – 2. 8.

3. 13. 7.– 19. 7. 6. 3. 8. – 9. 8.
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7. 10. 8. – 16. 8.

8. 17. 8. – 23. 8.

9. 24. 8. – 30. 8.

Cena poukazu
člen OZ a jeho nezaopatrené deti 45,60

manžel/ka člena OZ PŠaV 66,00

nečlen 72,00

€

€

€

Na pobyt nie je dovolené vodiť psov

a iné zvieratá Nástup na pobyt je po

14,00 h, odchod do 10,00 h.

.

Stravovanie:

V cene poukazu je:

V cene poukazu nie je:

zariadenie neposkytuje.
Na individuálnu prípravu stravy môžu
rekreanti využiť kuchyňu, kompletne
vybavenú riadom, sporákom, mikro-
vlnnou rúrou, chladničkami a mraznič-
kou. V blízkosti RZ je tiež možnosť
stravovania v penzióne Lesnica, v hoteli
Čingov (wellness) alebo na salaši (cca
500 m). ubytovanie.
V prípade, že na prístelke spí osoba
staršia ako 12 rokov, zariadenie jej vráti
3 € za noc. daň
z ubytovania vo výške 0,50 € na osobu
a noc.

Ponuka rekreačných pobytov
leto 2014 v RZ OZ PŠaV–



Objednávku nájdete aj na web stránke www.ozpsav.sk	

OBJEDNÁVKA
na rekreačný pobyt (min. 3 noci)
s dotáciou OZ PŠaV na Slovensku

Objednávateľ:

Meno a priezvisko ....................................................................

Presná adresa ..........................................................................

..................................................................................................

Telefón s predvoľbou ...............................................................

E-mail .......................................................................................

Termín ............................................................... Alternatíva ................................................

Pracovisko objednávateľa presná adresa .........................................................................

Telefón s predvoľbou .......................................... e-mail .......................................................

–

...........................................................................................................................................................

, 1. ...................................................................

ktorí majú nárok na dotáciu OZ

1. ............................................................................ 1. ..................................................................

2. ............................................................................ 2. ..................................................................

3. ............................................................................ 3. ..................................................................

4. ............................................................................ 4. ..................................................................

5. ............................................................................ 5. ..................................................................

6. ............................................................................ 6. ..................................................................

7. ............................................................................ 7. ..................................................................

Dátum ........................................ ........................................................

podpis objednávateľa

Meno a rok narodenia členov OZ PŠaV

a ich nezaopatrených detí

Meno a rok narodenia nečlenov OZ PŠaV

Meno a rok narodenia manžela/ky člena OZ PŠaV

Na pobyt sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku

Dodávateľ:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS
Kežmarské Žľaby 12
059 60 Tatranská Lomnica
tel./fax: 052/446 81 65
mobil: 0911/273 488
e-mail: rzcrocus@stonline.sk
www.ozpsav.sk rekreácie–
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Objednávku nájdete aj na web stránke www.ozpsav.sk	

OBJEDNÁVKA
na rekreačný pobyt (min. 3 noci)
s dotáciou OZ PŠaV na Slovensku

Objednávateľ:

Meno a priezvisko ..................................................................

Presná adresa ........................................................................

................................................................................................

Telefón s predvoľbou ..............................................................

E-mail .....................................................................................

Termín ............................................................... Alternatíva ................................................

Pracovisko objednávateľa - presná adresa .........................................................................

Telefón s predvoľbou .......................................... e-mail .......................................................

...........................................................................................................................................................

, 1....................................................................

ktorí majú nárok na dotáciu OZ

1. ............................................................................ 1. ..................................................................

2. ............................................................................ 2. ..................................................................

3. ............................................................................ 3. ..................................................................

4. ............................................................................ 4. ..................................................................

5. ............................................................................ 5. ...................................................................
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podpis objednávateľa

Meno a rok narodenia členov OZ PŠaV

a ich nezaopatrených detí

Meno a rok narodenia nečlenov OZ PŠaV

Meno a rok narodenia manžela/ky člena OZ PŠaV

Dodávateľ:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
ČINGOV 143
pošta Smižany
053 11 Smižany
mobil: 0918 901 773
e-mail:

rekreácie–
rz.cingov@atlas.sk

www.ozpsav.sk

Na pobyt sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku



bez dotácie OZ PŠaV
na Slovensku

1. 14. 7. – 20. 7. 3. 21. 7. – 27. 7.

bez dotácie OZ PŠaV
na Slovensku

Okrem RZ CROCUS Kežmarské
Žľaby a RZ ČINGOV je počas

celého roka možné využívať na rôzne
pobyty a akcie aj ďalšie zariadenia.
Podmienky treba dohodnúť priamo v za-
riadení.

Domov SZSU sa nachádza v blízkosti
centra Trenčianskych Teplíc. Má krásny

Všetky zariadenia môžu využívať aj
iné ako školské organizácie.

1. Domov speváckeho zboru
slovenských učiteľov,
Trenčianske Teplice

– www.dszsu.sk

Ďalšie zariadenia
s celoročnou prevádzkou

Rekreačné pobyty leto 2014

areál – záhradu a tenisové kurty. Kúpele
Trenčianske Teplice sú známe svojím
prekrásnym okolím, liečivými prameňmi,
turistickými trasami a rôznymi kultúrnymi
podujatiami. V kúpeľoch je možné vo-
pred objednať alebo zakúpiť ambulantné
liečebné procedúry.

je v 2- a 3-posteľových
izbách. Väčšina izieb má vlastné sociál-
ne zariadenie.

možnosť objednať priamo
v zariadení.

Ing. Mária Valachová, Domov SZSU,
Partizánska 11, 914 51 Trenčianske
Teplice
č. tel.: 032/65 52 301, fax: 032/65 52 270,
mobil: 0903 429 888,
e-mail: prevadzka@dszsu.sk

Školský internát sa nachádza neďaleko
centra mesta Zvolen, kde je možnosť
navštíviť Divadlo JGT, Zvolenský zámok,
Pustý hrad. V samotnom meste Zvolen
sa nachádza EUROPA SHOPPING
CENTER s možnosťou návštevy kina.
Neďaleko sú tiež kúpeľné mestá Sliač
a Kováčová s termálnymi kúpaliskami.

Ubytovanie

Stravovanie:

Objednávky a informácie:

2. Školský internát,
Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen

– www.skinternatzv.sk

SPA AQUAPARK Turčianske Teplice&
ŠTÚROVO

Školský internát pri SOŠ
sv. Štefana 81, Štúrovo

Pobyty
objednávať okamžite

Záujemcovia budú na
pobyty zaraďovaní priebežne

Objednávky po 30. 6.

si jednotlivci alebo ZO OZ PŠaV
môžu po zverej-
není oznamu.

tak, ako
budú prichádzať objednávky – uviesť
vždy aj náhradný termín. Vybratí záujem-
covia spolu s oznámením o zaradení
dostanú informácie o podmienkach
pobytu, spôsobe a termíne zaplatenia
poukazov a o storno podmienkach.

budú akcepto-
vané, len ak budú voľné miesta.

V prípade, že poukazy nebudú zaplatené
v stanovenom termíne, budú poskytnuté
iným záujemcom. Každú zmenu treba
ihneď oznámiť.

Mesto Štúrovo a okolie poskytuje
návštevníkom možnosť pestrého kultúr-
neho a športovo-rekreačného vyžitia
– dunajské pláže, termálne kúpalisko
Vadaš, turistika, cykloturistika, návšteva
Ostrihomu a pod.

Cena poukazu
(ubytovanie + polpenzia):
dospelí – 78,00 €
deti do 15 r. – 67,00 €

V cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok
pre osoby nad 18 rokov vo výške 0,55 €
na osobu a deň.

v 2-, 3-, a 4-posteľových
izbách, spoločné sociálne zariadenia na
chodbe.

začína sa v pondelok
večerou, utorok až piatok polpenzia,
končí sa raňajkami v sobotu. Sobota
a nedeľa samostatné stravovanie. Pobyt
sa končí v nedeľu o 12.00 h.

Mgr. Soňa Pekárová,
ZŠ Stampayho ul. 928/76,
943 42 Gbelce, mobil: 0905 527 684,
e-mail: mgrsonja@gmail.com

Ubytovanie:

Stravovanie:

Objednávky a informácie:

EXOD

Zariadenia
s celoročnou prevádzkou
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V Kováčovej sa nachádza novootvorený
HOLIDAY PARK s celoročnou prevádz-
kou.

Školský internát ponúka
dva apartmány so samostatným vcho-
dom.
V apartmáne sa nachádzajú: dve 2-3-
-posteľové izby, kuchyňa a sociálne
zariadenie. Cena 10 € /os./noc.
V prípade záujmu o ubytovanie mini-
málne 20 osôb je možnosť ubytovania
v 2-3-posteľových izbách školského
internátu so spoločnými sociálnymi
zariadeniami. Cena 7,70 €/os./noc.
V školskom internáte je možnosť športo-
vého vyžitia. Parkovanie zdarma, priamo
v areáli internátu.

je zabezpečené v dňoch
školského vyučovania, pondelok – pia-
tok, začína sa raňajkami, končí sa
večerou. Výber z troch druhov jedál.
Ceny: raňajky 1,12 €, obed 2,67 €, večera
2,17 €.

Andrea Gútová, Školský internát,
Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
č. tel.: 045/5366363, 045/5334207,
mobil: 0907 888 033,
e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk,
riaditel@sekretariatzv.sk

Ubytovanie:

Stravovanie:

Objednávky a informácie:



EXOD
EXOD – exkurzno-vzdelávacie podu-
jatia sú špecifickou formou ďalšieho
vzdelávania pedagogických a odbor-
ných zamestnancov školstva s cieľom
rozširovania ich odborných

znalostí
rozvíjania rôznych záujmových činností,
výmeny poznatkov a skúsenosti s kole-
gami z Česka, ktoré môžu využiť vo
svojej náročnej výchovno-vzdelávacej
práci. Umožňujú získavanie vedomostí
z oblasti kultúry, histórie, umenia, geo-
grafie, rôznych prírodovedných a tech-
nických odborov. Základnou súčasťou
exkurzno-vzdelávacích podujatí sú
odborné prednášky, sprievodné výkla-
dy, exkurzie, relaxačno-ozdravné
aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú v čase
školských prázdnin, formou exkurzno-
-vzdelávacích základní (EVZ). Orga-
nizuje ich Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku a zabez-
pečujú ich dobrovoľní pracovníci,
vedúci EVZ. Zúčastňovať sa na nich
môžu pedagogickí zamestnanci
školstva, ich rodinní príslušníci a iní
záujemcovia. Program a tematické
zameranie exkurzno-vzdelávacích
podujatí sa každoročne aktualizuje.

teore-
tických a praktických ,

OZ PŠaV aj tento rok požiadal
MŠVVaŠ SR o poskytnutie dotácie
na EXOD v SR. Dotácia sa poskytuje
len aktívnym pedagogickým zamest-
nancom školstva.

Uzávierka prihlášok 30. 5.

Prihláška je záväzná. EVZ sa
uskutoční len vtedy, ak je dostatočný
počet prihlásených osôb, ktorý
stanovujú vedúci jednotlivých zá-
kladní.
Prihlášky posielajte na adresu
uvedenú v ponuke jednotlivých
základní. Pre každú prihlásenú
osobu (aj dieťa) použite samostatné
tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej
stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk
v časti rekreácie.
Nezabudnite pripojiť obálku so
známkou a svojou adresou, na ktorú
dostanete oznámenie o zaradení
a podrobné informácie

je Na poby-
ty sa prednostne zaraďujú členovia OZ
PŠaV na Slovensku.

. V prípade
elektronickej komunikácie nie je
potrebné posielať obálku.
Prihláška musí byť úplne a presne
vyplnená každým prihláseným účast-
níkom. Pedagogickým zamestnancom
ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ
(škola, školské zariadenie) a členom
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OZ PŠaV aj predseda ZO.
pri platení účastníckych

poplatkov sa treba riadiť pokynmi
vedúceho EVZ.

zaslania prihlášky a najmä termín

Ak sa z vážnych príčin nemôžete na
EVZ zúčastniť, okamžite to oznámte jej
vedúcemu. V prípade potreby pomôžte
nájsť náhradníka. Vyhnete sa nedo-
rozumeniam a plateniu storno poplat-
kov.
Pri odhlásení alebo neúčasti je záujem-
ca povinný uhradiť organizátorovi
všetky organizačné výdavky a preuká-
zateľne vzniknuté výdavky na ubyto-
vanie, stravu a spoločnú prepravu, ak
ich nebolo možné stornovať.

Dana Peťková
špecialistka pre rekreácie a EXOD

Úhrada –

Vo vlastnom záujme dodržte termín

zaplatenia a poslania oznámenia
o zaplatení. V prípade nedodržania
platobných termínov môže byť vaše
miesto obsadené inou osobou.

Účastníkom EVZ želáme, aby si
doniesli nielen krásne spomienky,
ale aby ich pobyt na exkurzno-vzde-
lávacích základniach obohatil o nové
poznatky a skúsenosti, ktoré potom
využijú pri výučbe svojich žiakov.

2014



1. KOŠICE – METROPOLA
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Termín: 2. 7. – 8. 7.

Program:

.

Cena: 120 € za ubytovanie

polpenziu čiastočne aj
za vstupné.

Kultúrne a historické pamiatky
Košíc – najväčšej mestskej pamiatkovej
rezervácie na Slovensku Dóm sv.
Alžbety, Košický zlatý poklad, Umenie
storočiami, Kunsthalle, Kulturpark.
Múzeá: voskových figurín, letecké (jedi-
né na Slovensku), archeologické. Bota-
nická a zoologická záhrada. Nenáročná
turistika do okolia Košíc: Bankov,
Alpínka, Hradová (vyhliadková veža).

vo
vysokoškolskom internáte, v 2-poste-
ľových izbách so spoločným sociálnym
zariadením, a

Prihlášky: Ing. Mária Ondrušková,
Exnárova 21, 040 22 Košice
č. tel.: 055/67 14 644
mobil: 0904 337 834
e-mail: dmatugova@centrum.sk

Program:

Cena: 119 € za ubytovanie

Kultúrne a historické pamiatky
regiónu – Komárno, pamiatky a osob-
nosti, mestské opevnenie, Rímske lapi-
dárium, sútok Váhu a Dunaja (plavba
loďou), hvezdáreň v Hurbanove, Štúrovo
– Ostrihom (bazilika), Slávnosti ľudových
remesiel Podhájska, historický vodný
mlyn Kolárovo. Termálne pramene juho-
západného Slovenska – Podhájska,
Štúrovo, Veľký Meder, Patince, Komárno.

v DM pri

2. KOMÁRNO A OKOLIE

Termín: 4. 7. – 11. 7.

SPŠ Komárno v 2- až 5-posteľových
izbách so spoločným sociálnym zaria-
dením na chodbách (v dostatočnom
množstve), (raňajky a večere
s polievkou), autobusom denne
podľa programu.

Komplexné poznávanie Za-
maguria a Pienin, prielom Dunajca,
prielom Lesnického potoka, Haligovské
skaly, Osturňa, Jezersko – jazero, Tri
koruny, Sokolica – Sokolí chodník,
hrebeňom Malých Pienin – Vysoké
skalky, hrady – Nedžidza, Čorštýn, Stará
Ľubovňa – hrad a skanzen, Litmanová
– Zvir, Jarabinský prielom, Ščawnica
– poľské kúpeľné mesto, aj variant B pre
menej zdatných turistov.

v penzióne
v Červenom Kláštore v 2- a 3-poste-
ľových izbách,
počas programu,

polpenziu
dopravu

Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová,
Vnútorná okružná 55/16
945 01 Komárno
mobil: 0904 214 479
e-mail: lubicaje@centrum.sk

Program:

Cena: 132 € za ubytovanie

polpenziu, dopravu
prednášky.

3. PIENINY – KRÍŽOM-KRÁŽOM
– ČERVENÝ KLÁŠTOR

Termín: 4. 7. – 11. 7.

Exkurzno-vzdelávacie

(EVZ)
na Slovensku
základne
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Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

4. ZA KRÁSAMI A POZNANÍM
STREDNÉHO POVAŽIA

Termín: 7. 7. 13. 7.–

5. PUTOVANIE PO ZÁPADNÝCH
TATRÁCH A ORAVE – TVRDOŠÍN

Termín: 11. 7. – 18. 7.

Program:

Cena: 123 € za ubytovanie

plnú penziu
dopravu

prednášky.
Možnosť komfortnejšieho ubytova-
nia: Cena: 165 € za ubytovanie –

polpenziu, do-
pravu prednášky
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Putovanie po Západných
Tatrách – Sivý vrch, Baníkov, Plačlivé,
Ostrý Roháč, Juráňova dolina, Chocho-
lowská dolina na poľskej strane Tatier,
Oravská priehrada, Slanický ostrov,
galérie, drevený kostol v Tvrdošíne
– UNESCO, Vrátna – Rozsutec, Múzeum
oravskej dediny, Oravice, aj variant B
pre menej zdatných turistov.

v Internáte
SŠ v Tvrdošíne – bunkový systém – 2-
a 3-posteľové izby, (obedy
vo forme balíčkov), podľa pro-
gramu a

pen-
zión v Tvrdošíne, dvojposteľové izby so
sociálnym zariadením,

podľa programu a .

Program:

Cena: 120 € za ubytovanie

polpenziu, za časť
vstupov dopravu.
Prihlášky: Mgr. Anna Machajdíková
Hrnčiarové 597, 916 12 Lubina
mobil: 0915 386 995
e-mail: anenka@centrum.sk

Základňa je vhodná pre všetky
vekové kategórie, nenáročná turistika
kombinovaná s výletmi autobusom,
návšteva pamiatok Beckovský, Tren-
čiansky hrad, Veľká Javorina (turistika),
Bradlo – Košariská (rodisko M. R.
Štefánika), návšteva miest Nové Mesto
nad Váhom (turistika), Myjava, Trenčín,
Trenčianske Teplice, Piešťany – kúpeľný
ostrov a plavba loďou, prehliadka Múzea
S. Štúra v Lubine, Ľ. Podjavorinskej
v Bzinciach pod Javorinou. Možnosť
kúpania – plaváreň, jazero, športové
vyžitie.

v internáte
SOŠ Stará Turá v 2- až 3-posteľových
izbách so spoločným sociálnym zaria-
dením na chodbe,

a

Exkurzno-vzdelávacie
základne na Slovensku

6. NÁRODNÉ PARKY – NAPANT,
MURÁNSKA PLANINA,

SLOVENSKÝ RAJ BREZNO–

Termín: 18. 7. – 25. 7.

Program

Cena: 119 € za ubytovanie

polpenziu, dopravu
prednášky.

Prihlášky:
Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201
ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

: Komplexné poznávanie Níz-
kych Tatier, Ďumbier, Chabenec,
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Chopok,
Rudohorie – Hrb (geografický stred
Slovenska), Čiernohronská železnička,
lesnícky skanzen vo Vydrove, Muránska
planina – Stožky, Poludnica, Muránsky
hrad – Coburgovci, historické a kultúrne
zaujímavosti Horehronia, „Železná
cesta“, Slovenský raj – Zejmarská
roklina, aj variant B pre menej zdatných
turistov.

v Internáte
SŠ v Brezne – bunkový systém izieb – 2-
a 3-posteľové izby,
podľa programu a

múzeum Oravskej dediny

Trenčiansky hrad
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8. VYSOKÉ TATRY
– antistresový pobyt

Program:

Cena: 142 € za ubytovanie

pol-
penziu

dopravu –
2x

wellness 1x masáž, WiFi a fitnes
grátis, prednášky, orga-

nizačné poplatky.
Prihlášky: Mgr. Ľuboš Kvašňák,
Lomnická 2, 080 05 Prešov
č.tel.: 055/63 23 396
mobil: 0903 620 414
e-mail: lubos.kvasnak@gmail.com

Poznávanie kultúrnych a his-
torických pamiatok podtatranskej oblasti,
turistické vychádzky (Zelené pleso,
Štrbské pleso, Skalnaté pleso, Malá
a Veľká studená dolina, vodopády).
Prednášky o relaxačných cvičeniach a
zdravom životnom štýle, celodenný výlet,
rehabilitačné a relaxačné procedúry.

v RZ OZ
PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch,
2-posteľové izby so sociálnym zariade-
ním, TV a chladničkou, resp. rodinná
bunka (dve 2-posteľové izby, spoločné
soc. zariadenie) možnosť prístelky,

(večere s polievkou, výber
z dvoch jedál), možnosť doobjednať
obedy alebo balíčky, výlet
Kežmarok, Spiš. Sobota, Poprad,

,
počas pobytu

Termín: 27. 7. 2. 8.–

9. VYSOKÉ TATRY
– TATRANSKÁ LESNÁ

10. PO VÝHĽADOCH Z LIPTOVA
– LIPTOVSKÝ JÁN

Termín: 2. 8. – 9. 8.

Termín: 2. 8. 9. 8.–

Program:

Cena: 148 €, deti od 5 do 10 rokov
125 €, za ubytovanie

polopenziu, daň
organizačné výdavky.

Prihlášky: Mgr. Eva Matejová
966 74 Veľké Pole 24
mobil: 0911 292 704
e-mail: e.matejova@gmail.com

Program:

Cena: 131 € za ubytovanie –

polpenziu, dopravu
prednášky.

Možnosť komfortnejšieho ubytova-
nia:
Cena: 169 € za ubytovanie –

pol-
penziu, dopravu

prednášky

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Klasické Vysoké Tatry – zá-
kladňa je určená pre všetkých, ktorí chcú
spoznať krásu našich veľhôr, bez ohľadu
na vek a fyzickú kondíciu. Túry sú
prispôsobené tak, aby ich časť zvládli
i menej zdatní turisti a zdatní turisti
absolvujú celú trasu. Program sa reali-
zuje v skupinkách podľa zdatnosti
účastníkov. Navštívime známe vyso-
kohorské chaty, tatranské doliny i štíty.
Po túrach budú pripravené zaujímavé
diskusie z oblasti včelárstva a liečenia
včelími produktmi, liečivých rastlín a kve-
tov Tatier.

v dvojposteľových
izbách s možnosťou prísteliek, s teplou
a studenou vodou, so spoločným sociál-
nym zariadením v penzióne Karpatia
v Tatranskej Lesnej,
z ubytovania a

Komplexné poznávanie kultúr-
nych a prírodných krás Liptova, kúpele
Liptovský Ján, Chopok, Ďumbier, Ohniš-
te, Stanišovská jaskyňa, Prosiecka
a Kvačianska dolina, dom Milana Rúfusa
v Závažnej Porube, Čierny Váh – prečer-
pávacia elektráreň, prírodný prameň
Kaďa, Bobrovecká dolina – Babky, Sivý
vrch, Žiarska dolina – Baranec, Plačlivé,
aj variant B pre menej zdatných turistov.

hotel
v Liptovskom Jáne, 2- a 3-posteľové izby
s umývadlom a sociálne zariadenie na
chodbe, podľa
programu a

penzión
v Liptovskom Jáne, dvojposteľové izby
so sociálnym zariadením a s TV,

podľa programu
a .

7. SNINA – HORNÝ ZEMPLÍN
– POLONINY

Termín: 19. 7. – 26. 7.

Program:

Cena: 121 € za ubytovanie

pol-
penziu dopravu

Prihlášky: Svetluša Oriňáková
Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina
mobil 0908 069 928
e-mail: orinakovci@pobox.sk
www.exod-snina.szm.sk

Poznávanie horného Zem-
plína a Polonín turisticko-exkurznou
formou – Sninský kameň, Vihorlat,
rašelinisko Podstávka (rosička okrúhlo-
listá), Morské oko, Medová baba, Rjaba
skala, Kremenec – Stužický prales,
Sninské rybníky, drevené kostolíky vý-
chodného obradu, observatórium a pla-
netárium Kolonické sedlo, Hostovické
lúky (kosatec sibírsky), múzeum
A. Warhola v Medzilaborciach, Starinská
priehrada, Krásnobrodský monastier,
Humenné – múzeum a skanzen, Osadné
– kostnica.

v internáte
SOŠ v Snine v 2- a 3-posteľových izbách
so spoločným soc. zariadením,

, vlastným autobusom
podľa programu.

:

Exkurzno-vzdelávacie
základne na Slovensku
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11. VEĽKÁ FATRA Z LIPTOVA
– LIPTOVSKÉ REVÚCE

Termín: 9. 8. – 16. 8.

Program:

Cena: 133 € za ubytovanie

polpenziu, dopravu
prednášky.

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Poznávanie Veľkej Fatry
– liptovská časť – Ostredok, Krížna,
Zvolen, Nová hoľa, Rakytov, Čierny
kameň, Borišov, Sidorovo, Vtáčnik,
Maliné, Vlkolinec – UNESCO, Šíp, Malá
Fatra – Šútovský vodopád, Chleb, Nízke
Tatry – Brankovský vodopád, Donovaly,
Kozie chrbty, Korytnica, Chočské vrchy –
Liptovský hrad, kúpele Lúčky – vodopád,
aj variant B pre menej zdatných turistov.

v penzióne
v Liptovských Revúcach v 2- a 3-
-posteľových izbách s vlastným sociál-
nym zariadením,
počas programu,

12. TATRY – ŽDIAR

Termín: 16. 8. – 23. 8.

Program:

Cena: 129 € za ubytovanie

pol-
penziu dopravu

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201, ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Komplexné poznávanie Tatier
– Belianskych, Vysokých, aj na poľskej
strane, formou vysokohorskej turistiky,
Meďodoly, dolina Zeleného plesa
– Jahňací štít, Slavkovský štít, Morské
oko, Husí krk, dolina Piatich poľských
plies, Košielec – dolina Gasienicová,
Orlia Perč, Červené vrchy, Levoča,
Spišský hrad – pamiatky UNESCO,
Spišská Kapitula, termálne kúpalisko
Vrbov, goralská kultúra – Goralský dom,
aj variant B pre menej zdatných turistov.

v penzióne
v Ždiari v 2- a 3-posteľových izbách
s vlastným sociálnym zariadením,

a počas programu.

Program:

Cena: 168 € za ubytovanie

raňajky a večere, záloha
na vstupenky do divadla.

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: 0904 342 201
ZŠ – 048/61 79 225
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Historické a kultúrne zaují-
mavosti Bratislavy, poldenné vychádzky
spojené s návštevou divadelných pred-
stavení (historická budova, muzikál,
činohra), múzeum, galéria, prípadne
koncert, Devín, Sandberg, Kamzík.

v hoteli
– bunkový systém so sociálnym zariade-
ním, v cene je

13. ZA ZÁŽITKAMI A KULTÚROU
DO JESENNEJ BRATISLAVY

Termín: 24. 10. – 30. 10.

Exkurzno-vzdelávacie
základne na Slovensku

Levoča

Vlkolinec

Spišský hrad a podhradie
Vlkolinec
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1. PRAHA KULTURNÍ
I TURISTICKÁ

– 20 let Exodu Praha 5

Ubytování:

Program:

Cena: 4 410 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 900 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

ve 3-lůžkových pokojích
internátu SZŠ pro sluchově postiženou
mládež v Praze 5, v blízkosti metra
Radlická (manželské páry i samostatně).

poznávání historických a kul-
turních památek Prahy, lodí po „Pražs-
kých Benátkách“, procházky v Paláco-
vých zahradách Malé Strany, po Karlově,
náměstí Jiřího z Poděbrad (Plečnikův
kostel), televizní věž na Žižkově,
průchody a pasáže, vlakem do Nelaho-
zevsi (A. Dvořák, zámek).

za ubytování,
snídaně, večeře a 1x slavnostní oběd, 1x
placený vstup a projížďku lodí, pojištění.

ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Mgr. Petr Honzák,

Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5-Košíře

e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz
a www.exodpraha5.chytry.cz.

Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:
Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5-Košíř,.

30. 6. 6. 7.–

2. JARO, DIVADLA
A PRAHA 2014

16. 4. – 20. 4.
Ubytování:

Program:

Cena: 4 050 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 550 Kč pro ostatní

,

Organizátor:
Přihlášky: odeslat nejpozději do 1. 3.
2014, aby mohly být bez problémů
zajištěny vstupenky do divadel.

ve 2-lůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se soc. zázemím,
lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní
akademie pro zrakově postiženou
mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti
stanice metra Nové Butovice.
návštěva divadelních představení,
zákulisí Divadla Na Fidlovačce. Veliko-
noční tématika je spojena s folklorem
v okolí Prahy. Návštěva muzeí, památek,
stavebních děl (kostel sv. Václava), ale
i odkazy velikánů – Hlávkova kolej,
výstavy, které budou k dispozici v tomto
období.

za ubytování,
snídaně, večeře 1x slavnostní oběd, 1x
vstup, pojištění v ceně je záloha 1 200 Kč
na vstupenky do divadel, bude zúčtována
při předání vstupenek.

ZO VP ČMOS PŠ Praha 3

Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5–Košíře

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku

Pre členov OZ PŠaV na Slovensku
a ich nezaopatrené deti platia ceny
ako pre členov ČMOS PŠ – zľava vo
výške 10-20 %.

Vyplnenú a potvrdenú
prihlášku (predseda ZO OZ PŠaV
pečiatkou a podpisom potvrdí, že ste
člen OZ PŠaV alebo jeho nezao-
patrené dieťa) pošlite na adresu
uvedenú pri každej základni a priložte
2 obálky so známkami (do Českej
republiky) a so svojou adresou.

Pri odhlásení alebo neúčasti
je záujemca povinný uhradiť organi-
zátorovi všetky preukázateľne vznik-
nuté náklady.

Last minute

www.skolskeodbory.cz.
Podrobnejšie informácie nájdete
na internetovej adrese
www.skolskeodbory.cz
a na http://exody.cz.

Pre každú prihlasovanú
osobu použite samostatný formulár
prihlášky.

Dodržte termín na zaslanie prihlášky a
potvrdenia o zaplatení účastníckeho
poplatku.

Pozorne si preštudujte,
aké služby sú zahrnuté v cene základne
a aké sú storno poplatky.
Ponuka bude
zverejnená len na internetovej stránke

Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:

Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5–Košíře,
e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz
a www.exodpraha5.chytry.cz.
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Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku

3. KULTURA
V PODZIMNÍ PRAZE

24. 10. – 29. 10.

Ubytování:

Program:

Cena: 4 750 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 5 200 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

ve 2-lůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se soc. zázemím,
lednicí) internátu Gymnázia a Obchodní
akademie pro zrakově postiženou
mládež v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti
stanice metra Nové Butovice.
vycházky historická část podzimní
Prahy, návštěva divadel, muzeí a galerií
(Obecní dům, Staroměstská radnice od
půdy po sklep, Troja zámek, Vyšehrad,
Pražský hrad a další).

za ubytování,
snídaně, večeře, 1x slavnostní oběd, 1x
vstup do muzea nebo galerie, pojištění,
v ceně je záloha 1 500 Kč na vstupenky
do divadel, bude zúčtována při předání
vstupenek.

ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Mgr. Petr Honzák,

Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5–Košíře

e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz
a www.exodpraha5.chytry.cz.

Pro doporučenou poštu použijte
pouze tuto kontaktní adresu:
Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5-Košíře,

–

–

4. SKVOSTY STARÉ PRAHY

5. POSÁZAVÍ
A PODBLANICKO

7. 7. – 12. 7.

30. 6. – 5. 7.

Ubytování:

Program:

Cena: 4 800 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 5 300 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Přihlášky je nutné vzhledem k ome-
zené kapacitě ubytování poslat nej-
později do 15. dubna 2014.

Ubytování:

Program:

vysokoškolská kolej ve
středu města, dvou- až čtyřlůžkové
pokoje, soc. zařízení na chodbě.

Královskou cestou za nejkrásnějšími
skvosty staré Prahy, historické centrum,
Strahovský klášter, Židovské město.

za ubytování,
obědy a večeře, průvodce, částečně
vstupy, administrativní výdaje, pojištění.

ZO VP ČMOS PŠ Praha 3
Dagmar Zderadičková

Počernická 86, 108 00 Praha 10
mobil: 721 283 527

Internát ISŠT Černoleská
1997 v Benešově – 2-, 3- a 4-lůžkové
pokoje, buňky se společným sociálním
zařízením, stravování jídelna ISŠT.

Benešov, Konopiště (zámek
a zámecký areál), Blaník, Louňovice,
Kondrac, Vlašim,Vrchotovy Janovice

–

(Sidonie Nádherná), Vojenské historické
muzeum Lešany, zámek Jablonná nad
Vltavou, Týnec nad Sázavou (rotunda
a muzeum), Hrusice (J. Lada), Český
Šternberk, zámek Komorní Hrádek
(školící a vzdělávací středisko MO).

za ubytování,
polopenzi, některé vstupy, dopravu
autobusem během základny, organizační
výdaje, pojištění.

OR ČMOS PŠ – Střední
Čechy-západ v Berouně

Mgr.Anežka Kopecká,
Nová Pražská 2143, 256 01 Benešov,
mobil: 605106460 (jen středa)

Hotel Zelený strom v Hořo-
vicích, na pokoji WC, sprcha, televize
a WiFi. Zdarma uzavřené hotelové parko-
viště. Jednotlivce lze ubytovat jen za
příplatek. Za poznáním hradů
a zámků v okolí Hořovic. Čtyři auto-
busové zájezdy do okolí. Hrady Točník,
Žebrák, Karlštejn (kaple sv. Kříže),
zámky Hořovice, Zbiroh, Dobříš, funkční
hamr v Dobřívi, Neumětely hrob
Šemíka, Komárov muzeum umělecké
litiny, hornický kostelík v Mrtníku, Strž
muzeum K. Čapka. Beseda s kastelány
hradu Točník a zámku Hořovice, beseda
o básnících Václavu Hraběti a Ivanu
Slavíkovi.

za ubytování,
polopenzi (snídaně formou švédských
stolů), dopravu busem, organizační
výdaje, pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko
Mgr. Pavla Ziková,

ZŠ U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko,
e-mail: exody@seznam.cz,
tel. 777 304 545

Cena: 3 000 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 300 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 080 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 440 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Základna ČESKÉ BUDĚJOVICE –
JIŽNÍ ČECHY není v roce 2014
realizována. V roce 2015 bude.

6. HRADY A ZÁMKY
V OKOLÍ HOŘOVIC

21. 7. – 27. 7.

–
–

–

Praha

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
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7. PÍSEK

8. PÍSECKO
základna pro rekreační pěší turisty

Ubytování: -

Program:

Cena: 5 000 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 5 500 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování: -

Program:

2 a 3-lůžkové pokoje DM
v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlast-
ním WC a sprchou). K dispozici kuchyň-
ka, klubovna, TV. Písek
město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany,
Lomec, Husinec, Prachatice, Krato-
chvíle, Příbram Svatá Hora, Sušice,
Rabí, Šumava Povydří, Kašperské
Hory, atd. Zájezdy autobusem s mož-
ností kratších vycházek nenáročným
terénem v některých dnech. Kdo nepůjde
pěšky, dojede vše autobusem.

za ubytování,
polopenzi a 2 obědy, jízdné (5 celoden-
ních autobusových zájezdů), pojištění.

OR ČMOS PŠ v Písku
Mgr. Marie Sychrovská,

17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017

2 a 3-lůžkové pokoje DM
v Písku, dva pokoje tvoří buňku vlastní
WC, sprcha. K dispozici kuchyňka,
klubovna, TV. Poznávání
přírodních a historických krás a zajíma-
vostí Písecka pěší výlety v mírně
zvlněné krajině v okolí Písku. Trasy
kolem 10 km denně, delší či kratší
varianty po dohodě s účastníky.

10. 7. – 18. 7.

30. 6. – 7. 7.

–

–
–

–

–

–

Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 500 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 2 430 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 2 700 Kč pro ostatní

Organizátor

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

za ubytování,
polopenzi a pojištění.

OR ČMOS PŠ v Písku
Mgr. Marie Sychrovská,

17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017

Vodácké tábořiště kemp
Vltava na říčním km 294,5 mezi
Rožmberkem a Českým Krumlovem ve
čtyřlůžkových chatkách, moderní WC,
sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště.
Možnost stravování.

Splutí řeky Vltavy z Vyššího
Brodu do Boršova na nafukovacích
dvoumístných kánoích typu Pálava.
Trasa Vyšší Brod-Rožmberk-Český
Krumlov-Zlatá Koruna-Boršov. Prohlídka
Českého Krumlova, i možnost návštěvy
kulturních památek (vstupné není v ce-
ně): klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk,
klášter Zlatá Koruna, zřícenina hradu
Dívčí kámen. Splouvání řeky „nalehko“
t. j. bez bagáže po celou dobu je
k dispozici doprovodný autobus.

za ubytování,
autobus, zapůjčení vodáckého vybavení
(lodě, pádla, vesty, pumpy), instruktorské
a průvodcovské služby, pojištění.

: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
tř. kpt. Jaroše, Brno

RNDr. Pavel Vařejka,
Fillova 5, 638 00 Brno,
e-mail: varejka@jaroska.cz
(vedoucí EZ: RNDr. Pavel Boucník,
Kleštínek 15, 621 00 Brno,
e-mail: boucnik@jaroska.cz)

Pouze třílůžkové pokoje
v DM při Gymnáziu v Českém Krumlově
s výhledem na zámek (za dvoulůžkový
pokoj příplatek 300 Kč za osobu a pobyt).
Vždy 3 pokoje mají společnou kuchyňku
s lednicí, rychlovarnou konvicí a spo-
rákem, WC, sprchu. Snídaně si zajišťují
účastníci sami. Poznávání
kulturních a přírodních zajímavostí
Českokrumlovska (město Český Krum-
lov – zámek a muzea, i letos večerní
toulky městem, zřícenina Vítkův kámen,
stezka v korunách stromů na Lipně, pěší
turistika jižní části Šumavy Medvědí

(pro děti lze
sjednat přiměřenou slevu)

9. VLTAVA po vodě
z Vyššího Brodu do Boršova

10. ČESKÝ KRUMLOV
A ŠUMAVA

–

základna pro začínající i zkušené vodáky
všech věkových kategorií

17. 8. – 21. 8.

13. 7. – 20. 7.

–

–

–

stezka, hora Kleť (hvězdárna), města
Třeboň a Nové Hrady.

za ubytování,
večeři v restauraci, 3x autobus po trase,
průvodce městem a po trasách, organi-
zační náklady, pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Frymburk
Marie Chmelařová,

382 79 Frymburk 15, tel. 732 278 058,
e-mail: orosck@seznam.cz

DM VOŠ a SPgŠ Prachatice,
v buňkách s dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se
soc. zařízením. K dispozici jídelna,
klubovny, televize, video, hřiště, možnost
zapůjčení sportovního náčiní.
Šumava z české a německé strany,
autobusem, vlakem a pěšky; Velký Javor,
Luzný, Modrava – Březník, Medvědí
stezka, Vydra atď.

za ubytování,
celodenní stravování, dopravu, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
MŠ, Česká 674, Prachatice

Stanislava Satorová,
DM VOŠ a SpgŠ
Zahradní 101, 383 01 Prachatice
mobil 724 944 451
e-mail: stanasatorova@seznam.cz

Cena: 3 950 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 450 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 850 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

11. ŠUMAVA - BAVORSKÝ LES
základna pro turisty–

2. 7. – 11. 7.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku

hrad Rožmberk

Český Krumlov

16



12. DOMAŽLICE – CHODSKO

13. CHEB A OKOLÍ

14. SEVERNÍ PLZEŇSKO

30. 6. – 6. 7.

30. 7. – 6. 8.

13. 7. – 19. 7.

Ubytování:

Program:

Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 600 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 750 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:
Pro-

gram:

Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ

Ve 2- a 3-lůžkových pokojích
DM VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích,
společná soc.zařízení, sprchy, kuchyňka.

Pěší turistika doplněná vlastní
autobusovou dopravou. Trasy do 15 km
(možno krátit) po Chodsku, Českém lese,
Kdyňsku, SRN. Chodský folklor, kulturní
památky, lidová výroba. Program vhodný
i pro rodiny s dětmi od 10 let.

za ubytování,
polopenzi, autobusovou dopravu, pojiš-
tění.

ZO ČMOS PŠ Gymnázium
J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice

Mgr. Marie Johánková,
Bořice 13, 344 01 Domažlice,
e-mail: johankova@gymdom.cz

DM při ISŠ v Chebu, dvou
a čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku s vlast-
ním sociálním zařízením. Kuchyňka
a společenská místnost na patře.

Historické památky – Cheb,
Loket, zámek Bečov (relikviář sv. Maura)
a klášter Teplá, lázně Františkovy,
Mariánské, Karlovy Vary, Kynžvart,
přírodní rezervace Kladská, SOOS,
motýlí farma. Výjezdy do SRN Wald-
sassen, Kappel, Bamberg, Bayreuth.

za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny,
průvodcovské služby a pojištění. Za
příplatek 200 - 400 Kč/os. (dle místa
nástupu) je možno využít společnou
dopravu autobusem do místa základny
po trase Olomouc-Brno-Praha-Cheb
a zpět.

ZO ČMOS PŠ VoŠ
a SPŠE Božetěchova, Olomouc

Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc
tel. 585 208 121, mobil 736 774 626
e-mail: michal@spseol.cz

Dvoulůžkové pokoje v buň-
kách s vlastním soc. zařízením.

Poznávání přírodních, kulturních
a historických památek regionu. Horní
Bříza keramické muzeum, pivovar
Plzeň včetně muzea, klášter Plasy,
Manětín, Žlutice, Mariánská Týnice,
Kožlany. Program je doplněn o zájezd do
Marián-ských Lázní a kláštera Teplá.

–

–
–

–

a 3 900 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

za ubytování,
polopenzi, dopravu během pobytu,
částečně vstupné, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
ZŠ Dolní Bělá

Mgr. Jiřina Karlovcová
331 52 Dolní Bělá č. 172, tel. 604 618 250
e-mail: J.Karlovcova@seznam.cz

Hotel Bayer v Borské ulici
poblíž centra ve dvou a třílůžkových
pokojích s příslušenstvím. Snídaně
formou švédského stolu, večeře s výbě-
rem ze dvou jídel. Památková
rezervace v západočeské metropoli,
interaktivní muzeum Techmánia, exkurze

15. PODZIMNÍ PLZEŇ
– EVROPSKÉ MĚSTO

KULTURY 2015

24. 10. – 29. 10.

do pivovaru Prazdroj, historické podze-
mí, návštěva Českého rozhlasu Plzeň,
Muzeum loutek, tři divadelní představení
(koncert).

za ubytování,
polopenzi, průvodcovské služby, organi-
zační výdaje, pojištění. V ceně je
započtena záloha 1 000 Kč na vstupenky
na divadelní představení, která bude
zúčtována při zahájení základny.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Jedovnice
Mgr. Jana Klobouková,

V Kamení 21, 326 00 Plzeň Slovany,
tel. 377 446 704, mobil 607 763 785,
e-mail: jana.kloboukova@centrum.cz

DM v České Lípě, dvou
a třílůžkové pokoje, společné sociální
zařízení na chodbě. Turistic-
ko-rekreační pobyt zaměřený na pozná-
vání oblasti Českolipska – historické zají-
mavosti, romantická údolí, zajímavé
výhledy, bývalý vojenský prostor Ralsko

Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 800 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

–

16. ČESKOLIPSKO
– MÁCHŮV KRAJ

5. 7. 12. 7.–

a jeho využití, severní část CHKO Koko-
řínsko.

za ubytování,
polopenzi, jízdné, zájezdy, některé
vstupy, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
ZŠ Kamenický Šenov

Anna Machová,
Kozákova 243, 470 01 Česká Lípa,
mobil 606 393 776 a večer 487 824 193,
e-mail: machovacl@centrum.cz

Dvou-, čtyř- a šestilůžkové
pokoje, společné sociální zařízení na
Domově mládeže při Střední škole
filmové v obci Kanina.
Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na
poznávání CHKO Kokořínsko, pěší

Cena: 3 600 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 950 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

17. KOKOŘÍNSKO
3. 8. – 9. 8.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
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vycházky s využitím místní dopravy při
přepravě, zájezdy, degustace mělnic-
kého vína.

za ubytování,
polopenzi, jízdné, zájezdy, degustaci,
některé vstupy, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
ZŠ Kamenický Šenov

Anna Machová,
Kozákova 243, 470 01 Česká Lípa,
mobil 606 393 776 a večer 487 824 193,
e-mail: machovacl@centrum.cz

V Novém Boru, nově
zrekonstruované pokoje domova mláde-
že v blízkosti autobusového i vlakového
nádraží. Vždy dva pokoje tvoří společně
buňku se sociálním zařízením.
Vrcholy. vyhlídky a romantická údolí
Lužických hor, největší skalní hrad Sloup
v Čechách. Klíč - brána Lužických hor,
Luž, rozhledna Jedlová, Varhany, Zlatý

Cena: 3 000 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 350 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

18. NOVOBORSKO
– PŘÍRODNÍ KRÁSY

LUŽICKÝCH HOR
- pěší turistika vhodná pro každého

7. 7. 14. 7.–

Karlovy VaryMarianske Lázne



zační výdaje, pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Žižkova 518, Turnov
Jaromír Franců,

Jana Palacha 1571, 511 01 Turnov
e-mail: j.francu@worldonline.cz

V budově Základní školy
v Sobotce (dvě až čtyři lůžka ve třídě)
a v soukromí. Šrámkova
Sobotka – 58. ročník festivalu českého
jazyka, řeči a literatury „Norma“ – norma
v jazyce a literatuře. Přednášky a semi-
náře vysokoškolských pedagogů. Večer-
ní kulturní programy. Poetické odpoled-
ne, besedy k tématu. Autorská čtení.
Seminární dílna uměleckého přednesu
režisérky H. Kofránkové. Vycházky do
okolí.

za ubytování,
plnou penzi, vstupné na všechny progra-
my, účast v dílně, Zpravodaj ŠS
a pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka
Marie Sekerová,

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 700 Kč pro ostatní

Cena bez stravování minus
1 470 Kč.
Organizátor:
Přihlášky:

22. SOBOTKA
- základna pro učitele českého

jazyka a další zájemce

28. 6. – 5. 7.

v termálním koupališti, výjezdy do Saska
a Drážďan.

za ubytování,
polopenzi, vstupné v ČR, jízdné autobusy
na připravované trasy, pojištění.

OR ČMOS PŠ v Děčíně

Mgr. Milena Eliášová,
OROS PŠ, VOŠ a SPŠ stavební,
Čs.Armády 10, 405 01 Děčín
mobil 737 872 946
e-mail: orosps.dc@volny.cz

Cena: 4 400 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 900 Kč pro ostatní, děti do 6 let
cena snížena o 300 Kč

Organizátor:

Přihlášky:

–

20. ČESKÝ RÁJ, TURNOV

21. ČESKÝ RÁJ, TURNOV
také na kole nová základna

12. 7. – 19. 7.

5. 7. – 12. 7.

Ubytování:

Program:

Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 700 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

DM při SZŠ ul. 28. října
v Turnově – 2-lůžkové pokoje se sprchou
a WC, společenské místnosti s TV, DVD,
připojení na internet (WiFi), sportoviště.

Turistika – Český ráj evrop-
ský geopark. Trosky, Kozákov, Malá
Skála, Hrubá Skála, Valdštejn, Hlavatice,
Kopanina, Dlaskův statek, Frýdštejn,
Riegerova stezka.

za ubytování,
polopenzi, 3x zájezd busem, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
ZŠ Žižkova 518, Turnov

PaedDr. Jaroslav Šonský
Kosmonautů 1421, 511 01 Turnov,
tel. 484 840 028, mobil: 732 371 610
e-mail: j.sonsky@centrum.cz

V zrekonstruovaném hotelu
Králíček ve dvou- a třílůžkových pokojích
a apartmánech 2+2 lůžka, vše s vlastním
sociálním zařízením v klidné lokalitě 5 km
od Turnova. Turistika a cyklo-
turistika. Nová základna chce nabídnout

–

– –

vedle již tradičních pěších výletů nově
i možnost spojit návštěvu známých míst
s nenáročnými cyklistickými trasami
v Českém ráji a jeho nejbližším okolí.

Navštívíme Turnov, Malou Skálu,
Frýdštejn, Kopaninu, Kozákov, Vyskeř,
Hrubou Skálu, Rovensko pod Troskami,
Trosky, Valdštejn, Sychrov, Český Dub,
Mnichovo Hradiště a další místa.

za ubytování,
polopenzi, jízdné na zájezdech, organi-

Podmínkou je vlastní jízdní kolo
(optimálně trekové nebo horské).

Cena: 3 700 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 000 Kč pro ostatní

Na Benešově 247, 507 43 Sobotka,
tel. 493 571 434 a mobil 732 933 246,
e-mail: marie.sekerova@seznam.cz

DM v Rychnově nad
Kněžnou (dvojice i rodiny samostatně,
v nabídce jsou i jednolůžkové pokoje)

Základna má především
poznávací charakter, není zaměřena
výhradně turisticky. Vhodná i pro důchod-

Ubytování:

Program:

23. ZA KRÁSAMI
PODORLICKA

1. 7. – 9. 7.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
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zámok Hrubá Skalazámok Valdštejn

vrch, Havraní skály, Kyjovské údolí, Dutý
kámen, přehrada Naděje, zámek Lem-
berk, Zdislavina studánka, Jablonné,
sklářské muzeum a exkurze ve sklárně.
Denně 10 – 15 km, vždy možno zkrácení
trasy.

za ubytování, polopenzi,
exkurzi ve sklárně, 2x přednášku, 2x
autobusový výlet, částečně vstupy,
pojištění.

KR ČMOS PŠ Liberecký
kraj se sídlem v Hrádku nad Nisou

Hana Macelová,
Wolkerova 551, 473 01 Nový Bor,
tel. 487 728 143, nebo 607 603 437,
e-mail: h.macelova@seznam.cz

Ve dvou- a třílůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím v DM
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní
v Děčíně 1, Čs. armády 10.
Středně náročná turistika v oblasti
Česko-saského Švýcarska. Prohlídka
okresního města, možnost koupání

Cena: 3 600 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 000 Kč pro ostatní, 3 100 Kč dítě
do 10 let

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

19. ČESKO-SASKÉ
ŠVÝCARSKO

- základna pro rodiče s dětmi

12. 7. – 19. 7.



ce. Orlické hory hřebenová část
s Velkou Deštnou, jejich podhůří.
Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihod-
nosti a současnost města Rychnova nad
Kněžnou Poláčkovo léto, Dobruška
F. L.Věk, Vamberk krajka. Zámky
v Rychnově nad Kněžnou, Opočně,
Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí.
Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za
Pokladem do Potštejna. Babiččino údolí.

za ubytování,
polopenzi a tři obědy v DM, jízdné (denně
autobusové zájezdy), všechny vstupy,
pojištění.

OR ČMOS PŠ
v Rychnově nad Kněžnou

Anna Tesařová, SNP 1150,
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
tel. 494 531 498

V DM SOŠ a SOU Čs.
Armády v Poličce ve 2- a 3-lůžkových
pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC).
Možnost využívání společné kuchyňky
s ledničkou, klubovny s TV, nehlídané
parkoviště ve dvoře DM.
Autobusové výlety spojené s pěší
turistikou. Autobus je k dispozici po celý
den. Příroda, studánky, skalní útvary,
kulturní a umělecké památky Vysočiny.
Krajem B. Martinů, M. Bureše, A.
Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V.
Raise, T. Novákové, Polička, Jimramov,
Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny,
Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny,
Milovy, Svojanov, Starý Svojanov,
Svobodné Hamry, skanzen staveb Vyso-
čina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl,
Růžový palouček, Nové Hrady.

za ubytování,
polopenzi, jízdné, pojištění.

OR ČMOS PŠ
ve Svitavách

Mgr. Božena Šifnerová,
Nábřeží Svobody 385, 572 01 Polička,
tel. 603 353 167, e-mail: bsifner@atlas.cz

DM Střední umělecko-
-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Dva
pokoje o dvou až čtyřech lůžkách, které
mají společné kompletní sociální zaříze-
ní. Poznávání přírodních
a historických krás a zajímavostí
Ústeckoorlicka, Ústí nad Orlicí – Andrlův
chlum, Brandýs nad Orlicí – přírodní
labyrint, pamětní síň J. A. Komenského,
rehabil i tační ústav, EKO Paleta

Cena: 4 500 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 5 000 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 100 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 550 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

–

– –
–

24. POLIČKA

25. ZA KRÁSAMI
ÚSTECKOORLICKA

10. 8. – 17. 8.

26. 7. – 2. 8.

Oucmanice – středisko ekologické
výchovy Pardubického kraje, Letohrad –
muzeum řemesel, hrad Litice, arboretum
Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald
– expozice o založení a historii jednoty
bratrské, Králíky – Králické muzeum,
Králický Sněžník, pramen řeky Moravy,
Dolní Morava, klášter Hedeč, Vysoké
Mýto, barokní areál Vraclav, Česká
Třebová – rotunda sv. Kateřiny, Kozlov
– rozhledna a chata Maxe Švabinského,
Žamberk.

za ubytování,
polopenzi, jízdné, pojištění.

OR ČMOS PŠ v Ústí nad Orlicí
Mgr. Hana Štusáková,

V Zahradách 458, 561 12 Brandýs
nad Orlicí, tel. 737 452 547,
e-mail: hanastusakova@seznam.cz

Čtyřlůžkové pokoje v domo-
vě mládeže při SPŠ Jedovnice.
V každém patře WC, sprchy, teplá voda
a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště
a parkoviště v areálu. Tajuplné
putování Moravským krasem. Náročnější
pěší trasy jsou kombinovány s návraty
autobusem. Jeskyně Punkevní plavba
po ponorné říčce Punkvě. Jeskyně
Sloupsko-šošůvské, Balcarka, Výpustek
a Kateřinská jeskyně. Propast Macocha,
Rudice – větrný mlýn, Holštejn – hlado-
morna, zřícenina hradu, Křtiny – poutní
místo, kostnice a zvonohra, Františčina
huť nejstarší huť ve střední Evropě,
Údolí Bílé vody – rasovna, ponory
a vývěry, Senetářov – moderní kostel
a muzeum perleti. Rekreace u rybníka
Olšovce, táborák. Pro děti zvláštní
program, pohádky a filmy z krasu, hry na
hřišti. Pro dospělé filmy a odborné

Cena: 4 000 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 400 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

–

–

26. KRÁSA A KOUZLA
MORAVSKÉHO KRASU

základna nejen pro rodiny s dětmi
–

27. 7. – 2. 8.

besedy s pracovníky CHKO Moravský
kras.

za ubytování,
plnou penzi, jízdné na zájezdech, všech-
ny vstupy, organizační výdaje, pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko
Mgr. Pavla Ziková,

ZŠ U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545, exody@seznam.cz

4-lůžkové pokoje v DM SPŠ
Jedovnice. V každém patře WC, sprchy,
teplá voda a kuchyňka. Klubovny s TV,
hřiště a parkoviště. Pěší trasy
s návraty autobusem. Možnost návštěvy
5 přístupných jeskyní. Plavba na ponorné
říčce Punkvě, propast Macocha, Rudice
– větrný mlýn, muzeum, lom v Seči,
Holštejn – hladomorna, zřícenina hradu,
Křtiny – poutní místo, kostnice, zvonohra,
Sloup – poutní místo, Josefovské údolí

Býčí skála, Františčina huť, Údolí Bílé
vody – Stará a Nová rasovna, Senetářov
– muzeum perleti kostel s křížovou
cestou od M. Medka, lidová architektura,
Jedovnice – kostel. Besedy s pracovníky
CHKO Moravský kras. Táborák.

ostatní za ubytování,
plnou penzi, vstup do Punkevních
jeskyní, jízdné na zájezdech, organizační
výdaje, pojištění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko
Mgr. Pavla Ziková,

ZŠ U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545, exody@seznam.cz

2 a 3-lůžkové pokoje v buň-
ce se soc. zařízením v DM při SPŠ
dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka a spo-
lečenská místnost. Turistické
trasy přes Pálavu a Valticko-lednický

Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 600 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 600 Kč pro

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování: -

Program:

–

27. MORAVSKÝ KRAS

28. PÁLAVA

27. 7. – 2. 8.

11. 8. – 18. 8.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
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Hranická propast), Helfštýn (zřícenina
hradu). 3. Vlakem do Kroměříže (zámek
a zahrady UNESCO) a do Holešova
(barokní Černá kaple, židovské
památky).

za ubytování s polopenzí, jeden
oběd na trase, přepravu zájezdovým
autobusem a vlakem, všechny vstupy,
pojištění.

ZO ČMOS PŠ
Gymnázium L. Jaroše, Holešov

Mgr. Karel Zahradník,
Nádražní 520, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem,
tel. 573 380 285, nebo 728 609 048,
mail: karl.zahradnik@seznam.cz

Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 200 Kč pro ostatní, 3 500 Kč pro děti
do 15 let

Organizátor:

Přihlášky:

31. BŘECLAVSKEM
A DOLNÍM RAKOUSKEM

na kolech

Ubytování:

Program:

DM při SOŠP E. Beneše
v Břeclavi: buňky se dvěma pokoji 3+1
nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé
buňce; k dispozici společenské místnosti
s televizí, videem, DVD přehrávačem
a HI-FI věž, další televize v hale (viz
http://domov.spsbv.cz). Po-
znávání historických památek Lednicko-
-valtického areálu zapsaného v seznamu
UNESCO – Pohansko, Lednice (zámek,
zámecký skleník, minaret, Janův hrad),
Valtice (zámek), Reistna, Mikulov,
Slovanské hradiště Mikulčice. Návštěva
významných míst Dolního Rakouska
– okruh na kolech; autobusový zájezd do
Vídně (v případě velmi nízké účasti
náhradní program). Naplánovány cyklis-
tické okruhy s různou obtížností a délkou
okresem Břeclav i Dolním Rakouskem.
Vše zabezpečeno zkušenými průvodci
a cyklistickým doprovodem. Většina tras
vede nenáročným rovinatým terénem se

19. 7. – 26. 7.

zpevněným povrchem. Jízdní kolo
vlastní, nebo zajistíme zapůjčení kola
v půjčovně. Aktuální informace na
www.exodbreclav.blog.cz.

za
ubytování, polopenzi, 1x denně vstupné
do navštívených objektů v České
republice, průvodci a pojištění i do
zahraničí (úrazové připojištění včetně
pojištění odpovědnosti). Půjčovné za
kolo platí se na místě) dle místa
zapůjčení: TIC Břeclav 1 200 Kč za celý
turnus, kvalitnější, dobře vybavená kola;
DM 680 Kč za celý turnus.

Do přihlášky uveďte, zda si přivezete
vlastní kolo, nebo budete požadovat
zapůjčení jízdního kola u nás.
Cena: 3 810 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 230 Kč pro ostatní (vlastní kolo)

(

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování:

Program:

OR ČMOS PŠ v Břeclavi
Zdeněk Sladký,

DM, Bří Mrštíků 4, 690 30 Břeclav,
tel. 724 645 834,fax 519 326 507,
e-mail: exodkola@seznam.cz

Chata Barborka pod Pradě-
dem (horský hotel 1 325 metrů nad
mořem) – 2- až 4-lůžkové pokoje s teplou
a studenou vodou, sprchy, WC na
podlaží. Možnost samostatného ubyto-
vání dvojic i rodin s dětmi.
Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky,
Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů
a Švýcárny, nenáročná turistika, exkurze
(horní a dolní nádrž přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně), návštěvy lázní
Karlova Studánka (krytý bazén, well-
ness). Turistika je přizpůsobena dětským
účastníkům – trasy střední a krátké.
Možnost prodloužení pro turisticky
zaměřené účastníky. Pro děti je navíc

–

32. JESENÍKY CHATA
BARBORKA pod Pradědem I

základna pro rodiče s dětmi

–

–

a) 29. 6. – 6. 7. b) 6. 7. – 13. 7.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku
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areál UNESCO, historické památky
Velké Moravy (Mikulčice, Pohansko),
zámky Valtice, Mikulov, Lednice, Milotice.
Celodenní výlet do Vídně a na Moravské
pole (Znojmo) závisí na počtu při-
hlášených. Návštěva vinných sklípků
s ochutnávkou vín.

za ubytování,
polopenzi, dopravu, v místě základny,
průvodcovské služby, pojištění.

ZO ČMOS PŠ VoŠ
a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc

Dr. Jiří Michal,
VoŠ a SPŠE Božetěchova 3,
772 00 Olomouc, tel. 585 208 121,
mobil 736 774 626, michal@spseol.cz

Ve 2- a 3-lůžkových pokojích
DM při SZŠ a VOŠ zdravotnické E.
Pöttinga v Olomouci. Dva pokoje tvoří
buňku s vlastním soc. zařízením.
Kuchyňka na patře, společenská míst-
nost. kulturní a historické
památky Olomouce a okolí nenáročné
procházky, 4 autobusové zájezdy – Kro-
měříž zahrady a zámek (přírodní
a kulturní dědictví UNESCO), Jeskyně
Javoříčko, hrad Bouzov, muzeum
tvarůžků v Lošticích, Zámek Velké
Losiny, Pradědova galerie U Halouzků,
hrad Sovinec, Šternberk, Zámek Náměšť
na Hané, Čechy pod Kosířem.

za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny
(včetně Olomouc Region Card), pojiště-
ní.

ZO ČMOS PŠ VoŠ
a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc

Ing.Antonín Duda,
VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3,

4- až 6-lůžkové pokoje chaty
Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny

ubytováni samostatně. Parkoviště
u chaty, autobusová zastávka 7 minut
chůze. 1. Pěší turistika, méně
náročná, do 15 km, vhodná pro děti i dů-
chodce: Hostýn (poutní místo), Hošťál-
ková (sedlářství), Rusava (národopis),
Chvalčov (vesnička SOS) a další. 2.
Jeden autobusový zájezd: Valašské
Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou
(lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně,

–

–

–

–

Cena: 4 250 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 700 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 400 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 800 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

772 00 Olomouc, e-mail:
tel. 585 208 121, mobil: 605 510 937

29. OLOMOUCKO

30. HOSTÝNSKÉ VRCHY
– TESÁK z- ákladna pro rodiny
s dětmi od 10 let i pro seniory

7. 7. – 14. 7.

28. 7. – 6. 8.

duda@spseol.cz,

Kroměříž



připraven večerní program – hry
a soutěže.

za ubytování,
polopenzi, průvodcovské služby, pojiště-
ní.

ZO ČMOS PŠ
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno

RNDr. Pavel Vařejka,
Fillova 5, 638 00 Brno,
e-mail: varejka@jaroska.cz

Chata Barborka pod Pradě-
dem (horský hotel 1 325 metrů nad
mořem) – 2- až 4-lůžkové pokoje s teplou
a studenou vodou, sprchy, WC na
podlaží. Možnost samostatného ubyto-
vání dvojic i rodin s dětmi.
Turistický pobyt v srdci Jeseníků v oblasti
Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových
kamenů a Švýcárny s exkurzí (horní
a dolní nádrž přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně), lázně Karlova
Studánka (krytý bazén, wellness).
Možnost prodloužit trasy po jesenických
hřebenech (Červenohorské sedlo,
Keprník, Skřítek) a do dolin (údolí Střední
Opavy, Karlov). Program i délka tras
budou přizpůsobeny zdatnosti a zájmu
účastníků.

za ubytování,
polopenzi, průvodce, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno

RNDr. Pavel Vařejka,
Fillova 5, 638 00 Brno,
e-mail: varejka@jaroska.cz

Hotel Koliba v 2-lůžkových
pokojích (i s přistýlkou) a sociálním
zařízením ve Vrbnu pod Pradědem.

Poznávání přírodních krás
Hrubého Jeseníku a současného
Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd,
vodopády řeky Opavy, Velký Děd,
bruntálské sopky, nejkrásnější město
Jeseníků Vrbno pod Pradědem, sklárna
a chov koní Svatá Hora, zámek v Brun-
tále, muzeum v Rýmařově, kaple
V lipkách, Pradědova galerie Jiříkov, hrad
Sovinec, Ruda, Řešovské vodopády.
Exkurze Slezská Harta, břidlicový lom,
moravskoslezské muzeum v Opavě,

Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 450 Kč pro ostatní, 2 700 Kč/3 000 Kč
pro děti do 10 let

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 450 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

–

33. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem II

34. VRBNO POD PRADĚDEM
– JESENÍKY

základna pro zdatné i méně zdatné
turisty všech věkových kategorií

a) 29. 6. – 6. 7. b) 6. 7. – 13. 7.

19. 7. – 26. 7.

arboretum Nový Dvůr, Rejvíz, Mechové
jezírko, Lázně Jeseník, Zlatorudné
mlýny, kostel Zlaté Hory a další.

za ubytování,
polopenzi, jízdné autobusu dle progra-
mu, pojištění.

OR ČMOS PŠ v Bruntále
Ing. Jan Beran,

Jesenická 226,
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel. 603 705 726
e-mail: beranovi.vrbno@volny.cz

DM SŠAMP v Krnově – dvou
a třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka
(lednice, varná konvice), klubovna
s televizí, parkování ve dvoře domova
mládeže. Krnov poznávání
historie a současnosti. Rozhledna Cvilín,
Úvalno. Evropská rarita – přečerpávací
elektrárna Dlouhé Stráně, návštěva
Velkých Losin. Lázně Jeseník, jeskyně
Pomezí, přírodní rezervace Rejvíz.
Zámek v Bruntále, výjezd na Ovčárnu,
individuální výšlap na Praděd, Karlova
Studánka. Arboretum Nový Dvůr, město
Opava. Zámek v Linhartovicích. Výjezd
do Polska město Prudnik – nová věž,
Nysa prohlídka, hradby ve městě
Paczkow. Program aktuálně doplňován.

za ubytování,
polopenzi a obědové balíčky, dopravu
autobusem na výletech, organizační
výdaje, poplatky, pojištění.

ZO ČMOS PŠ
ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov

Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 3 400 Kč pro ostatní

Organizátor:
Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 4 450 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 900 Kč pro ostatní

Organizátor:

–

–
–

35. KRNOV A OKOLÍ

6. 7. – 13. 7.

Přihlášky:

Ubytování:

Program:

Cena: 3 950 Kč pro člena ČMOS PŠ
a 4 400 Kč pro ostatní

Organizátor:

Přihlášky:

Jarmila Němcová,
Chářovská 117 D, 794 01 Krnov,
tel. 554 612 969, nebo mobil 721 534 325

Hotel „U Havlíčka“ v centru
Luhačovic, v případě nedostačující
kapacity hotelu další v jeho těsné
blízkosti a stejné úrovně, převážně
2-lůžkové pokoje s vlastním soc. zaří-
zením. Odpočinkový, relaxač-
ní a léčebný pobyt, umožněný dodržo-
váním doporučeného pitného režimu vod
z minerálních pramenů a pravidelnými
procházkami po lázeňských okruzích.
K pohodě přispívá také účast na spole-
čenských, kulturních a zábavných akcích
nabízených v té době v Luhačovicích. Ale
také poznávání okolí dle osobního zájmu
s možností navštívit Zlín, ZOO Lešná,
Vizovice, Uherský Brod, Bojkovice. Navíc
je možné využít týdenního pobytu
v lázních k soukromému čerpání lázeň-
ských léčebných a rehabilitačních proce-
dur jejich zakoupením nebo předepsání
osobním lékařem, kdy jsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou.

za 7 noclehů,
večeří a snídaní, lázeňský poplatek,
jednu společnou cestu autobusem, poji-
štění.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Jedovnice
Ivo Máčel,

Hybešova 654, 679 06 Jedovnice
tel. 516 442 379, mobil 724 015 974
e-mail: ivo.macel@worldonline.cz

36. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA
V LUHAČOVICÍCH

28. 6. – 5. 7.

Mikulov

21

Zlatorudné mlyny

Luhačovice
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Z činnosti zväzu

Nórsky deň na Slovensku

Jedenásty december 2013 bol pre
projekt Sociálny dialóg ako základ

dôstojnej práce podporovaný z Nórska
významným dňom. V histórii Slovenska sa
po prvý raz uskutočnil Nórsky deň,
súčasťou ktorého bola konferencia pod
názvom Moderné podnikanie v modernej
spoločnosti. Mottom konferencie bola
otázka – ako môže spoločenská zodpo-
vednosť firiem a dôstojná práca pri-
spieť k inovatívnosti, zvýšeniu produktivity
a konkurencieschopnosti. Podujatie sa
uskutočnilo v priestoroch Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom
pod gesciou veľvyslanectva Nórskeho
kráľovstva a mesta Žiar nad Hronom.

Prítomných hostí a prednášajúcich pri-
vítal primátor mesta Peter Antal. Úvodné
slová konferencie predniesla jej excelen-
cia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórska.
Vo svojom vystúpení sa zamerala na
stratégiu Nórska v oblasti spoločenskej
zodpovednosti firiem a dôstojnej práce,
zároveň rozobrala bilaterálne vzťahy
a zmienila sa aj o grantoch krajín Európ-
skeho hospodárskeho priestoru a Nór-
ska. Inšpiratívne bolo vystúpenie Judit
Ujfalussyovej, zmluvnej konzultantky
Innovation Norway, ktorá vo svojom vystú-
pení pod názvom Ako podporujú granty
EHP a Nórska spoločenskú zodpo-
vednosť firiem a dôstojnú prácu, prezento-
vala programy Dôstojná práca, Zelené
inovácie v priemysle a Klimatické zmeny
a obnoviteľné zdroje energie. Pani
Ujfalussy je konzultantkou aj pre náš
projekt Sociálny dialóg ako základ pre
vytvorenie dôstojnej práce podporova-
ného prostredníctvom Nórskeho finan-
čného mechanizmu na roky 2009 – 2014
v rámci Programu dôstojnej práce a tripar-
titného dialógu cez fond Innovation
Norway. Na konferencii zväz prostred-
níctvom pani Evy Klikáčovej, ako jediný

konečný prijímateľ pomoci zo strany odbo-
rových zväzov, prezentoval dosiahnuté
výsledky projektu za prvý rok jeho realizá-
cie. Projekt pod názvom Podpora vytvá-
rania sociálneho partnerstva – program
Dôstojná práca a tripartita – na konferencii
predstavila projektová manažérka Martina
Širhalová za Asociáciu zamestnáva-
teľských zväzov a združení SR. Prítom-
ných veľmi zaujalo vystúpenie výkonnej
riaditeľky Nadácie Pontis Lenky Suro-
tchakovej Slovensko – skúsenosti s dôs-
tojnou prácou. S prezentáciami vystúpili aj
predstavitelia firiem so sídlom v Žiari nad
Hronom Milan Veselý, generálny riaditeľ
Slovalco, výkonný riaditeľ spoločnosti

SAPA Profily, a. s., Teodor Kvapil a vý-
konný riaditeľ spoločnosti Bring Martin
Ľupták. Všetky uvedené spoločnosti
pôsobia na slovenskom trhu s tým, že
časť podnikov je v rukách majiteľov
zo škandinávskych krajín. Napríklad
55-percentným majiteľom firmy Slovalco
je spoločnosť Hydro Aluminium AS
z Nórska so sídlom v Osle. Predstavitelia
spoločností deklarovali vysokú sociálnu
zodpovednosť a starostlivosť o svojich
zamestnancov. Z ich vystúpení bolo cítiť,
že dbajú o dodržiavanie etických zásad.
Zamestnanci sa v pravidelných interva-
loch zúčastňujú so svojím vedúcim na
pohovore o pracovných podmienkach.
Každoročne u nich prebieha prieskum
spokojnosti zamestnancov a prieskum
spokojnosti zákazníkov. Na konkrétnych
príkladoch deklarovali kvalitné príklady
dôstojnej práce. V popoludňajších hodi-
nách sa konal kultúrny a spoločenský
program Spoznávajte Nórsko.

č
manažérka monitoringu projektu

Miroslav Habán
manažér pre publicitu projektu

Eva Kliká ová

Projekt – Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce

Inga Magistad
veľvyslankyňa

Nórska

Eva Kliká ováč
manažérka
monitoringu
projektu

Judit Ujfalussy
konzultantka

Innovation Norway



Z činnosti zväzu

7. ročník lyžiarskych pretekov
O Pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku

Napriek obavám, či sa bude môcť
vôbec 7. ročník lyžiarskych prete-

kov tento rok pre nepriazeň počasia
uskutočniť, sa v piatok 14. februára
v lyžiarskom stredisku Dolinky – Žiar
stretlo 77 pretekárov lyžiarov i snow-
boardistov z celého Slovenska. Zástup-
covia materských, základných i stred-
ných škôl a univerzít, všetko odborári
celkovo v 32 družstvách s dobrou
náladou a chuťou si zasúťažiť, zápolilo
v dvoch kolách obrovského slalomu v ly-
žovaní i v snowboarde na veľmi dobrom
zasneženom svahu. Pretekárov sledova-
lo a podporovalo vedenie zväzu za-
stúpené Pavlom Ondekom, Martinom
Matákom, Františkom Šarym a Mirosla-
vom Habánom. Pretekárom fandili aj
členovia predsedníctva zväzu. Na regu-

lárny priebeh pretekov dozeral riaditeľ
pretekov Vlastimír Tréger. V podve-
černých hodinách sa v hoteli Sorea Máj
v Liptovskom Jáne uskutočnilo sláv-
nostné vyhodnotenie a spoločenský
večer. Víťazným družstvám i jednotliv-
com boli odovzdané športové ceny
a všetci pretekári sa zapojili do tomboly.
Vyhodnotenie prebehlo vo vynikajúcej
nálade a aj keď nemohli zvíťaziť všetci,
dôležité je, že sa zúčastnili. Blahoželáme
víťazným družstvám i jednotlivcom a už
teraz sa tešíme na budúci rok, ako
povedal predseda Pavel Ondek: „Nech
žije 8. ročník!“

Iveta Majerová
sekretár pretekov

A toto sú najlepšie družstvá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gymnázium J. Chalúpku Brezno
Reedukačné centrum Mlynky-Biele Vody
Gymnázium M. Hattalu Trstená
Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Športové gymnázium Banská Bystrica
ZŠ s MKŠ Demänovská, Liptovský Mikuláš
OA Dr. M. Hodžu, Trenčín
FPV UMB Banská Bystrica

SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok
ZŠ Smižany
ZŠ Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
OA Lučenec
ZŠ Ul Zlatá, Rožňava
ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta
TU Zvolen
SPU Nitra
OZ PŠaV na Slovensku
ŠZŠ Mládežnícka 3, Brezno
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Stretnutie s rektormi slovenských univerzít
vo veci financovania
verejných vysokých škôl v roku 2014

N

Prešovská univerzita v Prešove

a základe iniciatívy Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy

na Slovensku sa Ing. Pavel Ondek,
predseda zväzu, a doc. Ing. Miroslav
Habán, PhD., podpredseda zväzu a pred-
seda Združenia vysokých škôl a priamo
riadených organizácií (ďalej predsta-
vitelia zväzu), v období od 5. februára do
17. marca 2014 stretli s rektormi verejných
vysokých škôl. Cieľom stretnutí bolo
objasniť aktuálnu situáciu vo financovaní
univerzít, hlavne návrh financovania
jednotlivých univerzít vyplývajúci z Meto-
diky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2014,
ďalej oblasť zamestnanosti, sociálneho
zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany
zdravia na jednotlivých univerzitách.
Predstavitelia zväzu predniesli svoje
stanoviská k problémom pedagogických
a nepedagogických zamestnancov verej-
ných vysokých škôl, k viazanosti dotač-
ných finančných prostriedkov pre vysoké
školy a o krokoch, ktoré urobil odborový
zväz s cieľom znížiť mieru deficitu
a dosiahnuť zvýšenie platov zamest-
nancov vysokých škôl v roku 2014. Na
stretnutiach poznamenali, že zväz je
členskou krajinou ETUCE, kde podľa
záverov rokovaní sa ministri školstva
EÚ dohodli, že vlády jednotlivých krajín
nebudú znižovať finančné zdroje do
školstva.

V poradí prvé rokovanie v rámci pracov-
ných stretnutí predstavitelia zväzu začali
v Prešove, kde ich prijal rektor prof. RNDr.
René Matlovič, PhD., kvestorka Ing. Mária
Nováková a predseda Rady základných
organizácií OZ PŠaV na Slovensku pri PU
Mgr. Ján Mikluš. Hlavným dôvodom však
bolo prerokovanie zvýšenia platov pre
1 060 zamestnancov univerzity od 1. ja-
nuára 2014 podľa výsledkov kolektív-
neho vyjednávania vyššieho stupňa. Po
stretnutí nasledovala celouniverzitná
konferencia základných organizácií OZ
PŠaV na Slovensku pri Prešovskej
univerzite v Prešove.

– 5. február 2014

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

– 10. február 2014

– 13. február 2014

Vedenie univerzity na čele s rektorom
Dr. h. c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.,
kvestorkou doc. Ing. Oľgou Roháčikovou,
PhD., predsedom AS SPU doc. Ing.
Jánom Weisom, CSc., predsedníčkou
Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri
SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzanou
Hlaváčovou, CSc., dekanmi a prodekan-
mi fakúlt rokovali s predstaviteľmi zväzu
o súčasnom stave v odmeňovaní za-
mestnancov univerzity a zabezpečení
záväzkov vyplývajúcich z kolektívneho
vyjednávania. Najviac sa diskutovalo
o viazaní prostriedkov pre vysoké školy
a o krokoch, ktoré urobil odborový zväz.
Predstavitelia odborov predniesli svoje
stanoviská k problémom pedagogických
a nepedagogických zamestnancov verej-
ných vysokých škôl týkajúcich sa zamest-
nanosti, sociálnej oblasti, platových
podmienok, bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci.

Rokovanie otvorila rektorka Dr. h. c. prof.
PhDr. Beáta Kosová, CSc., za prítom-
nosti predsedníčky Odborového zväzu
UMB Mgr. Zuzany Piliarovej.
Rektorka poukázala na deficit dotačných
finančných prostriedkov pre rok 2014,

čiastočne súvisiaci aj s poklesom počtu
prijatých študentov. Záväzky vyplývajúce
z kolektívneho vyjednávania vyššieho
stupňa a z nariadenia vlády boli zohľad-
nené už v mesiaci január a všetci
zamestnanci univerzity mali zvýšené
mzdy o 16 €. Zatiaľ nebolo zrealizované
zvýšenie miezd učiteľov o ďalšie 3 %.
Predsedníčka OZ UMB skonštatovala, že
univerzita má podpísanú Kolektívnu
zmluvu na rok 2014, v ktorej bolo
vyjednaných viacero zaujímavých až
nadštandardných benefitov pre zamest-
nancov univerzity.

V dopoludňajších hodinách prijal pred-
staviteľov zväzu rektor Dr. h. c. doc. Ing.
Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a pred-
sedníčka Odborového zväzu UCM Mgr.
Nora Dostálová.
Rektor zdôraznil skutočnosť, že počet
študentov má mierne stúpajúcu ten-
denciu, je ich 6 403, a prepúšťanie
zamestnancov nie je aktuálne. Mzdy
zamestnancov boli doteraz zvýšené
o 16 € bez toho, aby došlo ku kráteniu
osobného ohodnotenia. Predstavitelia
zväzu informovali o rokovaniach s pred-
staviteľmi MŠVVaŠ SR, s predstaviteľmi
vlády vo veci návrhu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám,
o platoch pedagogických a nepedago-
gických zamestnancov. Ďalej sa prítomní
zaoberali Kolektívnou zmluvou na UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave – 17. február 2014
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v Trnave, sociálnymi podmienkami za-
mestnancov a bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci.

Popoludní sa v Nitre uskutočnilo stret-
nutie odborárov s vedením univerzity,
ktoré viedol rektor prof. RNDr. Libor Vozár,
CSc., v prítomnosti prorektorov, kvestorky
Ing. Ľubice Ehrenholdovej, dekanov
fakúlt, predsedu Akademického senátu
UKF JUDr. Ľudovíta Galbavého, PhD.
Základnú organizáciu OZ PŠaV pri UKF
v Nitre reprezentovali predsedníčka doc.
Gabriela Jonášková, PhD., spolu s členmi
rady doc. PaedDr. Júliou Ivaničovou,
PhD., RNDr. Danielou Horváthovou,
PhD., a Klementom Mitterpachom.
Rektor vo svojom príhovore okrem iného
spomenul, že vedenie univerzity pozitívne
vníma fakt, že OZ PŠaV na Slovensku sa
intenzívne snaží o zlepšenie finančnej
situácie zamestnancov verejných vyso-
kých škôl. Informoval, že 3 % zvýšenie
tarifných platov vysokoškolských učiteľov
formou zvýšenia osobných príplatkov
zatiaľ neriešili, pretože univerzita je,
podobne ako aj všetky VVŠ na Slovensku,
v rozpočtovom provizóriu. Predstavitelia
zväzu ocenili spoluprácu so Slovenskou
rektorskou konferenciou v napĺňaní požia-
daviek odborárov k zlepšovaniu financo-
vania slovenských univerzít, o stanovisku
vysokoškolských odborárov k Správe
o stave školstva na Slovensku, kde bolo
za OZPŠaV odoslaných 7 hlavných pripo-
mienok, z toho dve zásadné. V diskusii
odzneli pripomienky súvisiace s finanč-
ným krytím zvýšenia miezd zamestnan-
cov a študentov doktorandského štúdia,
pohyblivými zložkami miezd, činnosťou
odborovej organizácie na UKF v Nitre.

Na stretnutí s rektorom doc. akad. mal.
Milanom Rašlom a predsedníčkou
Odborovej organizácie OZ PŠaV pri
VŠMU v Bratislave doc. Mgr. Art.
Dagmarou Zsapkovou, ArtD., predstavi-
telia zväzu vysvetlili stanovisko OZ PŠaV
k metodike rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na
rok 2014. Rektor uviedol, že na troch
fakultách študuje 1 101 študentov a pra-
cuje 308 zamestnancov, prevažne peda-
gógov v rôznom pracovnom úväzku, a vo
viazaní finančných prostriedkov je vo
všeobecnosti nepriaznivá situácia. Pred-
sedníčka odborovej organizácie informo-
vala, že na vysokej škole je podpísaná
kolektívna zmluva. Sociálna oblasť sa
okrem iných faktorov odvíja od tvorby
prostriedkov sociálneho fondu, pričom ich
čerpanie sa väčšinou využíva na
poskytnutie príspevku na stravu zamest-
nancov a menšie benefity vyplývajúce

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

Vysoká škola múzických umení
v Bratislave

– 17. február 2014

– 18. február 2014

z kolektívnej zmluvy. Oblasť BOZP je
riešená v súčinnosti s MŠVVaŠ SR.
Vysoká škola má rezervy v zvyšovaní
počtu odborárov, čo je vzhľadom na jej
umelecké zameranie špecifické.

V úvode stretnutia predstaviteľov zväzu
priví ta l rektor prof . Ing. Robert
Redhammer, PhD., prorektor pre spolu-
prácu s praxou prof. Ing. Marián Peciar,
PhD., kvestor Ing. Dušan Faktor, PhD.,
a predsedníčka Univerzitnej odborovej
organizácie pri STU v Bratislave doc. Ing.
Anna Ujhélyiová, PhD.
Rektor privítal snahu OZ PŠaV za
zlepšenie financovania školstva. Spome-
nul, že univerzita prešla v roku 2012
transformáciou, pričom bol zaznamenaný
pokles kľúčových tvorivých pracovníkov
na úkor celospoločenského výkonu
o 14 %, čo spôsobilo značnú neistotu
a odchod mnohých výkonných zamest-
nancov z univerzity. Podľa návrhu
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na rok 2014 pre univerzitu
vyplýva relatívny pokles, je dôležité, aby
nebol zaznamenaný zásadný prepad.
Dosah návrhu v metodike zabráni plošné-
mu prepúšťaniu, ale menšia racionalizá-
cia bude nutná. Problematické sa javí
podchytenie mladých vedeckých a peda-
gogických zamestnancov. Rektor vyzdvi-
hol dobrú spoluprácu so všetkými
odborovými organizáciami pôsobiacimi na
univerzite. Podľa slov predsedníčky
univerzitnej odborovej organizácie je
kolektívna zmluva na rok 2014 v príprave
a je predpoklad, že bude podpísaná.
Predseda zväzu zvýraznil aj spoluprácu
so Slovenskou rektorskou konferenciou
v napĺňaní požiadaviek odborárov k zlep-
šovaniu financovania VVŠ na Slovensku.
Predstavitelia zväzu informovali o postupe
v presadzovaní požiadaviek zamest-
nancov vysokých škôl.

Na pracovnom stretnutí boli prítomní
rektor prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
prorektorka pre rozvoj doc. PhDr. Ing.
Blanka Kudláčová, PhD., kvestor Ing.
Milan Hornáček, zamestnankyňa pre
personálne a sociálne otázky Elena
Kohúciková, predsedníčka nezávislých
kresťanských odborov PhDr. Kristína
Huttová a zástupkyňa odborovej organi-
zácie v likvidácii Gabriela Kleimanová.
Rektor informoval účastníkov stretnutia,
že rozpočet univerzity na rok 2014 je
v príprave, zvýšenie platov o 16 €
vyplácajú mesačne každému zamest-
nancovi, zachovali tiež minuloročné 5 %
zvýšenie tarifných platov pre nepeda-
gógov. Zvýšenie platov učiteľom o 3 %
zatiaľ nebolo zrealizované. Kolektívna

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Trnavská univerzita v Trnave

– 18. február 2014

– 20. február 2014

zmluva na rok 2014 je na univerzite
podpísaná, obsahuje veľa nadštan-
dardných prvkov v prospech zamest-
nancov. Predstavitelia zväzu informovali
o stanovisku vysokoškolských odborárov
k Správe o stave školstva na Slovensku.

O 9:00 hodine sa predstavitelia zväzu
stretli s rektorkou Dr. h. c. prof. Ing.
Tatianou Čorejovou, PhD., a predsedom
Rady základnej odborovej organizácie pri
ŽU RNDr. Petrom Varšom, PhD.
Rektorka informovala, že podiel miezd
z rozpočtu univerzity nepresahuje 80 %,
zvyšok predstavuje zdroje na pokrytie
prevádzky, energií a celkového chodu
univerzity. Na univerzite je zamestnaných
1 465 zamestnancov, z toho 639 učiteľov.
V roku 2013 mali nepedagogickí zamest-
nanci zvýšené mzdy o 4,8 %, vyplatené
polročne v dvoch termínoch. Od 1. januára
majú všetci zamestnanci vyplácaných
plošne 16 €. Zvýšenie tarifných platov
o 3 % pre učiteľov zatiaľ nie je. Prenesenie
5 % pre neučiteľov bude vyplatené podob-
ným spôsobom ako v predchádzajúcom
roku. Oblasť vyplácania sociálnych
štipendií pre študentov by bolo vhodnejšie
riešiť cez rezort práce, sociálnych vecí
a rodiny, čím by univerzity nemuseli
zastupovať sociálnu politiku štátu. Pred-
seda odborárov na univerzite potvrdil, že
je podpísaná Kolektívna zmluva na rok
2014, v ktorej bolo vyjednaných viacero
zaujímavých výhod pre zamestnancov. Po
skončení stretnutia s rektorkou nasledo-
valo rokovanie Rady ZO odborárov pri
Žilinskej univerzite. V diskusii odzneli
viaceré podnety vedúce k stabilizácii až
zvýšeniu členskej základne, k zlepšeniu
odborárskej činnosti na univerzite.

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor, spolu
s doc. Ing. Danicou Kačíkovou, PhD.,
prorektorkou pre rozvoj, a Ing. Jánom
Kováčom, PhD., predsedom Univerzitnej
odborovej organizácie pracovníkov TU,
privítali na pracovnom stretnutí o 13:30
hodine predstaviteľov zväzu.
Rektor informoval, že rozpočet univerzity
na rok 2014 bude súvisieť s ozdravením
štruktúry jednotlivých pracovísk, ktoré sa
bude realizovať sociálne, výnimočne
prepúšťaním. Súčasne potvrdil, že v spo-
lupráci s odborármi bude hľadať také
riešenia a možnosti, aby boli najmenej
bolestivé pre zachovanie zamestnanosti.
Hospodársky výsledok univerzity je klad-
ný, vyrovnaný, čo sa prejavilo aj v celo-
plošnom odmeňovaní zamestnancov
v závere roku 2013. Zvýšenie platov o 16 €
mesačne každému zamestnancovi je od
1. januára realizované. Zvýšenie platov
učiteľom o 3 % bude zrealizované. Pred-

Žilinská univerzita v Žiline

Technická univerzita vo Zvolene

– 24. február 2014

– 24. február 2014
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seda univerzitnej odborovej organizácie
potvrdil, že kolektívne vyjednávanie spolu
so sociálnym zabezpečením zamest-
nancov je korektné. Univerzita má
z celkového počtu 760 zamestnancov 251
odborovo organizovaných. Predseda zvä-
zu informoval o postupových krokoch
vedúcich k zníženiu viazanosti verejných
financií pre VVŠ a rokovaniach absolvo-
vaných s ministrom financií, ministrom
školstva, ako aj s poslancami NR SR.

Predseda združenia VŠaPRO informoval
o zásadných pripomienkach vysokoškol-
ských odborárov k Správe o stave
školstva na Slovensku.

O 8:30 hodine privítal rektor prof. MVDr.
Emil Pilipčinec, PhD., spolu s prof. RNDr.
Michalom Toropilom, CSc., predsedom
Základnej organizácie OZ PŠaV UVLF,
predstaviteľov zväzu. Na stretnutí boli
prítomní aj členovia vedenia univerzity:
prorektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD., prorektori prof. MVDr. Jaroslav
Legáth, CSc., doc. MVDr. Peter Korim,
CSc., doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.,
kvestorka JUDr. Silvia Rolfová, kance-
lárka Mgr. Ľudmila Kundríková a práv-
nička JUDr. Viera Jančíková.
Rektor informoval, že doteraz boli
zvýšené funkčné platy každého zamest-
nanca o 16 €. Platy vysokoškolských
učiteľov budú zvýšené o 3 % spolu
s úpravou platov pre nepedagogických
zamestnancov so zachovaním 5 %
zvýšenia základných platov v zmysle
usmernenia v návrhu rozpisu dotácií VVŠ
a metodiky z ministerstva školstva.
V oblasti zamestnávania patrí univerzita
v regióne k stredne veľkým zamestná-
vateľom a časť prevádzkových nákladov
pravidelne vykrývajú z iných, mimoroz-
počtových zdrojov. Manažment univerzity
vytvára pracovné prostredie a podmienky
na dosahovanie kvalitných výkonov
zamestnancov, čo sa odzrkadľuje aj
v posilňovaní financovania motivačných
nástrojov, napr. publikačnej činnosti, čo
zvýraznila prorektorka prof. Mojžišová.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach

– 3. marec 2014

Predseda univerzitnej odborovej organi-
zácie potvrdil, že v oblasti sociálnych,
pracovnoprávnych, kultúrno-spoločen-
ských a športových aktivít, je snahou
riešiť ich spoločne s vedením univerzity
a predstaviteľmi akademického senátu.
Univerzita má z celkového počtu 550
zamestnancov 170 odborovo organizo-
vaných. V oblasti BOZP bolo skonštato-
vané, že na UVLF v Košiciach je oveľa
náročnejšie finančne zabezpečiť ochranu

zdravia zamestnancov aj vzhľadom na
špecifickosť študijných odborov.

O 11:00 hodine sa uskutočnilo pracovné
stretnutie s rektorom Dr. h. c. prof. Ing.
Antonom Čižmárom, CSc., predsedomAS
TU doc. RNDr. Dušanom Olčákom, CSc.,
kvestorom Ing. Marcelom Behúnom,
PhD., a predsedom ZO OZ PŠaV TU
v Košiciach doc. RNDr. Blažejom
Pandulom, PhD.
Rektor informoval, že funkčné platy
každého zamestnanca boli od 1. januára
zvýšené o 16 €. Zvýšenie platov pre peda-
gógov o 3 % bude realizované. Stratu
v pedagogických výkonoch na počet štu-
dentov však kompenzovali zvýšenými
výkonmi vo vede a výskume, v publikačnej
činnosti, čo je zohľadnené aj v navrho-
vanej Metodike rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2014.
Predseda základnej organizácie odboro-
vého zväzu uviedol, že kolektívna zmluva
na TU je momentálne v pripomienkovaní
a v štádiu univerzitného kolektívneho
vyjednávania s predpokladom, že bude
podpísaná. V sociálnej oblasti zamest-
návateľ poskytuje zamestnancom priazni-
vé podmienky a spolupráca odborovej
organizácie s vedením univerzity je vyni-
kajúca.

Predstavitelia zväzu sa stretli s rektorom
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom,
PhD., vedúcou oddelenia ekonomiky
práce a mzdovej učtárne Ing. Danicou
Svobodovou a predsedom ZO OZ PŠaV

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická univerzita
v Bratislave

– 3. marec 2014

– 4. marec 2014

na EU Ing. Petrom Šinským.
Rektor EU poďakoval za aktivity OZ PŠaV,
pretože sa podarilo znížiť pôvodnú mieru
viazanosti dotačných zdrojov pre VVŠ.
Poznamenal, že platy každého zamest-
nanca boli od 1. januára zvýšené o 16 €.
Zvýšenie platov pre pedagógov o 3 % je
v štádiu riešenia. Vedúca oddelenia eko-
nomiky práce a mzdovej učtárne uviedla,
že 5 % zvýšenie základných platov pre
nepedagogických zamestnancov bolo

v roku 2013 vyplácané kvartálne, vzhľa-
dom na veľmi malé finančné čiastky
a plánuje sa s vyplácaním aj v tomto roku.
Na univerzite zohľadňujú faktor úbytku
študentov a pracovné miesta uvoľnené po
odchode zamestnanca do dôchodku
obsadzujú novými zamestnancami v mini-
málnej miere. Predseda základnej orga-
nizácie odborového zväzu uviedol, že
Kolektívna zmluva na EU platí do 30. júna
2014. Z 1 245 zamestnancov univerzity
je 224 odborovo organizovaných, rezervy
vidí hlavne v posilnení členskej základne
mladými zamestnancami. Spolupráca
odborovej organizácie s vedením uni-
verzity je na vysokej úrovni, prípadne
problémy sú pravidelne prerokované so
snahou vedenia ich vyriešiť.

Na UK sa stretli rektor prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., spolu s kvestorkou Ing.
Monikou Tarabovou a predstaviteľmi
zväzu, za prítomnosti MUDr. Alexandra
Kurtanského, predsedu Rady predsedov
odborových organizácií UK, a prerokovali
otázky zamestnanosti, sociálnej oblasti,
platových podmienok a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Na stretnutí bolo konštatované, že v zá-
vislosti od výšky pridelených prostriedkov
na základe metodiky rozdelenia štátnej
dotácie môže nastať aj ohrozenie zamest-
nanosti niektorých kategórií zamest-
nancov. Akékoľvek zmeny sa budú riešiť
v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou
UK na rok 2014.Ako pozitívum sa vyzdvih-
lo ustanovenie KZ UK o minimálnej
dvojročnej dĺžke pracovných pomerov
učiteľov na dobu určitú. Poukázalo sa aj
na chýbajúce prostriedky na úpravu

Univerzita Komenského
v Bratislave – 5. marec 2014



Z činnosti zväzu

27

štipendií doktorandov, ktoré sa kalkulačne
odvíjajú od platov učiteľov VŠ, tiež na to,
aby sa jasne odlíšilo financovanie vyso-
kých škôl na ich hlavné činnosti od finan-
covania sociálnej sféry, čo aktuálne
skresľuje rozpočet. Tarifné zvýšenie o 16 €
bolo už realizované, zvýšenie o 3 % pre
učiteľov zatiaľ nie. V závere bola konšta-
tovaná vysoká úroveň sociálneho dialógu
na úrovní UK a odporučilo sa obnoviť
sociálny dialóg aj na úrovni fakúlt zalo-
žením chýbajúcich odborových organi-
zácií.

Rektor doc. Mgr. Art. Matúš Oľha, PhD.,
a kvestorka Ing. Petra Virágová sa stretli
s predstaviteľmi zväzu.
Podľa slov rektora je špecifikom tejto
vysokej školy, že viacerí pedagógovia sú
z radov praktických umelcov a škola nie
je ich hlavným pracoviskom. Akadémia
zamestnáva 207 zamestnancov, z toho
71 formou dohody o vykonaní práce. Na
akadémii študuje 600 študentov. V sociál-
nej oblasti postupujú podľa kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, pričom nemajú
základnú odborovú organizáciu, ale
pôsobí tu rada zamestnancov. Kvestorka
uviedla, že zvýšenie platových taríf o 16 €
bolo zrealizované každému zamest-
nancovi, zvýšenie o 3 % pre pedagógov
zatiaľ nie. Ak to bude v metodike rozpisu
dotácií definitívne schválené, nebude
problémom odborármi vyjednané troj-
percentné zvýšenie platov pre učiteľov
realizovať spolu so zachovaním 5 %
zvýšenia platov pre neučiteľov z roku
2013. V závere rektor uviedol, že postup
zväzu pri presadzovaní lepšieho financo-
vania slovenských vysokých škôl mu je
sympatický a „drží odborárom v tejto
náročnej práci palce“.

Na stretnutí univerzitu zastupovali: doc.
RNDr. János Tóth, PhD., rektor, JUDr. Éva
Hortai, predsedníčka správnej rady, RNDr.
Zuzana Árki, PhD., predsedníčka akade-
mického senátu, PaedDr. György Juhász,
PhD., prorektor pre vedu, výskum a akre-
ditáciu, RNDr. Peter Csiba, PhD.,

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Univerzita J. Selyeho v Komárne

– 11. marec 2014

– 13. marec 2014

prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť
o študentov, prof. PhDr. Margit Erdélyi,
CSc., dekanka Pedagogickej fakulty,
RNDr. József Bukor, PhD., dekan Eko-
nomickej fakulty Mgr. Atilla Lévai, PhD.,
dekan Reformovanej teologickej fakulty,
a Ing.Adriana Tóthová, kvestorka.
Rektor uviedol, že univerzita je jedným
z najväčších zamestnávateľov v regióne,
zamestnáva 174 zamestnancov, z toho
96 vysokoškolských učiteľov. Na uni-
verzite študuje 1 950 študentov. Kvestorka
potvrdila, že od 1. januára má každý
zamestnanec zvýšený plat o 16 €.
Zvýšenie platov pre učiteľov o 3 % bude
zrealizované so spätnou platnosťou v zá-
vislosti od definitívne schválenej metodiky
ministerstvom školstva. Päť percent pre
nepedagogických zamestnancov bolo
v roku 2013 vyplácaných ako účelová
dotácia. Časť mzdového fondu, hlavne
5 % pre zamestnancov študentských
domovov, vyplácali z vlastných zdrojov.
V oblasti sociálnej politiky postupujú podľa
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
pričom nemajú základnú odborovú organi-
záciu. Na návrh predstaviteľov zväzu
rektor uvítal možnosť založenia odborovej
organizácie na univerzite.

Predstavitelia zväzu sa stretli s rektorom
prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom,
DrSc., kvestorom Ing. Karolom Lászlóm,
vedúcou úseku právnej agendy a správy
majetku JUDr. Zuzanou Gažovou, vedú-
cou úseku ľudských zdrojov Ing. Máriou
Bachtijarevičovou a predsedníčkou
Koordinačnej odborovej rady OZ PŠaV
pri UPJŠ Ing. Tatianou Bušovou.
Rektor informoval o tom, že v súčasnosti
na Slovensku vznikla na vysokých školách
kritická situácia v súvislosti s financo-
vaním z eurofondov. Podľa slov kvestora
k navrhovanej metodike má univerzita
pokles o 5 až 7 % dotačných zdrojov, čo
môže reálne ohroziť jej fungovanie.
Univerzita zamestnáva 1 362 zamest-
nancov, z toho 618 nepedagogických.
Predsedníčka univerzitnej odborovej
organizácie uviedla, že kolektívna zmluva
na univerzite je podpísaná. V súčasnosti
bol predložený návrh dodatku, kde sa
počíta s benefitmi pre mladé rodiny
zamestnancov. Prostriedky sociálneho

,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach – 17. marec 2014

Z 20 verejných vysokých škôl pôsobia
odborové organizácie začlenené do
Združenia vysokých škôl a priamo
riadených organizácií OZ PŠaV na
Slovensku na 17 univerzitách. Ku dňu
konania zasadnutia Rady vysokých škôl
a Slovenskej rektorskej konferencie bolo
absolvovaných 17 pracovných stretnutí.
Do časového limitu pripomienkovania
návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2014 sa nezrealizovali
stretnutia na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave a
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na
univerzitách, kde boli realizované pracov-
né stretnutia, boli zistené podobné problé-
my súvisiace s financovaním verejných
vysokých škôl. OZ PŠaV na Slovensku
plánuje aj v budúcnosti rokovať s predsta-
viteľmi vlády, ministerstva financií, minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu,
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, ako aj reprezentatívnymi partnermi
Slovenskou rektorskou konferenciou,
Radou vysokých škôl, Študentskou radou
vysokých škôl a Klubom dekanov fakúlt
SR s cieľom zabezpečenia dostatočného
množstva finančných zdrojov zo štátneho
rozpočtu, čím by došlo k naplneniu
záverov vyplývajúcich zo Správy o stave
školstva na Slovensku a o systémových
krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja
prerokovanej v októbri 2013 v Hospo-
dárskej a sociálnej rade SR, ktorá ju
odporučila na rokovanie vlády SR.

Miroslav Habán
podpredseda zväzu

a predseda Z VŠaPRO

fondu sa používajú hlavne na regeneráciu
pracovnej sily zamestnancov a na stravo-
vanie.
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14. zasadnutie rady zväzu
za účasti ministra a zástupcov MŠVVaŠ SR

Dňa 20. marca 2014 sa v Bratislave
uskutočnila 14. rada Odborového

zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku. Pozvanie na zasadnutie
Rady prijali aj zástupcovia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič, minister, Eva Bizoňová,
generálna riaditeľka sekcie financovania
a rozpočtu a Jana Sládečková, riaditeľka
odboru financovania regionálneho škol-
stva. Minister školstva vo svojom prího-
vore poďakoval vedeniu OZ PŠaV za
spoluprácu v procese kolektívneho
vyjednávania a za konzultácie pri reali-
zácii záväzku zvýšenia platov zamest-
nancov školstva. Minister uviedol, že jeho
snahou je tiež zvýšiť zamestnanosť
mladých ľudí prostredníctvom kvalitného
vzdelávania a výchovy.

V súvislosti s regionálnym školstvom
minister oznámil, že bude podporovať
zlepšenie predškolskej prípravy a presa-
dzovať v maximálnej miere štátny
vzdelávací program na prvom stupni
základných škôl. Prostriedky z európ-

skych fondov budú podľa neho primárne
smerované na materiálne a technické
zabezpečenie učební. Pri stredných
školách vyzdvihol ako prioritu odborné
vzdelávanie a spoluprácu so zamestná-
vateľmi pri financovaní tzv. firemného
školstva. Pani Sládečková informovala
o zvyšovaní platov pedagogických,
nepedagogických a odborných zamest-
nancov v regionálnom školstve v roku
2013 a 2014. Minister tiež odpovedal aj
na otázky týkajúce sa nepedagogických
zamestnancov a ich zásadných problé-
mov.

V súvislosti s vysokými školami boli
hlavnými témami potreba reorganizácie
študijných odborov, racionalizácia deta-
šovaných pracovísk a internacionalizácia
pedagogickej činnosti. O aktuálnom
stave realizácie výsledkov kolektívneho
vyjednávania na vysokých školách
informovala pani Bizoňová. Uviedla, že
tarifné platy pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov verejných VŠ
budú zvýšené na základe kolektívneho

vyjednávania o 16 eur a platy peda-
gogických zamestnancov ešte k tomu
zvýšené na základe predošlej dohody
o 3% vo forme osobných príplatkov
a odmien, čo potvrdil aj minister Dušan
Čaplovič.

Dôležitou správou zo stretnutia je
informácia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu, že Správa o stave
školstva na Slovensku, obsahujúca
okrem iného aj záväzok každoročného
zvyšovania prostriedkov na školstvo,
bude predložená na jednom z najbližších
rokovaní vlády SR.

Na záver stretnutia poďakoval predseda
zväzu Pavel Ondek za účasť zástupcom
MŠVVaŠ a prítomných ubezpečil, že
OZ PŠaV na Slovensku bude aj naďalej
aktívne presadzovať zlepšenie pracov-
ných a mzdových podmienok všetkých
zamestnancov školstva.

Juraj Stodolovský
vedúci úradu zväzu
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Pracovné stretnutie zástupcov
odborových zväzov školstva ČR a SR

V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa v Prahe
uskutočnilo pracovné stretnutie medzi pred-

staviteľmi Českomoravského odborového zväzu
pracovníkov školstva (ČMOS PŠ) a Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
(OZPŠaV).
Na stretnutí boli prítomní za ČMOS PŠ jeho
predseda Mgr. František Dobšík, podpred-
sedníčka Mgr. Markéta Seidlová a vedúca
sekretariátu Ing. Zuzana Faflíková. Z predsta-
viteľov školskej samosprávy bola prítomná

Za OZPŠaV sa na stretnutí zúčastnili predseda
zväzu Ing. Pavel Ondek a podpredsedovia zväzu
Ing. Martin Maták a doc. Ing. Miroslav Habán,
PhD.
Predmetom stretnutia bola výmena informácií
o súčasnom stave školstva v Českej republike
a Slovenskej republike, financovaní školstva,
vývoji miezd zamestnancov školstva a o aktivitách
obidvoch zväzov zastupujúcich pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov
školstva. V sobotu 29. marca 2014 sa zástupcovia
zväzu zúčastnili v Národnom dome na Smíchove
na slávnostnom vyhodnotení 21. ročníka ankety
o najobľúbenejšieho českého učiteľa Zlatý Ámos,
kde sa stretli aj s ministrom školstva ČR.
Ocenenie Zlatého Ámosa získala Mgr. Ivanka
Hájková, ktorej minister školstva, mládeže a telo-
výchovy ČR PhDr. Marcel Chládek, MBA, ponúkol
čestnú funkciu poradkyne ministra.

Alena
Losová, dipl. um. členka rady kraja rezortu
školstva, mládeže a zamestnanosti.

Miroslav Habán
podpredseda zväzu
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Ivanka Hájková František Dobšík Martin Maták Miroslav Habán Pavel OndekMarcel Chládek
minister školstva ČR



Dňa 11. apríla 2014 na pozvanie
predsedu Českomoravského odbo-

rového zväzu pracovníkov školstva
Františka Dobšíka sa Eva Klikačová,
špecialistka zväzu pre vzdelávanie a pro-
jekty, a Ivan Šóš, predseda rady ZO OZ
ZSŠ krajov Bratislava, Trnava, Nitra, zú-
častnili v Prahe na krajskom informač-
nom seminári s názvom Kariérny systém.
Tento seminár sa uskutočnil na základe
individuálneho národného projektu čes-
kého Ministerstva školství, mládeže a tě-
lový-chovy (ďalej MŠ MT) financovaného
z ESF – OP Vzdelávaní pro konkuren-
cieschopnost, Investície do rozvoja vzde-
lávania.
Projekt venovaný kariérovému systému
učiteľov prítomným predstavila mana-
žérka projektu Jitka Miklová MŠ MT.
Podrobnosti o návrhu kariérového systé-
mu prezentoval pán Jiří Kuhn, člen pro-

jektového tímu a predseda asociácie
riaditeľov gymnázií ČR. Vo svojom
príspevku sa zameral najmä na jednotlivé
kariérové cesty učiteľov. Českí kolegovia
podobne ako na Slovensku nastavujú
štyri kariérové stupne: začínajúci učiteľ
– práca v triede s podporou, samostatný
učiteľ – aktívna samostatná práca v trie-
de, výborný učiteľ – pedagogický líder
školy – podpora rastu kvality v škole,
výborný učiteľ – líder systému – podpora
rozvoja kvality systému. V prezentáciách
sa spomínal často aj profesijný štandard
učiteľa. Ďalšou aktivitou projektu je
systém vzdelávania, ktorý prezentovala
pani Regina Jonášová, riaditeľka stred-
nej priemyselnej školy z Českej Lípy.
Cieľom tejto časti projektu je vytvorenie
piatich vzorových vzdelávacích progra-
mov na podporu učiteľa v kariérovom
systéme. Uvedené vzdelávacie progra-

my majú byť v súlade so štandardom
učiteľa a mali by byť zamerané na
moderné technológie (e-learning, web-
inár a pod.). Programy majú mať teo-
retickú časť, ale aj praktickú časť.
Témami sú: mentoring, hodnotenie
žiakov, klíma triedy, spätná väzba z vý-

Kariérny systém
Informačný seminár v Prahe

Z činnosti zväzu

chovno-vzdelávacieho procesu. Z domá-
cich prezentujúcich uzatvoril seminár
pán Aleš Jurečka, ktorý predstavil aktivitu
– profesijné portfólio.
Za zahraničných hostí vystúpila so
svojím príspevkom pani Eva Klikáčová,
ktorá vo svojej prezentácii predstavila
proces vzniku zákona o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch na Slovensku. Prezentovala
skúsenosti a súčasný stav zákona.
Upozornila na úskalia, s ktorými sa zákon
na Slovensku stretáva. Vyzdvihla pozi-
tíva kariérového systému zakotveného
v zákone, ale nezabudla upozorniť
kolegov z ČR ani na úskalia slovenského
kariérového systému. Ako členka tímu
pre novelu zákona č. 317/2009 Z. z.
čiastočne priblížila aj súčasnú predstavu
tvorcov pre zmeny v kariérovom systé-
me.
Účastníci seminára boli členovia a funk-
cionári Českomoravského odborového
zväzu pracovníkov školstva. Celé po-
dujatie moderovala podpredsedníčka
ČMOS PŠ pani Markéta Seidlová. Bližšie
informácie o projekte kariérového systé-
mu v ČR si čitatelia môžu nájsť na stránke
Národného inštitútu pre ďalšie vzde-
lávanie v časti Kariéra.

Eva Klikáčová
špecialistka pre vzdelávanie a projekty

Ivan Šóš
krajský predseda ZSŠ

www.nidv.cz
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Pracovná porada v Lisabone 8. marca 2013, Portugalsko

Rokovanie pléna
Združenia základného školstva

V stredu 19. marca 2014 sa stretli
predsedovia rád základných organi-

zácií OZ PŠaV na Slovensku, vedúci
profesijných sekcií a pozvaní hostia na
rokovaní pléna Združenia základného
školstva. Plénum zhodnotilo činnosť
a čerpanie rozpočtu združenia za rok
2013 a vytýčilo hlavné ciele a úlohy
združenia na rok 2014. Správu o činnosti
združenia za rok 2013 predniesol Ing.
František Šary, predseda združenia.
Následne plénum prerokovalo návrh
rozpočtu združenia na rok 2014, ktorý
po diskusii schválilo. Vo všeobecnej
diskusii sa riešili aktuálne úlohy združe-
nia a zväzu v súvislosti s požiadavkami
členov zväzu.

Príhovor predsedu Združenia ZŠ
na zasadnutí pléna Združenia ZŠ:

Milé kolegyne, kolegovia,

po roku sa opäť stretávame na zasadnutí
pléna Z ZŠ, aby sme zhodnotili našu
prácu a vytýčili si úlohy na ďalšie obdo-
bie.
Každodenne sa zamýšľam nad svojou
prácou a hodnotím činnosť Združenia ZŠ
z rôznych pohľadov. Práca odborového
funkcionára je veľmi náročná a v tejto
dobe veľmi potrebná.

K pozitívam minulého roku zaraďujem
vyjednanie zvýšenia platov pre všetkých
zamestnancov školstva, spoločné stret-

nutia so sociálnymi partnermi a zamest-
návateľmi, stretnutia s členmi nášho
zväzu, vydarené školenie v Kežmarských
Žľaboch v októbri minulého roku, nákup
výpočtovej techniky pre predsedov rád
v rámci združenia, stretnutia na zasadnu-
tiach rád a mnohé iné. Za nedostatok
považujem, že sa nám nepodarilo
posunúť postavenie nepedagogických
zamestnancov, naštartovať aktívnu čin-
nosť komisie mladých, riešiť problémy
a požiadavky niektorých skupín zamest-
nancov predkladaných prostredníctvom
výstupov z odborných sekcií.

Pri prechode kompetencií na obce a mes-
tá sme si vôbec neuvedomovali, aká
náročná práca nás v nasledujúcich ro-

koch čaká. Nešťastné rozdelenie škol-
stva na originálne a prenesené kom-
petencie nám komplikuje život a spôso-
buje menšie či väčšie problémy, ktoré
sa nám nie vždy darí riešiť. Sú obce
a mestá, kde je spolupráca s odbormi na
vysokej profesionálnej i priateľskej
úrovni, a, naopak, aj také, kde je to na
bode mrazu. Pri mojich stretnutiach
v rôznych regiónoch Slovenska sa pre-
sviedčam, že najdôležitejšia je spoluprá-
ca pri riešení problémov a vzájomná
komunikácia. Niekedy to býva dosť ťažké
a občas až nemožné dosiahnuť spoločnú
reč, nájsť spoločné riešenie, ktoré by bolo
na prospech našim členom a nepoštvalo
proti nám predstaviteľov samosprávy.

Niekde to riešia spoločné stretnutia
starostov a predsedov ZO, inde osobná
návšteva predsedu okresnej rady a niek-
de nepomôže ani návšteva predsedu
krajskej rady, či dokonca predsedu
združenia a zväzu.

Milé kolegyne, kolegovia!
Je na nás, aby sme o našej práci
pravidelne informovali, aby sme stáli za
svojimi názormi a boli inšpiráciou pre
iných. V priateľskej a tvorivej atmosfére
dokážeme viac a postupne hádam
presvedčíme aj našich odporcov, že
OZ PŠaV na Slovensku je dôveryhodným
a zodpovedným partnerom, ktorý koná
v prospech zamestnancov, v prospech
ich práv a oprávnených požiadaviek. Nie
sme garážová firma, ktorá občas vystrelí
do prázdna neoverené a zavádzajúce
informácie, naopak, vždy sme boli, sme
a budeme tí, ktorí svojou prácou priná-
šajú pozitívne zmeny. Keď som kandido-
val na funkciu predsedu Združenia ZŠ,
bol som veľkým optimistom. Dnes viem,
že optimizmu potrebujem viac ako vtedy.
Na moju hlavu sa občas znesú pripo-
mienky, ktoré zabolia a pichnú pri srdci,
ale napriek tomu viem, že táto práca ma
baví a robím ju veľmi rád, presne tak ako
vy všetci. Stále obhajujem našu prácu
a zastávam sa nášho združenia aj na
úkor nie vždy príjemnej výmeny názorov
s inými. Stále tvrdím, že bez každodennej
práce predsedov ZO, predsedov okres-
ných a krajských rád by sme iba mlátili
prázdnu slamu. Okrem každodennej
práce je pre nás dôležitá spolupráca.
Spolupráca na úrovni odborárskej, na
úrovni obcí a miest, na úrovni okresov
a krajov i na úrovni celoslovenskej. A k to-
mu vás všetkých vyzývam. Na spolu-
prácu a vzájomný rešpekt, toleranciu
a úctu, zdravú tvrdohlavosť a bojovnosť.
V tomto roku nás čaká veľa úloh a o ich
splnenie sa musíme pričiniť všetci. Ja
som vám plne k dispozícii pri všetkých
aktivitách, ktoré budete vykonávať. Rád
pomôžem a poradím každému, kto moju
pomoc potrebuje.

František Šary
podpredseda zväzu a predseda
Združenia základného školstva
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Prehľad platov

priemerná mzda v NH SR

priemerný plat v RŠ

pedagogickí
zamestnanci RŠ

nepedagogickí
zamestnanci RŠ

pedagogickí
zamestnanci VVŠ

nepedagogickí
zamestnanci VVŠ

Výskum a vývoj

Študentské domovy

Študentské jedálne

Vysoká škola celkom

zamestnanci VŠ kategória VŠ učitelia–

profesor

docent

odborný asistent

asistent

lektor

zamestnanci VŠ kategória - výsk., umel. zam.

zamestnanci VŠ - nepedagogickí zam.

odborní zamestnanci

administratívni zamestnanci

prevádzkoví zamestnanci

zamestnanci študentských domovov

zamestnanci jedálníštudentských

3 982

1 401

366

21 561

9 918

1 467

2 251

5 770

276

154

1 638

10 005

2 286

3 338

2 667

1 308

405

53 655 189

9 931 792

2 580 990

255 041 086

148 200 814

32 563 067

38 496 659

72 777 970

2 726 469

1 636 649

19 722 179

87 118 093

21 224 386

37 557 842

15 668 934

9 907 407

2 759 524

vysokoškolské vzdelávanie 15 663 186 133 789 990,28

Zariadenie PEPZ MP spolu priemerný plat

1 122,72

590,46

587,65

985,71

1 245,19

1 849,37

1 425,42

1 051,09

822,01

886,20

1 003,36

725,60

773,53

937,57

489,51

631,20

567,66

Počet zamestnancov a priemerné platy
v školstve za rok 2013 vysoké školstvo–

Prehľad priemerných platov v NH SR a v školstve 2000 2013–

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

315
326

365

399
422

455 456 456
465

492475

515

573

758
759

810

867

957

1 036

1 107

1 147 1 156

1 198

1 245

397

442

483

520

568

611
644

658
679

726

850

352

372

428

476
490

550

604

648

697

747 760 759

797

379
411

449
477

526

574

623

669

723
745

769
786

805
824

303
318

371

402

434

482

526

565

610

654

665 665
695

740



Z činnosti zväzu

Z činnosti združení

– Združenie základného školstva
Zakladajúca konferencia
Rady ZO OZ PŠaV okresu Snina

Dňa 11. marca 2014 sa v Snine
uskutočnila zakladajúca konferencia

Rady základných organizácií OZ PŠaV na
Slovensku okresu Snina. Pôvodná Rada
základných organizácií v Snine zanikla
1. februára 2013 dobrovoľným rozpus-
tením, pretože dlhoročný predseda rady
Juraj Kyjovský sa vzdal funkcie a z členov
rady nikto nebol ochotný kandidovať na
funkciu predsedu. Po viac ako ročnej
prestávke opätovné založenie rady
iniciovala predsedníčka Krajskej rady
Z ZŠ PaedDr. Darina Nagyová. Dôvodom
bola najmä potreba vzájomnej výmeny
informácií medzi základnými organi-
záciami v okrese Snina a Krajskou radou
Prešov, Združením základného školstva
a zväzom, koordinácia činnosti základ-

ných organizácií a metodická pomoc pri
odborovej činnosti. Na konferencii sa
zúčastnil aj Mgr. Martin Mikluš, právny
poradca zväzu, ktorý informoval dele-
gátov o podmienkach poskytovania práv-
nej pomoci členom zväzu.

žením rady vyjadrili súhlas všetky
základné organizácie v okrese Snina.
Zakladajúca konferencia prijala základné
dokumenty rady – stanovy a rokovací
poriadok rady. Za predsedu rady bola
zvolená Vlasta Bajajová, za revízora účtov
rady Miron Karaman, za člena výboru
rady Martin Štofik. Konferencia sa
uzniesla, že doplňujúce voľby členov
výboru rady sa uskutočnia na najbližšom
zasadnutí rady. V závere Darina Nagyová
poďakovala prítomným za aktívnu účasť

So zalo

a vyslovila presvedčenie, že opätovné
založenie rady základných organizácií
bude prínosom pre členov zväzu v okrese
Snina.

Darina Nagyová
predsedníčka Krajskej rady združenia

základného školstva v Prešove

Vzdelávanie v Kežmarských Žľaboch
Projekt – Sociálny dialóg ako základ na vytvorenie dôstojnej práce

V dňoch 23. 26. novembra 2013 sa
uskutočnil v poradí už štvrtý vzdelá-

vací kurz programu

ktorý je akreditovaný
MŠVVaŠ SR. Prezenčná časť vzdelá-
vania sa uskutočnila ako jedna z aktivít
projektu

Tento
projekt je podporený z grantu z Nórska
prostredníctvom Nórskeho finančného
mechanizmu na roky 2009 2014, v rám-

–

–

Sociálny dialóg,
rodová rovnosť a partnerstvo v Euró-
pe a vo svete,

Sociálny dialóg ako základ
pre vytvorenie dôstojnej práce.

ci Programu dôstojnej práce a tripartit-
ného dialógu Innovation Norway.
Vzdelávanie sa uskutočnilo v Centre
vzdelávania a regenerácie pracovných
síl v Kežmarských Žľaboch vo Vysokých
Tatrách. Účastníci vzdelávania mali
možnosť získať informácie o histórii
Francúzska, odborových organizáciách
vo Francúzsku a práci odborárov v spo-
mínanej krajine. Francúzsky lektor pre-
zentoval prítomným zamestnancom škol-
stva pravidlá vyjednávania a sociálneho dialógu, v diskusii odpovedal na otázky

o sociálnom a školskom systéme vo
Francúzsku. Zaujímavá bola diskusia
o vzájomnej spolupráci medzi zamest-
nancami a zamestnávateľmi, výhodách
sociálneho systému a odmeňovaní za-
mestnancov školstva vo Francúzsku.
Vzdelávanie prebehlo v priateľskej atmo-
sfére pod záštitou predsedu Zdru-
ženia stredného školstva Bratislavského,
Nitrianskeho a Trnavského kraja, Ing.
Ivana Šóša, PhD., ktorý bol nápomocný
aj pri diskusii o situácii v slovenskom škol-
stve. Odborári sa tešia na ďalšie stret-
nutie v rámci vzdelávania.

Jarmila Kopálová
predsedníčka ZO OZ

pri SOŠ strojníckej Skalica
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Z činnosti združení

– Združenie základného školstva

Vedenie zväzu navštívilo ZO OZ PŠaV na Slovensku
pri ZŠ s MŠ Starojánska, Liptovský Ján

Liptovský Ján je vstupnou bránou do Jánskej doliny, bohatej
na prírodné krásy, jaskyne, flóru, faunu, termálne vody

a minerálne pramene. Zároveň je známym rekreačným a tu-
ristickým miestom vhodným na zimné a letné rekreačné pobyty.

ďaka týmto výsadám sa nám naskytla možnosť pozvať
vedenie zväzu pri príležitosti konania 7. ročníka lyžiarskych
pretekov O Pohár predsedu OZ pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku na našu členskú schôdzu. V základnej a materskej
škole pracuje 32 zamestnancov, z toho 21 odborárov. Progra-
mom členskej schôdze základnej organizácie bolo zhodnotenie
jej činnosti za rok 2013, schválenie činnosti a sociálneho fondu
na rok 2014, oboznámenie o podpísanej Kolektívnej zmluve na
rok 2014. So svojimi hodnotným príhovormi prispeli členovia
vedenia zväzu. Predseda Ing. Pavol Ondek členom predstavil
činnosť OZ PŠ V na Slovensku, oboznámil ich s aktuálnou
činnosťou a plánmi zväzu do budúcnosti. Predseda združenia
základného školstva Ing. František Šary priblížil situáciu vo
financovaní originálnych a prenesených kompetencií regionál-
neho školstva. K problematike výchovných poradcov a ich
spolupráci s podnikateľmi a so zamestnávateľmi pôsobiacimi
v regióne Liptova hovoril predseda Združenia stredného
školstva Ing. Martin Maták. Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených
organizácií, informoval odborárov o nadväznosti vzdelávania
regionálneho školstva na vysokoškolské štúdium. K účast-
níkom členskej schôdze sa prihovorili aj riaditeľ školy Mgr.
Miroslav Mahdal a starosta obce Bc. Juraj Filo.

V mene všetkých členov našej základnej organizácie ďakujeme
vedeniu zväzu, že si v diskusii vypočuli členov a trpezlivo
odpovedali na všetky otázky. Po skončení schôdze diskusia

V

neformálne pokračovala v priateľskej atmosfére. Prajeme OZ
PŠaV na Slovensku veľa úspešných dní v rokovaní, aby snaha,
ktorú vynakladajú za zlepšenie školstva, priniesla očakávané
pozitívne zmeny.

Naša základná organizácia plne podporuje činnosť OZ PŠaV
na Slovensku a drží školským odborárom palce v akciách
vedúcich k zlepšeniu financovania slovenského školstva.

Kvetoslava Čenková
predsedníčka ZO OZPŠaV pri ZŠ

a MŠ v Liptovskom Jáne
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Z činnosti združení

Aj na malej škole
sa môžu diať veľké veci

Hovorí sa, že myšlienka je bránou
ku všetkým veľkým veciam. Nesmie

však chýbať odvaha, túto bránu aj
pootvoriť! A presne takto sa to začalo
na našej škole,
v Devínskej Novej Vsi. Pred desiatimi
rokmi sme po prvýkrát zozbierali odvahu
a podali žiadosť o mobilitný grant pre
študentov. Odvaha korunovaná úspe-
chom bola kľúčovým momentom k poo-
tvoreniu brány. Skúsenosti zo stáže v za-
hraničí však odhalili potrebu zabezpečiť
kvalitné podklady pre výučbu odborného
jazyka v oblasti automobilového prie-
myslu. Tak sa zrodila nová myšlienka
vytvoriť obrázkový technický slovník
v angličtine a v nemčine, ktorý bude
základným materiálom pre prípravu štu-
dentov na stáž. Slovník zhliadol svetlo

SOŠ automobilovej

sveta vo veľmi krátkom čase, vďaka úsiliu
zanietených jazykárov a inžinierov. Bol
to materiál vytvorený takpovediac „na
kolene“, čo zodpovedalo finančným mož-
nostiam našej školy. A vtedy zasiahla
„vyššia moc“. Vďaka spoločnému
úspešnému projektu „Jazykové labora-
tórium pre školy“ sme sa dostali do
kontaktu s CFME. SK (Centrum pre
moderné vzdelávanie), ktorého zamest-
nankyne, dnes už projektové partnerky,

hneď po nahliadnutí do slovníka dostali
nápad, ako bránu k veľkým veciam
otvoriť dokorán! Realizáciou tohto nápa-
du bol projekt (Vocational
Language Training). Bol to veľký medzi-
národný projekt, realizovaný z prostried-
kov grantu podprogramu LDV transfer
inovácií. Naša škola bola jedným z hlav-
ných riešiteľov projektu, ktorý vytváral
kompletný obsah určený pre výučbu
odborného jazyka. Práca na projekte
trvala 2 roky, bola náročná a často
strastiplná, ale neuveriteľne tvorivá.
Hnacím motorom pre jazykárov aj inži-
nierov bol fakt, že materiál tvoria pre
seba a svojich žiakov. Po dvojročnom
úsilí sme na medzinárodnom workshope
v Bratislave s hrdosťou predstavili hos-
ťom zo Slovenska, z Česka, Poľska,
Maďarska, Rumunska a Veľkej Británie
materiály, ktoré boli výstupom projektu.
Boli to učebnice pre výučbu ANJ, NEJ,
FRJ, malý technický slovník a interak-
tívny výučbový portál s množstvom
odborných cvičení, videí, simulácií a tes-
tovacích modulov. Materiál je plno-
hodnotný, zebezpečuje výuku nielen od-
borného, ale aj všeobecného jazyka pre
ročníky 1. - 5. strednej odbornej školy.
Jeho náročnosť zodpovedá požiadav-
kám ICED 3. Prezentovanie týchto
materiálov oslovilo aj zahraničných
účastníkov konferencie, a tak sa hneď
v nasledujúcom roku začal realizovať
transfer tejto inovácie do Poľska. Názov
nového medzinárodného projektu bol

a naša SOŠA v ňom opäť
bola partnerom. Hlavnou úlohou v novom
transfere pre nás bolo zabezpečiť odbor-
né poradenstvo pre poľskú stranu,
testovať produkty vo výučbe, zazname-
návať nedostatky, navrhovať zlepšenia
a zapracovať ich do produktov projektu.
Projekt finišoval v decembri 2012 a na
medzinárodnom mítingu vo Waršave,
5. 12. 2012, boli predstavené výstupy
projektu. Za našu školu prezentovala
skúsenosti z praxe Ing. Szőllősová, ktorá
vyučuje ANJ.
Reťaz šírenia dobrej myšlienky sa však
nepretrhla. V októbri 2011 sa rozbehol
projekt (Automotive Language
Training), ktorý transferuje inováciu do
Českej republiky. Úloha našej školy ako
partnera projektu je podobná ako v pro-
jekte INTRECAR. Materiály, ktoré takto

VoLanT

INTERCAR

ALT

–

postupne vznikajú, majú čoraz vyššiu
a vyššiu kvalitu, pretože sa do nich zapra-
cúvajú poznatky, získané využívaním
učebníc v praxi. Tento projekt skončil
v septembri 2013.

áte príslovie: „S jedlom rastie chuť?“
A asi na ňom niečo bude. Prečo takéto
konštatovanie? Odpoveď je jednoduchá.
V roku 2012 sme sa po úspešnom podaní
žiadosti o grant v spolupráci s CFME. SK,
v podprograme LDV transfer inovácií,
stali koordinátom medzinárodného pro-
jektu (Professional Automotive
Training), ktorý z Veľkej Británie prenáša
odborný obsah pre výučbu autoprofesií
a aplikuje ho do našich podmienok. Jeho
výstupom budú učebnice pre klampiar-
sku a lakovnícku technológiu pre 2. a 3.
ročník a učebnica diagnostiky a opráv
automobilov v rovnakom rozsahu. Sú-
časťou bude opäť interaktívny testovací
portál pre kompletný obsah učebníc.
Ale to už je námet na iný článok! Tak čo vy
na to? Môžu sa aj na malej škole diať
veľké veci?

štrlová
projektový manažér

Pozn

–

Jana Ma

PAT
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Integrácia a inkluzívne prostredie
v školskom systéme SR – okrúhly stôl

Združenie stredného školstva zorga-
nizovalo 25. marca 2014 v Trenčíne

stretnutie k veľmi aktuálnej téme dneš-
ných dní Integrácia a inkluzívne prostre-
die v školskom systéme SR. Rokovanie
prebiehalo formou okrúhleho stola, ktoré
moderoval Ing. Martin Maták, predseda
Združenia stredného školstva. Pozvanie
k „stolu“ prijala PaedDr. Mária Tekelová,
riaditeľka odboru špeciálnych škôl a škol-
ských zariadení MŠ VVaš SR, Mgr. Mária
Štefková, PhD., vedúca oddelenia ŠPÚ,
RNDr. Branislav Mamojka, predseda
Únie slabozrakých a nevidiacich Sloven-
ska a predseda Národnej rady osôb
so zdravotným postihnutím, Mgr. Iveta
Kováčiková, vedúca odboru školstva OÚ
Trenčín, PhDr. Kvetoslava Komanická,
vedúca odboru školstva OÚ Prešov,
PhDr. Anna Bömerová a Mgr. Jarmila
Rajnincová, metodičky odborov školstva,
Mgr. Alena Petáková, predsedníčka
ZSŠS, PhDr. PaedDr. Erika Straková,
PhDr. Viera Hybenová, riaditeľky
CPPPaP Liptovský Mikuláš a CPPPaP
Prešov, PhDr. Viera Sakmárová,
CPPPaP Piešťany, Mgr. Barbora Fedoro-
vá, odborná pracovníčka CPPaP Poprad,
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka ŠZŠI
Bytča, Mgr. Nora Zapletajová, vedúca
odboru školstva mesta Žilina, Mgr. Ivan
Dudáš, viceprezident SKU, učiteľky ZŠ
s priamou skúsenosťou s integráciou
PaedDr. Renáta Rodáková, PaedDr.
Jana Siwiecová, Mgr. Gabriela Pytlíková,
učiteľky a učitelia zo špeciálnych škôl Ing.
Miroslava Mošková, Mgr. Jana Kučerová,
Mgr. Eva Sikelová, Ing. Pavol Uličný,
PaedDr. Božena Villinová, Mgr. Oľga
Handzová, Mgr. Peter Benček, PaedDr.

Monika Kremmerová, Mgr. Adriana
Pavlovičová, predsedovia rád ZO OZ Ing.
Iveta Majerová, Mgr. Ľuboš Kvašňák, Ing.
Ivan Šóš, PhD., špecialistka združenia
Bc. Božena Baďanská.
V prvom bode programu Dr. Branislav
Mamojka prítomným poskytol výklad
medzinárodného dohovoru k právam
osôb so zdravotným postihnutím, ktorý
bol ratifikovaný ako prezidentská zmluva
v roku 2010 pod číslom Z. z. 317/2010.
Druhý bod programu sa venoval otázke
intenzity integrácie a problémom, ktoré
pritom v rôznych súvislostiach vznikajú.
Tretí bod bol orientovaný na posúdenie
vplyvu integrácie na bežných žiakov ZŠ.
Najväčšia intenzita diskusie sa venovala
okruhom posledných dvoch tém. Pretože
za okrúhlym stolom sedeli zástupcovia
ústredných orgánov, zriaďovateľov, za-
mestnávateľov, odborní zamestnanci
poradní, zástupcovia bežných a špeciál-
nych škôl, odborárov, bola diskusia
otvorená pre rôzne uhly pohľadu k nasto-
leným problémom. Možno konštatovať,
že súčasný priebeh integrácie žiakov so
zdravotným postihnutím do bežných škôl
je často svojím rozsahom nad možnosti
efektívneho zvládnutia zámeru, ktorý je
daný medzinárodným dohovorom. Tu
vzniká zásadná otázka, na ktorú sa bude
musieť skôr či neskôr hľadať objektívna
odpoveď, či je intenzita integrácie v na-
šom školstve prospešná pre blahodarný
rozvoj edukácie integrovaných žiakov
a nemenej dôležité posúdenie s po-
hľadom na bežných žiakov v integrova-
ných triedach a ich nárok na dostatočnú
pozornosť zo strany pedagóga. Pri často
sa vyskytujúcich extrémoch v pomere 6-8

integrovaných k počtu 22-24 žiakov
v triede je namieste otázka psychickej
záťaže pedagóga v takomto pracovnom
prostredí. Reálny stav je, že títo peda-
gógovia nemajú ani základy špeciálnej
pedagogiky. Pri stúpajúcom počte integ-
rovaných žiakov na školách chýba
primeraný počet školských psychológov
a špeciálnych pedagógov. Významný je
nedostatok asistentov učiteľa. Veľkým
problémom sú často nespolupracujúci
rodičia, ktorí z rôznych dôvodov očaká-
vajú od učiteľov doslova zázraky, a teda
suplovanie ich absentujúcej pozornosti
dieťaťu v domácom prostredí. Účelová

integrácia zo strany rodičov s cieľom
získať pre dieťa výhody a úľavy, a mnohé
ďalšie nešváry a doslova úchylky v nasto-
lenom systéme.
Načrtnutý súbor problémov si zaslúži
v najbližšom období zvýšenú pozornosť.
Organizátori akcie dúfajú, že pripravo-
vané závery oslovia všetkých adresátov
a vyvolajú primeranú reakciu z ich strany.

Martin Maták
podpredseda zväzu a

ženia stredného školstva
predseda

Zdru

Z činnosti združení

– Združenie stredného školstva
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Prvý ročník basketbalového turnaja zamestnancov Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zorganizovala

4. februára 2014 Športová komisia OZ PŠaV pri SPU a Centrum
univerzitného športu. Zúčastnilo sa na ňom päť tímov, ktoré
zostavili jednotlivé fakulty: Technická fakulta, Fakulta bio-
technológií a potravinárstva, Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a piaty
tím zastúpený zamestnancami rektorátu SPU, posilnený o dvoch
hráčov Fakulty ekonomiky a manažmentu. V príjemnej atmosfére
sa v univerzitnej športovej hale odohralo 10 zaujímavých duelov,
v ktorých viacerí hráči po niekoľkých rokoch oprášili svoje
basketbalové dresy a ukázali, že basketbal hrať nezabudli.
Najlepšie si športovú formu načasoval tím rektorátu, čo nebolo ani
veľmi prekvapujúce, veď „kostru“ tímu tvorili hráči Centra
univerzitného športu, vedení skúseným basketbalovým trénerom
Ľubomírom Urbanom. Zo vzájomných duelov vzišlo nasledovné
konečné poradie:

Najlepším strelcom turnaja sa stal Daniel Mikušovič z víťazného
kolektívu (20 bodov), druhý skončil Ľubomír Belej z FBP (13
bodov), tretie miesto si rozdelili hráči FAPZ Juraj Candrák
a Ladislav Ducsay (po 9 bodov). Obdiv patrí všetkým hráčom
i hráčkam, ktorí napriek počiatočnému váhaniu našli v sebe
odvahu a nebáli sa popasovať so súpermi (niekedy aj so sebou)
o čo najlepší výsledok. O ten nakoniec ani tak veľmi nešlo, ako skôr
o stretnutie i zabavenie pri príjemnej športovej činnosti s kolegami
z ostatných pracovísk Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre. Poďakovanie patrí aj divákom a v neposlednom rade aj
pracovníkom Centra univerzitného športu za ich pomoc pri orga-
nizácii turnaja.

Roman Récky
predseda športovej komisie

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

1. Rektorát SPU, 2. FAPZ, 3. FBP, 4. FEŠRR, 5. TF.

Basketbalový turnaj
zamestnancov SPU v Nitre

Z činnosti združení
– Združenie vysokých škôl
a priamo riadených organizácií
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1. miesto: rektorát SPU

5. miesto: Technická fakulta

3. miesto: FBP

4. miesto: FEŠRR

2. miesto: FAPZ
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Môj názor na vec

Prečo byť členom odborov?
Pozná každý z nás na takúto otázku odpoveď?

Moja odpoveď je: Pretože mi záleží
na zmene a chcem k nej aj aktívne

prispieť. Viem, že bez veľkej a silnej
organizácie ma bude obchádzať zamest-
návateľ, vláda mi nikdy nič navyše nedá
a bez ostychu a bez možnosti nápravy
bude porušovať moje práva. Ako to fun-
guje? Zväzová činnosť je postavená na
štyroch pilieroch: zamestnanosť, platy,
sociálna politika, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci.
Zväz svoju činnosť vykonáva už viac ako
20 rokov. Je to organizácia nezávislá od
politických strán, náboženstiev či iných
nátlakových skupín a jednotlivcov, ktorí
vedome alebo nevedome štiepia

zamestnancov v školstve. V po-
sledných dvoch rokoch sa mu podarilo
zabezpečiť pre všetkých zamestnancov
školstva dvakrát päťpercentné zvýšenie
platu, deväť týždňov dovolenky aj pre
odborných zamestnancov v školstve. Bolo
by to možné, keby nebolo odborového
zväzu?
Členovia odborov si spomedzi seba volia
profesionálnych zástupcov zamestnan-
cov. Tí pozorne potreby svojich
členov a zrozumiteľne ich
oprávnené požiadavky priamo u riadiacich
zamestnancov, zriaďovateľov škôl na re-
gionálnej úrovni, ako aj vo vláde SR.
Sprehľadňujú prerozdelenie peňazí a ma-
jetku, zviditeľňujú a riešia porušovanie
pracovnoprávnych vzťahov alebo ľud-
ských práv na pracovisku. Ak sa nestotož-
ňujete s názorom, že zástupca základnej
organizácie vás ako člena nedostatočne
reprezentuje (alebo vôbec), povedali ste
to nahlas na členskej schôdzi? Kedy ste
ju mali naposledy?
Medzi ľuďmi, ktorí majú vzdelávať a viesť
ďalšie generácie, sa vytráca spolu-
patričnosť a solidarita či sociálne cítenie.
V spoločnosti panuje konzum a done-
konečna sa opakuje otázka: „Čo z toho
mám?“ alebo konštatácia: „Aj nečlenovia
majú tie isté výhody...“ Povedzme, že
priemerný členský príspevok odvádzaný
na aktivitu zväzu je v súčasnosti približne
3 € na mesiac. Čo kúpite za 3 €?!
Malý nákup, ktorý vám vystačí sotva na
jeden deň. Zdá sa mi nespravodlivé
neustále obviňovať OZPŠaV z nečinnosti,
keď pre nás – všetkých zamestnancov
v školstve – vyrokoval v poslednom
období nárast platov o 36 € na
mesiac. Podarilo sa vyrokovať dvoj-
percentné plnenie do DDS, pracujeme

jed-
notnosť

zisťujú
presadzujú

minimálne

v komisiách na zmenách viacerých
dôležitých zákonov a snažíme sa pripo-
mienkovať zákony tak, aby sa prispôsobili
potrebám školských zamestnancov.
Z môjho pohľadu to je oveľa väčší prínos
pre člena, ako ním investovaná suma
členského na mesiac.
V spoločnosti sa objavujú neustále noví
kritici, samozvaní vodcovia, politici, dema-
gógovia, neobjektívni novinári či blogeri,
ktorí naštrbujú jednotnosť našej najväčšej
odborovej organizácie. Nepredpokladám,
že tieto výrazné osobnosti plnohodnotne
nahradia činnosť odborov v budúcnosti,
keď sa jednota našej členskej základne
rozpadne. Je zaujímavé, že zväčša sa
ozývajú práve hlasy nečlenov, ktorí sa
snažia z odborov spraviť prežitok a nepo-
trebnú organizáciu. Porozmýšľajte nad
tým, koľko času a nervov stáli uvedené
výhody. Skúste zistiť, na koľkých školách
sa podarilo vďaka odborom odstrániť
niektoré katastrofálne havarijné stavy
budov a zariadení. Informujte sa, koľko
odborných sekcií robia jednotlivé združe-
nia, aby boli vypočuté vaše problémy,
názory a tiež postrehy z praxe, ktoré sa
prostredníctvom našich funkcionárov do-
stanú k zriaďovateľom, ministrom... alebo
sa premietnu do legislatívy. Myslíte si, že
by to bolo možné, ak by skupina, ktorá
zmenu požaduje, nebola dosť veľká
a silná? Často ideme hlavou proti múru,
odmietame neakceptovateľné názory,
ktoré nám vnucuje vláda, konfederácie
a ďalší samozvaní odborníci... To, čo sa
za posledné dva roky stalo, neprišlo samo.
Bez jednej veľkej organizácie by sa
neudialo absolútne nič. Vy členovia ste
k úspechu prispeli svojou aktívnou
činnosťou, ale aj múdrymi postrehmi.
Stále si myslíte, že vaše členstvo v odbo-
roch je zbytočné a zväz je prežitkom
doby?

Deväť týždňov dovolenky platí aj pre
nečlenov, dvakrát päť percent k platu
dostali aj nečlenovia, kolektívna zmluva
platí pre všetkých. Aké sú teda mimo-
riadne výhody (bonusy, benefity)* pre
členov? Niečo, čo vykonávame pre
uspokojenie tých, ktorým predtým vyme-
novaná činnosť nestačí:

Právne poradenstvo v oblasti
pracovnoprávnych sporov (okamžite);
Právne v oblasti
pracovnoprávnych sporov
(pred súdom);

zastupovanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Právne poradenstvo pri akomkoľvek
právnom spore (reštitučný,
rozvodový...);
Organizovanie nátlakových aktivít
a právna zodpovednosť za ich
realizáciu;
Vydávanie časopisu, zborníkov,
informácie o aktuálnej činnosti
na stránke zväzu, konferencie,
tlačové správy (TASR);
Komunikačné prostredie pre každého
člena zväzu (diskusné fórum,
interné dokumenty, ankety);
Telefonická a e-mailová podpora
každého člena pri nespravodlivosti
v pracovnoprávnych otázkach alebo
v sociálnom prostredí na pracovisku;
Kontrola a následná náprava úrovne
BOZP na pracoviskách a vyšetrenie
pracovných úrazov;
Zľavy v dvoch rekreačných zariade-
niach zväzu a zľavy v partnerských
rekreačných zariadeniach (SOREA),
ďalšie ponuky zliav podľa aktuálnej
ponuky a potrieb členov;
Delegovanie členov do odborných

aktivít v zahraničí prostredníctvom
členstva vo svetových odboroch;
Bezplatná finančná výpomoc pri

obzvlášť zlých životných situáciách;
Návratná finančná výpomoc

v rôznych variáciách;
Súťaže a finančné podpory činnosti

základných organizácií;
Bezplatné vedenie účtov odborárov

v zmluvnej banke;
Odborné sekcie a školenia

pre členov odborov;
Kontinuálne vzdelávanie

poskytované zväzom;
Projekty realizované zväzom

a projekty partnerov (KOZ, ETUCE, EI);
Športové podujatia, ako napr.

nohejbal, lyžovanie, volejbal,
stolný tenis, bowling;

Informačné brožúry, aktuálne
Zákonníky práce, kalendáre
na aktuálny kalendárny rok;

Stále málo?...

Niektoré z uvedených benefitov sú
závislé od dĺžky členstva,pravidelného
platenia členského príspevku a platného
členského preukazu. Podmienky
poskytovania benefitu sa dajú prehodnotiť.
Rozhodujeme vždy SPOLOČNE.

Ivan Šóš
krajský predseda ZSŠ

*
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Pri príležitosti
ocenil minister školstva
úspešných pedagógov a alšie osobnosti

Dušan aploviČ č
ď

D A U ITE OVŇ ĽČ

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva si
z rúk ministra školstva, vedy,

výskumu a športu SR Dušana aplovi a prevzali Ve ké a Malé
medaily sv. Gorazda a akovné listy. Slávnostné podujatie sa
uskuto nilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Pracovníci z oblasti školstva boli odmenení za dlhoro nú
pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo
výchovno-vzdelávacom procese, úspešnú prácu so zdravotne
hendikepovanými žiakmi i žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

–

–

pri
príležitosti D a u ite ov

–

ň ľč
Č č

č
č

č

ľ
ď

Je pre nás veľkým potešením, že tieto významné ocenenia si
z rúk ministra školstva prevzali i tri naše kolegyne:

Malú medailu sv. Gorazda za
dlhoročnú tvorivú pedagogickú a metodickú prácu v prospech
zamestnancov školstva,

Malú medailu sv. Gorazda za
dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť a významný podiel
na rozvoji školstva SR,

ďakovný list za dlhoročnú výchovno-
-vzdelávaciu prácu v prospech predprimárneho vzdelávania.

•

•

•

PaedDr. Eva Klikáčová

RNDr. Ingrid Gamčíková

Zlata Antalíková

Srdečne blahoželáme

Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda ude ujú ministri školstva pri
príležitosti D a u ite ov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj
pracovníkom v iných oblastiach spolo enského života už od roku
1999. Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej

ľ
ň ľč

č

správy v školstve, ob ianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori
vysokých škôl alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ
SR. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne
oce ovanie, ktorej lenmi sú poprední predstavitelia rezortu
školstva, ako aj iných oblastí spolo enského života.

č

č
č

ň
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80. výročie

narodenia

Ku dňu učiteľov
V tento deň patrí sa s úctou učiteľom poďakovať,
aj keď oni si už dávno zvykli opasky uťahovať...
Za trpezlivosť a lásku, s ktorou deti učia,
za obetavosť, s ktorou o budúcnosť našu sa starajú,
za hodnoty, ktoré vytvárajú, za nekonfliktnosť,
s ktorou nad množstvom nedostatkov oči zatvárajú,
za skromnosť, s ktorou sa s nedostatkom financií vyrovnajú,
za schopnosť, s ktorou dokážu v práci horieť,
že sa stále ešte dokážu za nízky plat zapáliť,
že aj menej šikovných žiakov vedia povzbudiť a pochváliť,
za schopnosť vedomosti žiakom do hláv ako na CD napáliť,
že sa dokážu dobrými výsledkami žiakov na olympiádach
pochváliť, za to, že sa zmierili s tým, že v profesii učiteľa sa
nedá nabaliť, za schopnosť nenechať sa žiakmi dobehnúť
a napáliť, za schopnosť invektívam rodičov odolávať,
za to, že vedia s rodičmi neposedných detí vychádzať,
a majú schopnosť aj rodinnú výchovu nahrádzať,
za zodpovednosť vo výučbe nedajbože, že by žiaci niečo
nevedeli, za to, že vďaka testom deviatakov MONITORU
dokážu prekonať aj nočnú temnú moru.
Vždy dokážu byť k žiakom milí a ich problémom
otvorení do dôchodku však spravidla odchádzajú vyhorení...
Zmenila sa však doba – trochu inak učiteľstvo vyzerá...
Ak na učiteľstvo v mladom veku dnes pomyslíš,
dobre vedz a zmier sa s tým chudobný budeš ako
kostolná myš,rodine a sebe ublížiš a na spodnú priečku
spoločnosti sa zaradíš...
Už dávno skončili sa Komenského časy,
keď ešte učenie bolo hrou a bolo plné krásy...
Na výročie narodenia Komenského pripomíname si
Deň učiteľov...
Milý sviatok, keď deti spomenú si na učiteľa alebo
pani učiteľku...
Prinesú kvietok v tento sviatok – máme hľadieť
na kvet ako na úplatok?
Písal o tom už nejeden plátok...
Ako sa teda zachovať: Prijať a či neprijať?
Dilema je to veľká – ako je to správne, ako sa zachovať?
Byť v pozícii úplatkára, čo od detí kvety prijíma,
je také kruté, až to k slzám dojíma...
Záslužné činy učiteľov zmenili sa – už nie sú pýchou
spoločnosti, aj keď sú stále šíriteľmi kultúry a vzdelania,
sú príťažou a stali sa len krotiteľmi – mladí už netúžia
byť učiteľmi...
Povedať niečo milé, povzbudivé – bolo by veru asi srdcu
milé, ale ťažko sa slová povzbudivé hľadajú,
keď o peniaze, ktoré nie sú, sa ministerstvá hádajú...
Márne ich hľadajú na rôznych ministerstvách
– akosi sa stratili v paragrafoch zákonov...
Peniaze nie sú a nebudú, oznamujú stroho a skrátka
– nechávajú si však vždy otvorené zadné vrátka...
Pod čiarou aj nad čiarou hľadajú – s kamennou tvárou tvrdia...
Na teplých stoličkách sedia, že robia možné
aj nemožné, s úsmevom stále tvrdia...

Jozef Garlík

–
–

–

–

Adriana Réveszová
nar. 7. marca 1 349

Spomíname

Adrika – bývalá redaktorka Učiteľských novín – bola zakla-

dateľkou i dušou EXOD-u na Slovensku. Pri svojom zamestnaní

mala možnosti i dosah rozširovať myšlienky EXOD-u. Okrem

toho, že ich rozširovala, sama sa na práci EDOD-u i podieľala.

Spolupracovala som s ňou od roku 1974 – vlastne až do jej smrti

v roku 1996. Poznám jej prácu najmä v týchto rokoch.

Pretože bola erudovanou sprievodkyňou, sprevádzala zájazdy

a EVZ nielen v Bratislave, ale keď bolo treba, aj v okolí či

v blízkej i ďalekej cudzine. Sama mala výborné nápady i pri

vymýšľaní nových tém a zájazdov. Po otvorení hraníc v roku 1989

navrhla rozšírenie EVZ i do cudziny a vznikla nová EVZ

Bratislava – mesto hudby s výjazdom do Rakúska. Bola to

úspešná EVZ temer pre 100 účastníkov. Vymyslela EVZ

Bratislava – textilné techniky – a mnoho zájazdov do zahraničia

pre EXOD. Zomrela niekoľko dní po príprave nového zájazdu

– Po stopách Ľudovíta II., na ktorom sa už nemohla zúčastniť...

Zájazdy a EXOD – hoci úspešné – Po stopách Jána Amosa

Komenského či Po stopách starých Slovanov po nej vlastne nik

nerobil.

Adrika – výborná sprievodkyňa a exodáčka – chýba... Tí, ktorí

sme ju poznali a spolupracovali s ňou, spomíname na ňu pri

príležitosti jej nedožitých 80. narodenín a dúfame, že jej činnosť

v EXOD-e na Slovensku nebude zabudnutá, ba naopak, bude

náležite ocenená...

Lýdia Tomášová
činná v EXOD-e

v rokoch 1974 – 2008

41

Rôzne



Jedinečná ponuka ubytovania v BRNE
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OPRAVA
V ísle 3/2013 vystrájal tla iarensk škriatok a na strane 3 vymenil
meno autora lánku. Správne malo by uvedené František Lesanský.
Autorovi príspevku sa redakcia ospravedl uje.

č č
č

ý 2
ť

ň

Nové právne predpisy za IV. štvrťrok 2013

Zákon č. 308/2013 Z. z.

Zákon č. 312/2013 Z. z.

Zákon č. 318/2013 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 321/2013 Z. z.

Zákon č. 338/2013 Z. z.

–

–

–

–

mení a dopĺňa
zákon čís. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce, v článku II mení a dopĺňa zákon
čís. 5/2004 Z. z. o službách zamest-
nanosti a v článku IV mení a dopĺňa
zákon čís. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci – účinnosť
od 1. 11. 2013

mení a dopĺňa
zákon čís. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických a odborných zamestnancoch
– doplňujúce pedagogické štúdium,
v článku II mení a dopĺňa zákon čís.
131/2002 Z. z. o vysokých školách – ruší
vyhlášku MŠ SR čís. 581/2007 Z. z.
o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
v článku III mení a dopĺňa zákon čís.
596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve – účinnosť od
1. 11. 2013

mení a dopĺňa
zákon čís. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení – definícia za-
mestnanca, hostiteľský členský štát,
výška a spôsob platenia príspevkov,
predčasný výber, riziká, nakladanie s ma-
jetkom, účastnícka a zamestnávateľ-
ská zmluva, informácie – účinnosť od
1. 1. 2014

– ktorým sa ustanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2014 – 352,00 eura pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou
mzdou a 2,023 eura za každú hodinu
odpracovanú zamestnancom, ruší naria-
denie vlády SR čís. 326/2012 Z. z.

účinnosť od 1. 1. 2014

mení a dopĺňa
zákon čís. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení – samostatne zárobkovo činná
osoba, v článku II mení a dopĺňa zákon
čís. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti – účin-
nosť od 1. 11. 2013

–

Zákon č. 363/2013 Z. z.

Zákon č. 375/2013 Z. z.

Zákon č. 426/2013 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 427/2013 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 441/2013 Z. z.

Oznámenie MPSVaR SR č. 460/2013
Z. z.

–

–

mení a dopĺňa
zákon čís. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre
výskum a vývoj – účinnosť od 1. 12. 2013

mení a dopĺňa
zákon čís. 293/2007 Z. z. o uznávaní
odborných kvalifikácií – posúdenie a ove-
renie dosiahnutého vzdelania žiadateľa
s medzinárodnou ochranou, v článku II
mení a dopĺňa zákon čís. 288/1997 Z. z.
o telesnej kultúre a v článku III mení
a dopĺňa zákon čís. 282/2008 Z. z. o pod-
pore práce s mládežou – účinnosť od
1. 12. 2013

– mení
a dopĺňa zákon čís. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy – hospodárenie pri neschvá-
lenom rozpočte, poskytovanie údajov
ministerstvu financií, rozpočtové opat-
renia, pravidlá používania návratných
zdrojov financovania – účinnosť od
14. 12. 2013

– mení a dopĺňa nariadenie vlády SR čís.
104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii
– obsah a spôsob podávania žiadosti
s prílohami – účinnosť od 1. 1. 2014

– ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme s prílohami,
ruší nariadenie vlády SR čís. 578/2009
Z. z. – účinnosť od 1. 1. 2014

– o uložení kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona čís. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme

Zákon č. 464/2013 Z. z.

Opatrenie MPSVaR SR č. 469/2013 Z. z.

Zákon č. 473/2013 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 507/2013 Z. z.

– mení a dopĺňa
zákon čís. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) – peda-
gogická dokumentácia, počty žiakov
v triedach, zriadenie spoločných tried
v stredných odborných školách, počet
tried, poskytovanie príspevkov z MŠ
VVaŠ SR, v článku II mení a dopĺňa
zákon čís. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách – zmena prílohy č. 5, v článku III
mení a dopĺňa zákon čís. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve – zabezpečovanie súťaží
detí a žiakov, v článku IV mení a dopĺňa
zákon čís. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a škol-
ských zariadení – učebnice, ocenenie
výhercov súťaží, a v článku V mení
a dopĺňa zákon čís. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave – po-
čet tried prvého ročníka – účinnosť od
1. 1. 2014, resp. 1. 9. 2014

ktorým sa ustanovuje výška dôchod-
kovej hodnoty na rok 2014 – 10,2524
eura – účinnosť od 1. 1. 2014

– o štátnom
rozpočte na rok 2014 – účinnosť od
1. 1. 2014

–
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR čís.
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných pro-
striedkov zo štátneho rozpočtu pre školy
a školské zariadenia – týka sa príloh
č. 1, 3 a 11 – účinnosť od 1. 1. 2014

Dušan Kazár
právnik OZ PŠaV

na Slovensku

–

Nové právne predpisy
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Aktuality zväzu
Klub školstva a vedy Brno, s. r. o.

Dom Klub školství bol postavený na
prelome 19. a 20. storočia. V roku

1935 ho kúpil Ústřední spolek jednot
učitelských v zemi Moravskoslezské
a dal ho do užívania učiteľskej verejnosti
pod názvom Učiteľský dom. Nezmaza-
teľne sa zapísal do vedomia učiteľov na
celej Morave a slúžil na ich záumovú
činnosť. Za zmienku stojí Pěvecké
sdružení moravských učitelů a Vachův
sbor moravských učitelek. Po spoločen-
ských zmenách v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia sa takmer všetky
záujmové činnosti rozpadli a zanikli.

V súčasnosti dom vlastnia odborové
zväzy, ktoré vytvorili spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným Klub školstva a vedy
Brno, s. r. o., ktorá je tiež správcom domu.

Jedinečná ponuka ubytovania v BRNE

Zo Slovenska je spoluvlastníkom OZ
PŠaV na Slovensku a Odborový zväz
Slovenskej akadémie vied. V roku 2013
bola dokončená rekonštrukcia podkrovia
s 9 bytmi. Jeden podkrovný byt je využí-
vaný na účely vlastníka, čiže pre potreby
členov odborových zväzov vlastniacich
dom.
Podrobné informácie o štruktúre vlast-
níkov a hlavne o možnosti využitia
a prenajatia bytu odborármi navštevu-
júcich Brno nájdete na webovej stránke

Vážené členky, vážení členovia OZ
PŠaV, využite ďalší z benefitov a jedi-
nečnú príležitosť ubytovania počas
vašich pracovných i voľnočasových
pobytov v Brne.

www.klubskolstvi.cz



50% zľava

LETNÉ PRÁZDNINY v kúpeľoch
REZERVÁCIE: Ing. Jela Hložková – S.I.P.

Komenského 5252/34, 921 01 PIEŠŤANY
Telefón 033/7628119 MOBIL 0918 162 515

Mail: spolocnostsip@gmail.com

PENZIÓN TRIBEČ***
KÚPELE BOJNICE

VOĽNÝ VSTUP

termálne kúpalisko ČAJKA

VOĽNÝ VSTUP

CENA 82 € 3 DNI

CENA 123 € 4 DNI
Plná penzia + hotelový bazén

pre celú rodinu

na

do FITNES

soľná jaskyňa 45 min.VSTUP

Hotel SLOVAKIA***
Kúpele TRENČIANSKE TEPLICE

CENA 162 € / 5 DNÍ

Polpenzia + denne plávanie

VOĽNÝ VSTUP vnútorný bazén

a sauna v hoteli SLOVAKIA***

8 liečebných PROCEDÚR

Kúpeľné mesto PIEŠŤANY
Mestský

VOĽNÝ VSTUP do FITNES hotelového
bazéna. V CENE je zapožičanie bicyklov.

+Polpenzia

a

hotel PARK ***

+ k jedlu

BONUS denne nápoj, koláčik/zmrzlina.

+

CENA 180 € / 6 DNÍ

do 12 ROKOV ZADARMO

POBYT pre DETI


