
VáÏené kolegyne, váÏení kolegovia,
keì budete ãítaÈ tieto riadky, uÏ nám
bude klopaÈ na dvere záver ‰kolského
roka 2005/2006. Chcem sa spolu
s Vami tro‰ku zamyslieÈ a porozm˘‰-
ºaÈ, ão nové nám priniesol a ak˘
vlastne bol, z pohºadu nás, odborá-
rov. Keì si postupne premietneme
jeho priebeh, môÏeme asi kon‰tato-
vaÈ, Ïe bol veºmi bohat˘ na prácu
a rôzne akcie, udalosti, stretnutia
a pod. Ja spomeniem len niektoré,

ktoré vo mne zanechali najsilnej‰ie
dojmy. 
Od septembra sme sa venovali s pl-
nou intenzitou kolektívnemu vyjed-
návaniu a ‰tátnemu rozpoãtu na rok
2006. Kolektívne vyjednávanie bolo
úspe‰né a jeho v˘sledok pocítime
práve teraz, keì sa od 1. 7. zvy‰ujú
platové tarify pre v‰etk˘ch zamest-
nancov. V t˘chto Aktualitách Zväzu
nájdete nové stupnice platov˘ch ta-
ríf. ·tátny rozpoãet nám dal tieÏ po-
riadne zabraÈ. Napriek celkom slu‰-
nej pozícii po rokovaní vlády, nám
ho parlament zmenil a ch˘bajúce
prostriedky sme museli naháÀaÈ aj
zaãiatkom tohto roka. 
V októbri sme pod hlaviãkou KOZ
SR uskutoãnili protestné zhromaÏde-
nie na DeÀ chudoby, kde sme vyjad-
rili nesúhlas s t˘m, Ïe veºké mnoÏ-
stvo, hlavne nepedagogick˘ch za-
mestnancov, ktorí pracujú v ‰kol-
stve, Ïije na hranici chudoby. Veºk˘
v˘znam a ohlas mala aj akcia „·kol-
ské peniaze ‰kolám, ‰kolsk˘m zaria-
deniam a ich zamestnancom“, ktoré
sme zorganizovali na konci novem-
bra a zaãiatkom decembra. 
Hneì od 1. januára sme spustili kam-
paÀ na získavanie nov˘ch ãlenov,
ktorá beÏí dodnes. Má pozitívne, ale

aj negatívne ohlasy a z môjho pohºa-
du bolo v tomto smere moÏné vyko-
naÈ oveºa viac práce, ako sa vykona-
lo. Veºkú pozornosÈ sme venovali aj
rozpisu ‰tátneho rozpoãtu na rok
2006, kde sa znovu ukázala veºká ne-
vyváÏenosÈ rozpisu finanãn˘ch pro-
striedkov a normatívny spôsob si po-
dºa môjho názoru vyÏaduje e‰te veºa
úprav a dolaìovania. 
Veºkú pozornosÈ sme venovali aj prí-
prave 3. roãníka medzinárodnej kon-
ferencie, ktorá bola 6. apríla v Bratis-
lave a niesla názov „Slovenské ‰kol-
stvo dnes a zajtra“. Podrobnosti ná-
jdete vo vnútri Aktualít.
Pokraãovali sme v práci na medziná-
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rodnom projekte „Rozvoj nediskri-
minaãného kvalitného vzdelávania
rómskych detí“, ktor˘ ukonãujeme
ìal‰ou medzinárodnou konferenciou
v septembri tohto roku u nás v Bra-
tislave. Keì som pri medzinárodnej
ãinnosti, musím kon‰tatovaÈ, Ïe
v tomto smere sme vykonali veºké
mnoÏstvo práce. Veì okrem pravi-
deln˘ch rokovaní v EIE – Paneuróp-
skej ‰truktúre a ìal‰ích okrúhlych
stolov, sme zorganizovali mnoÏstvo
aktivít. Spomeniem stretnutie asi 80
mlad˘ch ãlenov z na‰ej a âeskej re-
publiky v KeÏmarsk˘ch Îºaboch,
stretnutie Rady Zväzu a Predsedníc-
tva âMOS ‰kolstva v KeÏmarsk˘ch
Îºaboch pri obnove Vysok˘ch Ta-
tier. Zorganizovali sme pre celú Eu-
rópu konferenciu na tému „Sociálny
dialóg“ v Bratislave. V tomto ãase je
u nás na náv‰teve delegácia vysoko-
‰kolákov - odborárov z Loty‰ska.
Tieto akcie majú obrovsk˘ v˘znam
pre poznávanie a v˘menu skúseností
a priná‰ajú nové podnety pre ìal‰iu
prácu. Málokto si v‰ak uvedomuje,
koºko si vyÏaduje financií a hlavne

práce. Zaãíname práce na príprave
ìal‰ieho svetového kongresu EI, kto-
r˘ bude v Berlíne v lete budúceho ro-
ka.
Zapojili sme sa do dvoch projektov.
Jeden cez Európsky sociálny fond,
kde sme boli úspe‰ní a v septembri
zaãíname vzdelávanie a pri druhom
projekte cez Nórsky finanãn˘ me-
chanizmus e‰te ãakáme na v˘sledky
hodnotenia.
Okrem mnoÏstva stretnutí s Vami na
Va‰ich ‰kolách, ãi Radách ZO, sme
nezanedbali ani rokovania na úrovni
ZMOS, Slovenskej rektorskej konfe-
rencie, Rady vysok˘ch ‰kôl, ãi Klu-
bu dekanov. Stretávame sa s riaditeº-
mi stredn˘ch aj základn˘ch ‰kôl,
v‰etko s cieºom obhajovaÈ oprávnené
záujmy a poÏiadavky na‰ich ãlenov.
Ako sa ºudovo hovorí, od zaãiatku
tohto kalendárneho roka to vrelo aj
vo vláde a vo vedení KOZ SR. Mi-
nister ‰kolstva SR M. Fronc odstúpil,
museli sme rozbehnúÈ rokovania
s nov˘m ministrom. Po krátkom ãase
musím kon‰tatovaÈ, Ïe sú kon‰truk-
tívne a komunikácia pokraãuje bez

problémov. Prezident KOZ SR I.
Saktor oznámil, Ïe v novembri od-
stupuje z funkcie prezidenta a preto
musíme rie‰iÈ aj túto skutoãnosÈ.
Predpokladám, Ïe keì ãítate tento
príspevok, parlamentné voºby sú uÏ
za nami a preto v nasledujúcich t˘Ïd-
Àoch a mesiacoch budeme pracovaÈ
na tom, aby sa do programového vy-
hlásenia vlády dostali aj na‰e poÏia-
davky, pracovaÈ na zvolení nového
prezidenta KOZ SR, zaãaÈ pripravo-
vaÈ ná‰ V. zjazd, kolektívne vyjedná-
vaÈ na rok 2007 a pod. 
Len z tohto krátkeho v˘poãtu vidíte,
Ïe práce je dosÈ a to je dobre. Ak
chceme byÈ úspe‰ní, potrebujeme aj
Va‰u pomoc a podporu. Preto pokra-
ãujte v získavaní nov˘ch ãlenov, le-
bo bez ãlenskej základne, resp. pri jej
poklese, sa budú na‰e oprávnené po-
Ïiadavky presadzovaÈ veºmi ÈaÏko.
Záverom Vám chcem poìakovaÈ za
prácu a spoluprácu v uplynulom
‰kolskom roku a popriaÈ Vám pekné
leto, veºa slnka, oddychu a pohody.

Ján Ga‰peran,

predseda OZ P·aV na Slovensku 

Stalo sa uÏ tradíciou, Ïe Odborov˘
zväz pracovníkov ‰kolstva a vedy

na Slovensku po-
riada, pri príleÏitos-
ti DÀa uãiteºov od-
bornú konferenciu.
Tento rok na‰a kon-
ferencia niesla 
názov Slovenské
‰kolstvo dnes a zaj-
tra. Zväz si na svo-
jom zjazde v roku
2003 vyt˘ãil progra-
mové ciele, v kto-
r˘ch je zakompo-
novaná na‰a zodpo-
vednosÈ za rozvoj
‰kolstva a vedy,
zodpovednosÈ za
spoloãenské posta-
venie a sociálne is-
toty pedagogick˘ch
a nepedagogick˘ch
zamestnancov. Na-
‰e dokumenty za-
definovali, Ïe bude-
me podporovaÈ
a presadzovaÈ prá-

vo na vzdelanie a zamestnanie v re-
zorte ‰kolstva, bez ohºadu na sociál-

ny, politick˘, náboÏensk˘ ãi rasov˘
pôvod. TieÏ sme sa zhodli na tom,
Ïe budeme klásÈ dôraz na stabilizá-
ciu ‰kolstva, rozvoj vzdelávania
a v˘chovy tak, aby zodpovedala ú-
rovni krajiny, ktorá dnes patrí me-
dzi krajiny OECD a je ãlenom Eu-
rópskej únie.
Teraz, keì sa láme funkãné obdobie
a na dvere nám klopú predãasné
voºby, je ãas povedaÈ si, kde sa na-
‰e ‰kolstvo nachádza, kde sú jeho
silné a slabé stránky a aké sú ìal‰ie
moÏnosti jeho rozvoja. 
Aj keì si zväz uvedomuje svoju
zodpovednosÈ, aj keì si na‰iel svoje
miesto v spoloãnosti a reaguje na
v˘voj v Slovenskej republike, hlav-
ná zodpovednosÈ je v rukách vlády,
národnej rady, zriaìovateºov a za-
mestnávateºov. VyspelosÈ tej - kto-
rej krajiny sa posudzuje aj podºa to-
ho, ako dokáÏe exekutíva, zriaìova-
telia a zamestnávatelia poãúvaÈ hlas
zamestnancov, ako dokáÏu viesÈ so-
ciálny dialóg, ako dokáÏu jeho v˘-
sledky aplikovaÈ v praxi. Na konfe-
rencii sa stretlo 200 delegátov ná‰-
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Motto:

Sú len dve politické strany na svete:
strana poctiv˘ch a strana nepocti-
v˘ch. Spoznáte ich podºa toho, ako
ktorá podporuje ‰kolstvo (parafrázo-
vané) Karel Havlíãek Borovsk˘

Odborov˘ zväz pracovníkov ‰kol-

stva a vedy na Slovensku (Zväz)

predkladá na základe získan˘ch

podkladov zo ‰kôl, ‰kolsk˘ch zaria-

dení, od zriaìovateºov a zdruÏení

Zväzu návrhy do programov poli-

tick˘ch strán, ktoré odporúãame

premietnuÈ do Programového vy-

hlásenia vlády SR na nadchádzajú-

ce funkãné obdobie.

Zväz pokladá za prioritné:

1. Kvalitu v˘chovy a vzdelávania
na v‰etk˘ch stupÀoch od mater-
sk˘ch ‰kôl aÏ po celoÏivotné
vzdelávanie za úãelom zlep‰enia:

- rozpracovaÈ na podmienky Slo-
venskej republiky a realizovaÈ
program Minerva vychádzajúci
zo záverov Bolonského procesu
a Lisabonskej stratégie. V tomto
zmysle dôsledne rozvíjaÈ, nie
proklamovaÈ, vedomostnú eko-
nomiku

- terminovaÈ ukonãenie reforiem
v regionálnom ‰kolstve, prijaÈ
Zákon o v˘chove a vzdelávaní 

- rozvíjaÈ vedu, v˘skum, inovácie
na vysok˘ch ‰kolách a podporo-

vaÈ ich prepojenie na prax
2. Financovanie ‰kolstva, vedy

a v˘skumu z prostriedkov ‰tátne-
ho rozpoãtu a ìal‰ích zdrojov:

- zv˘‰iÈ v˘davky na ‰kolstvo
z HDP poãas funkãného obdobia
novej Vlády SR na 6 %, a to na-
sledovn˘mi krokmi:

v roku 2007 - 4,5 %

v roku 2008 - 5,0 %

v roku 2009 - 5,5 %

v roku 2010 - 6,0 %

3. OdmeÀovanie zamestnancov
‰kolstva v tejto oblasti:

- zabezpeãiÈ, aby sa priemern˘ plat
v ‰kolstve minimálne vyrovnal
priemernému platu v národnom
hospodárstve

- dosiahnuÈ pre pedagogick˘ch za-
mestnancov regionálneho ‰kol-
stva úroveÀ 1,2 aÏ 1,6 násobku
priemerného platu v národnom
hospodárstve

- dosiahnuÈ pre pedagogick˘ch za-
mestnancov vysok˘ch ‰kôl úro-
veÀ 2 násobku priemerného platu
v národnom hospodárstve 

- zabezpeãiÈ dôstojné odmeÀova-
nie nepedagogick˘ch zamestnan-
cov rezortu ‰kolstva.

4. Postavenie zamestnancov ‰kol-
stva rie‰iÈ zmenami v legislatíve:

- v Zákonníku práce, v sociálnych
zákonoch a Zákone o pedagogic-
k˘ch zamestnancoch, v rámci

ktorého uplatniÈ kariérov˘ systém
pedagogick˘ch zamestnancov
vrátane jeho finanãného zabezpe-
ãenia

- v Zákone o kolektívnom vyjed-
návaní posilniÈ pozíciu zamest-
nancov a ich legitímnych zástup-
cov (povinnosÈ prispievaÈ na ko-
lektívne vyjednávanie, ãlenské
príspevky – odpoãítateºná poloÏ-
ka z daní, motivácia zamestnáva-
teºov pre napæÀanie sociálnych
programov...)

5. Sociálno-právnu oblasÈ
v jej rámci:
- zohºadÀovaÈ v sociálnom zabez-

peãení zamestnancov ‰kolstva
ich ‰pecifické pracovné pod-
mienky, vyrie‰iÈ dlhodobo nerie-
‰en˘ problém regenerácie pra-
covnej sily

- zníÏiÈ pedagogick˘m zamestnan-
com vek odchodu do dôchodku,
vzhºadom na nadmerné psychic-
ké zaÈaÏenie v ich profesionál-
nom pôsobení

- koncepãne rie‰iÈ v ‰kolstve dopa-
dy nepriaznivého demografické-
ho v˘voja, kde namiesto neuvá-
Ïeného prepú‰Èania pedagogic-
k˘ch zamestnancov prijaÈ opatre-
nia na skvalitnenie v˘chovy
a vzdelávania - zniÏovaním po-
ãtov Ïiakov v triedach a skupi-
nách, individuálnym prístupom
k Ïiakom...

ho zväzu, aby formou odbornej dis-
kusie vyjadrili svoj názor. Od kon-
ferencie sme oãakávali, Ïe na‰e ná-
zory padnú na úrodnú pôdu a dosta-
nú sa do programov politick˘ch
strán a následne aj do programové-
ho vyhlásenia budúcej vlády. 
Dnes po skonãení konferencie
môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe splnila svoj
cieº. Prvá ãasÈ patrila hosÈom z o-
boch strán politického spektra.
S krátkymi príspevkami vystúpil
podpredseda vlády a minister finan-
cií Ivan Miklo‰, minister ‰kolstva
László Szigeti a Miroslav Beblav˘,
‰tátny tajomník ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny, ktor˘ za-
stupoval pána premiéra. Opozíciu
zastupovali: Vladimír Meãiar, Zu-

zana Martináková a Du‰an Jarja-
bek, ktor˘ pri‰iel namiesto Róberta
Fica. Pán Miklo‰ uznal na‰e argu-
menty pre dofinancovanie ‰kolstva
a prisºúbil predloÏiÈ do vlády návrh
na dofinancovanie ‰kolstva v rozsa-
hu 300 miliónov korún. ëal‰ích 200
aÏ 250 miliónov zo svojej rezervy
prisºúbil minister ‰kolstva László
Szigeti. ëal‰ia ãasÈ konferencie sa
venovala na‰im poÏiadavkám. Vy-
t˘ãili sme niekoºko priorít, ktoré u-
vádzame v prílohe tohto ãlánku. Po-
Ïiadavky t˘kajúce sa t˘chto oblastí
sme rozpracovali do dokumentov,
ktoré boli súãasÈou materiálov
z konferencie.
V medzinárodnom bloku vystúpili
hostia z âiech a Holandska, ìal‰ia

ãasÈ konferencie sa zamerala na re-
gionálne ‰kolstvo a prebiehala aj
diskusia o vysok˘ch ‰kolách a vede. 
Na konferencii, ãi uÏ formou referá-
tov alebo diskusn˘ch príspevkov,
vystúpilo okrem politikov veºa od-
borníkov zo v‰etk˘ch oblastí slo-
venského ‰kolstva a odznelo veºa
kritick˘ch aj kon‰truktívnych návr-
hov a pripomienok. Podºa hodnote-
nia jednotliv˘ch úãastníkov mala
konferencia vysokú odbornú úro-
veÀ. Návrhy a poÏiadavky boli odo-
vzdané jednotliv˘m politick˘m
stranám, následne bude vypracova-
n˘ zborník. So závermi z konferen-
cie bude zväz postupne pracovaÈ
a na budúci rok pripraví jej ‰tvrt˘
roãník.                        Ján Ga‰peran

Návrhy OZ P·aV do programov politick˘ch strán 
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Na treÈom roãníku odbornej konfe-

rencie organizovanej Zväzom od-

znelo mnoÏstvo podnetov, ktoré

monitorujú súãasné problémy ná‰-

ho ‰kolstva a zároveÀ priná‰ajú

moÏnosti a cesty jeho v˘voja.

Z materiálu, ktor˘m prezentovalo

ZdruÏenie S· svoj pohºad na pro-

blematiku stredného ‰kolstva vy-

beráme: 

V‰etky doteraj‰ie vlády na Slovensku
od novembra 1989 si vo svojich pro-
gramoch zakotvili priority, v ktor˘ch
deklarovali potrebu rozvoja v˘chovy
a vzdelávania, ako strategického pro-
striedku v rozvoji ná‰ho ‰tátu.
V t˘chto prioritách nachádzame sºu-
by na primerané postavenie ‰kolstva
v hierarchickom postavení spoloã-
nosti, dôstojné postavenie pedagogic-
k˘ch a nepedagogick˘ch zamestnan-
cov ‰kolstva v spoloãnosti, ako aj po-
treby reformy ‰kolského systému
v jeho vnútornej podobe. Retrospek-
tívny pohºad na uplynul˘ch 15 rokov
nabáda k rozpaãitému, aÏ kritickému
hodnoteniu plnenia t˘chto predsavza-
tí. Slovenské ‰kolstvo aj zaãiatkom
roka 2006 trápia detské choroby v le-
gislatíve, financovaní, mnohé zaãaté
reformy sú nedotiahnuté, ba niektoré,
veºmi potrebné, sa e‰te ani nezaãali.
Postavenie zamestnancov ‰kolstva
v odmeÀovaní a sociálnom zabezpe-
ãení je nedôstojné. 
Uvedomujeme si, Ïe transformácia
spoloãnosti je disciplína na dlhé trate,
vnímame ekonomické moÏnosti (sla-

bosti) ná‰ho ‰tátu, je nám známe, Ïe
‰kolsk˘ systém je veºmi zloÏit˘ orga-
nizmus a vstup do neho podmieÀuje
následné zmeny v mnoh˘ch jeho
zloÏkách a funkciách. Napriek t˘mto
známym skutoãnostiam povaÏujeme
kritiku odbornej pedagogickej verej-
nosti k súãasnému stavu ‰kolstva za
oprávnenú. Pri takomto „prioritnom
rozvoji v˘chovy a vzdelávania“ má-
me váÏne obavy o ìal‰ie smerovanie
slovenského ‰kolstva a t˘m aj strate-
gického rozvoja Slovenska v zmysle
vzletn˘ch proklamácií z programu
Minerva a ìal‰ích záväzn˘ch rozvo-
jov˘ch dokumentov.
Filozofické a obsahové piliere rezor-
tu ‰kolstva urãovali postupne prijí-
mané programy (krátkodobé, v˘hºa-
dové, Kon‰tantín, Milénium) a vyús-
tili do Národného programu v˘chovy
a vzdelávania, ktor˘ vyhlásila pred-
chádzajúca vláda v závere svojho
funkãného obdobia. Súãasná vláda sa
v Programovom vyhlásení prihlásila
k tomuto programu a zároveÀ sa za-
viazala prijaÈ modern˘ Zákon o v˘-

chove a vzdelávaní (Zákon). Minister
‰kolstva odmietol pri svojom nástupe
do funkcie verziu Zákona, ktor˘ bol
pripraven˘ na rokovanie vlády s t˘m,
Ïe ho treba zmeniÈ. Prakticky celé ob-
dobie súãasnej vlády sa na M· SR
pripravoval nov˘ Zákon, ktor˘ sa
v‰ak do vlády a NR SR nedostal, ú-
dajne preto, Ïe nebola politická vôºa
na jeho prijatie! Peripetie s návrhom
vlastného Zákona od b˘valého minis-
tra Fronca v NR SR sú známe...
Opätovne zdôrazÀujeme poÏiadavku
Zväzu pre nadchádzajúcu vládu SR
po voºbách, aby ur˘chlene prijala Zá-
kon o v˘chove a vzdelávaní po pred-
chádzajúcej verejnej diskusii v od-
bornej pedagogickej verejnosti,
v ‰tandardnom legislatívnom proce-
se. Absencia Zákona spôsobuje ná-
sledné problémy v príprave a prijíma-
ní ìal‰ích zákonov a k nim potreb-
n˘ch vykonávacích predpisov. Mohli
by sme vymenovaÈ cel˘ rad vyhlá‰ok
a ìal‰ích predpisov, ktoré nie sú v sú-
lade s potrebami praxe, no ich nove-
lizácia je viazaná na nov˘ Zákon.
Znaãné problémy spôsobila v pred-
chádzajúcom ‰kolskom roku Vyhlá‰-
ka 510/2005 o ukonãovaní ‰túdia na
stredn˘ch ‰kolách. Popri v˘hradách
odbornej pedagogickej verejnosti tá-
to nerie‰i úãasÈ a zabezpeãenie peda-
gógov v maturitn˘ch komisiách v sú-
lade s pracovnoprávnymi a ìal‰ími
náväzn˘mi predpismi...
Oãakávame tieÏ, Ïe sa koneãne napl-
nia sºuby z minulosti a bude, tak ako
v âeskej republike, prijat˘ aj u nás
Zákon o pedagogickom zamestnan-
covi. Odborn˘ a obsahov˘ materiál
k nemu pod názvom Kariérov˘ sys-
tém pedagogick˘ch zamestnancov je
pripraven˘ a ãaká na transformáciu
do legislatívnej podoby. Prijatím ka-
riéroveho systému pedagógov sa na-
plnia moÏnosti a potreby ìal‰ieho
vzdelávania pedagogick˘ch zamest-
nancov, vrátane ich motivácie v od-
meÀovaní. ZároveÀ sa t˘m zaãnú ko-
neãne uplatÀovaÈ potrebné postupy
pri zlep‰ení ich sociálneho zabezpe-
ãenia. 
Neuralgick˘m bodom fungovania
‰kolského systému je jeho financova-
nie. Nedostatok finanãn˘ch pro-
striedkov pre ãinnosÈ ‰kôl, ‰kolsk˘ch
zariadení spôsobuje kaÏdoroãne ne-

Príspevok stredného ‰kolstva na konferencii



5

spokojnosÈ pri zabezpeãovaní pre-
vádzky a nízka úroveÀ odmeÀovania
v ‰kolstve priná‰a oprávnenú kritiku
zamestnancov. Tu sa, Ïiaº, opakova-
ne nenapæÀajú vlastné predsavzatia
doteraz v‰etk˘ch vlád, aby sa podiel
z HDP do ‰kolstva priblíÏil úrovni
‰tátov EÚ. Zatiaº sme podielom 3,8 %
HDP na posledn˘ch prieãkach EÚ. 
Popri nedostatku zdrojov sa váÏ-
nym problémom javí komplikovan˘
a zdæhav˘ tok financií. Trvá neúmer-
ne dlho, k˘m sa potrebné financie po
rozhodnutí v centrále dostanú aÏ ku
koneãnému adresátovi, t.j. na ‰kolu
a ‰kolské zariadenie. Diferencované
financovanie cez kapitolu M· SR
a z podielov˘ch daní samosprávy pri-
ná‰a jeho zneprehºadnenie. V origi-
nálnych kompetenciách orgány sa-
mosprávy ãasto nereagujú na potreby
‰kolsk˘ch zariadení v súlade s nor-
matívmi a nie je v moÏnostiach vedú-
cich zamestnancov ovplyvniÈ tento
stav. Treba v‰ak vyzdvihnúÈ aj klad-
n˘ prístup niektor˘ch samospráv,
ktoré prideºujú finanãné prostriedky
pre ‰kolské zariadenia operatívne a aj
v zv˘‰enom objeme. To vÏdy privíta-
me.
Nov˘ model financovania na Ïiaka
priná‰a zo sebou aj ìal‰ie negatívne
javy. Îiak, ako nositeº balíka peÀazí
sa stal predmetom záujmu ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení, ktoré v snahe
udrÏaÈ sa nad vodou pri klesajúcej
populaãnej krivke prijímajú aj Ïiakov
so slab‰ími v˘sledkami. Tento trend
spôsobuje zniÏovanie kvality vzdelá-
vania hlavne na gymnáziách. Odbor-
né ‰kolstvo tak má e‰te väã‰í nedo-
statok záujemcov o ‰túdium, ão sa
v koneãnom dôsledku prejaví per-
spektívne v nedostatku príslu‰n˘ch

o d b o r n o s t í
a profesií na
trhu práce. Tu
bude potreb-
né, aby M·
SR pri úprave
tohto Zákona
rie‰ilo nielen
problematiku
financovania,
ale v úzkej
väzbe aj ná-
sledné problé-
my, ktoré ten-
to model pri-
ná‰a. 
Populaãn˘ v˘-
voj v SR v súãasnosti a pre najbliÏ‰ie
obdobie priná‰a v ‰kolstve zniÏova-
nie poãtov Ïiakov a ‰tudentov a t˘m
vznikol pre Zväz aktuálny fenomén
– rie‰iÈ problém zamestnanosti. V ro-
kovaniach zástupcov Zväzu na v‰et-
k˘ch úrovniach sa podarilo elimino-
vaÈ radikálne postoje na zníÏenie po-
ãtov zamestnancov tak, aby sa mini-
malizovali dopady v prepú‰Èaní nad-
bytoãn˘ch zamestnancov a hºadali sa
zmierÀujúce moÏnosti v legislatíve,
ktoré zároveÀ podporia zv˘‰enie kva-
lity v˘chovy a vzdelávania. Tento
proces prebieha zatiaº bez väã‰ích
problémov (uvoºÀovanie dôchodcov,
nekvalifikovan˘ch...), no vzhºadom
na v˘voj populácie sa treba pripraviÈ
na ìal‰ie zniÏovanie poãtov zamest-
nancov.
V tejto súvislosti a s ohºadom na po-

trebné reformy v slovenskom ‰kol-
stve je aktuálna optimalizácia a raci-
onalizácia siete stredného ‰kolstva.
Zväz vníma tento proces ako nevy-
hnutn˘, priãom máme v pozornosti
zachovanie zmysluplnej siete ‰kôl

v regiónoch pre
ich trh práce
v súãasnosti
a v perspektí-
vach rozvoja.
Je logické, aby
sa ‰koly, ktoré
nemajú dosta-
tok Ïiakov zlu-
ãovali, zdruÏo-
vali v súlade
s platnou legis-
latívou a zo-
hºadÀovaním
najv˘hodnej-
‰ieho rie‰e-
nia pre potreby

vzdelávania v danom regióne.
Zväz vstupuje aktívne do ‰kolskej
politiky a vyjadruje sa k pripravova-
n˘m zmenám. Vo väzbe na rozvojo-
vé dokumenty podporujeme potrebu
zvy‰ovania úrovne vzdelávania aj
ìal‰ími organizaãn˘mi opatreniami
(poãty Ïiakov v triedach, skupinách,
materiálnotechnické vybavenie pra-
covísk, podmienky práce pedagó-
gov...) v súlade s potrebami a poÏia-
davkami jednotliv˘ch typov ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení.
Napriek tomu, Ïe v poslednom obdo-
bí bola zv˘‰ená dynamika rastu 
miezd v ‰kolstve, nie sme s úrovÀou
odmeÀovania spokojní. Ná‰ cieº
– dosiahnuÈ pre pedagogick˘ch za-
mestnancov 1,2 – 1,6 násobok prie-
merného platu v národnom hospodár-
stve a porovnateºnú úroveÀ odmeÀo-
vania nepedagogick˘ch zamestnan-
cov s porovnateºn˘mi kategóriami, sa
nám nedarí napæÀaÈ. Súãasn˘ stav
(priemerné platy v súãasnosti sú na ú-
rovni priemeru v NH – oscilujú oko-
lo 1,0) dokumentuje, Ïe mzdy v ‰kol-
stve sú stále v˘razne poddimenzova-
né.
Rezervy sú aj v prijat˘ch úpravách

platového systému. Pokraãuje diskri-
minácia star‰ích kategórii pri kaÏdo-
roãnom valorizovaní tarify, nev˘hod-
n˘ termín valorizácie, posledn˘ pla-
tov˘ postup po 32 rokoch praxe i na-
priek zvy‰ujúcemu sa veku odchodu
do dôchodku. Nedostatoãná je úro-
veÀ sociálneho zabezpeãenia zamest-
nancov ‰kolstva, moÏností regenerá-
cie pracovnej sily, moÏností ìal‰ieho
vzdelávania, moÏností poznávania
netradiãn˘mi spôsobmi podºa Charty
uãiteºa...            Jozef LuÏák,

predseda ZdruÏenia stredného ‰kolstva
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DeÀ uãiteºov sa na Slovensku oslavu-
je ako spomienka na osobnosÈ veliká-
na svetovej pedagogiky Jána Amosa
Komenského. Pekn˘m zvykom b˘va
vyjadriÈ vìaku pokraãovateºom jeho 
ideí humanizmu a celoÏivotného
vzdelávania.
Zväz sa v tomto roku po prv˘krát pri
príleÏitosti DÀa uãiteºov, rozhodol vy-
tvoriÈ tradíciu vyjadrenia vìaky, svo-
jim ãlenom a funkcionárom za aktívnu
prácu vo Zväze a t˘m zamestnávateºom,
ktorí re‰pektujú a dodrÏiavajú dohody
vypl˘vajúce z Kolektívnej zmluvy
vy‰‰ieho stupÀa a podnikov˘ch kolek-
tívnych zmlúv, ãím v˘znamnou mie-
rou prispievajú k tvorivej atmosfére
svojich pracovn˘ch kolektívov a tieÏ
k rozvoju slovenského ‰kolstva.
V‰etky návrhy, ktoré boli poslané na
Zväz z ãlenskej základne, vedenie
Zväzu akceptovalo a na odbornej kon-
ferencii odovzdal predseda Zväzu
s predsedami ZdruÏení ìakovné listy
a vecné dary ocenen˘m pedagogic-
k˘m a nepedagogick˘m zamestnan-
cov, ãlenom OZ P·aV a zamestnáva-
teºom. 
Ocenenie za aktívnu dlhoroãnú prácu
v OZ P·aV získali nasledovní funk-
cionári:

ZdruÏenie základného ‰kolstva
Mgr. ·imonoviã ªuboslav, 

predseda Rady ZO OZ P·aV v ob-
vode Bratislava II.; riaditeº Z·,
Podzáhradná 51, Bratislava

Mgr. Ostatníková Drahomíra, 

ZO OZ pri Základnej ‰kole s Ma-
terskou ‰kolou, Boleráz

Mgr. Miklánková Gabriela, 

ZO OZ, Základná ‰kola s Mater-
skou ‰kolou Smolenice

PaedDr. LuÏáková Hana,

predsedníãka sekcie pedagogic-
k˘ch zamestnancov M· Trnavské-
ho kraja

Kizivatová Anna, 

b˘valá predsedníãka Krajskej rady
Z Z· a predsedníãka Rady ZO OZ
Pre‰ov

Mgr. Ridarsk˘ Ján, 

b˘val˘ predseda Rady ZO OZ Hu-
menné

Kyjovsk˘ Juraj, 

predseda Rady ZO OZ Snina 
Mgr. Gálová Darina, 

predsedníãka ZO OZ pri Z·, ·tú-
rova 18, Myjava

·estáková Dana, 

ãlenka V˘boru Rady ZO OZ
v Prievidzi

Ki‰ová Alena, 

predsedníãka ZO OZ pri III. Z· 
S. Chalupku, Prievidza

Mgr. Krivo‰ová Renáta, 

predsedníãka ZO OZ pri Z· Tren-
ãín, Dlhé Hony

Gromanová Beáta, 

predsedníãka ZO OZ Detské inte-
graãné centrum, Trnava

FraÀová Iveta, 

predsedníãka ZO OZ pri M· Mur-
ga‰ova ul. Sereì

ZdruÏenie stredného ‰kolstva
PaedDr. Eva Klikáãová 

– podpredseda Rady ZO OZ kraj
Bratislava, predseda ZO PaKA
Modra 

Mgr. Emília Englichová 

– podpredseda Rady ZO OZ kraj
Trnava, predsedníãka ZO ·Z·,
Beethovenova 27, Trnava

Ing. Daniela Roìomová 

– ãlenka v˘boru Rady ZO OZ Brati-
slava, sekcia THP, zamestnancov
pri Rade Bratislava, Trnava, Nitra,
SP·, ul. K. Adlera, Bratislava

Ján Jankovich 

– ãlen v˘boru Rady ZO S· Brati-
slava, Trnava, Nitra – sekcia det-
sk˘ch Domovov, predseda ZO OZ
Detsk˘ domov Kolárovo

Bc. Tibor Takács 

– ãlen v˘boru Rady ZO OZ Brati-
slava, Trnava, Nitra, problematika
BOZP, SP· el. B. Nemcovej 1,
Nové Zámky

Mgr. Ondrej Gajdáã 

– predseda ZO ·peciálnej základ-
nej ‰koly, Levice

Marta Capáková, 

podpredseda Rady ZO OZ Trenãín
Mgr. Elena Glosová, 

podpredseda Rady ZO OZ Banská
Bystrica

PhDr. Alica Virdzeková,

podpredseda Rady ZO OZ Îilina
Bc. ·tefan Kotras, 

vedúci sekcie pre majstrov odbor-
ného v˘cviku pri Rade ZO OZ,
Banská Bystrica, Îilina, Trenãín

Ing. Magdaléna Závacká, 

predsedníãka ZO OA Poprad, OA
ul. Murga‰ova 94, Poprad

Ondrej ·kody, 

podpredseda Rady ZO OZ Ko‰ice,
predseda ZO pri ·PD, Hlavná 113,
Ko‰ice 

Ocenenia Zväzu na DeÀ uãiteºov
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PhDr. Mária Besterciová, 

vedúca sekcie ‰peciálnych ‰kôl pri
Rade ZO OZ, predsedníãka ZO pri
RDD, Baãkov 

Mgr. ªubo‰ Kva‰Àák, 

podpredseda Rady ZO OZ Pre‰ov,
predseda ZO pri SOUE ª. Podja-
vorinskej, Pre‰ov

Mgr. Ján Bojãík, 

vedúci sekcie gymnázií pri Rade
ZO OZ Ko‰ice, Pre‰ov, predseda
ZO pri Gymnáziu L. Stockela, Ji-
ráskova 12, Bardejov

ZdruÏenie vysokého ‰kolstva
a priamo riaden˘ch organizácií
Doc.Ing.Daniel Bobok, CSc. 

predseda Rady ZO V· a PRO Bra-
tislava, ãlen Predsedníctva Zvä-
zu, Slovenská technická univerzita
Bratislava

Doc. RNDr. BlaÏej Pandula, CSc. 

predseda Rady ZO V· a PRO, ãlen.
Rady Zväzu, ãlen Snemu KOZ SR,
Technická univerzita Ko‰ice

Doc. Ing. Vladimír Paãuta, CSc. 

predseda Rady ZO V· a PRO Nit-
ra, Slovenská poºnohospodárska
univerzita Nitra

Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 

predseda Rady ZOV· a PRO Ko-
‰ice, Univerzita veterinárskeho le-
kárstva Ko‰ice

RNDr. Jozef Smida, CSc. 

predseda ZO ÚI·P, Ústav infor-
mácií a prognóz M· SR Bratislava

Doc. PhDr. Ivan ·ulc, CSc. 

predseda Akademického senátu,
dlhoroãn˘ predseda Rady ZO V·
a PRO Ko‰ice, Univerzita P. J. ·a-
fárika Ko‰ice 

Prof. PhDr. Jana So‰ková, CSc. 

dlhoroãná predsedníãka Rady ZO
V· a PRO Pre‰ov a prodekanka,
Filozofická fakulta PU Pre‰ov

Doc. RNDr. Anna Kubová, CSc. 

dlhoroãná predsedníãka Rady ZO

V· a PRO Nitra a riaditeºka bota-
nickej záhrady, Slovenská poºno-
hospodárska univerzita Nitra

Ing. Mária âíÏová,

dlhoroãná predsedníãka Rady V·
a PRO Zvolen, dlhoroãná ãlenka
Predsedníctva Zväzu, Technická
univerzita Zvolen 

Za zriaìovateºov a zamestnávateºov:
Ocenenie za dlhodobú dobrú spo-

luprácu a prístup ku kolektívnemu

vyjednávaniu, k vytváraniu priaz-

niv˘ch pracovn˘ch a mzdov˘ch

podmienok zamestnancov ‰kolstva

a korektnú spoluprácu s odboro-

vou organizáciou na pracovisku

získali:

Riadiaci zamestnanci a zriaìovate-

lia základn˘ch ‰kôl

Mgr. Pienãak Ján, 

riaditeº Z· s M· Rabãa (Îilinsk˘
kraj)

Mgr. Janovãíková Mária, 

riaditeºka Z· s M· Poniky ( kraj
Banská Bystrica)

Mgr. Fotta Emil, 

riaditeº Z· ·iroké (Pre‰ovsk˘ kraj)
Bc. Hudák Milan, 

starosta obce Lada (Pre‰ovsk˘
kraj)

Ing. Bo‰nák ·tefan, 

primátor mesta Trnava (Trnavsk˘
kraj) – za zamestnávateºa M· mes-
ta Trnava

Mgr. Chmurová Anna, 

riaditeºka Z· Hurbanova ul. Stará
Turá (Trenã. kraj)

Mgr. Kubiãková Viera, 

riaditeºka Z· Hliník nad Hronom
(B.B.kraj)

Mgr. Maniaková Zuzana, 

riaditeºka Z· Rosina (Îilinsk˘
kraj)

Mgr. Babinec Branislav, 

riaditeº Z· Rajecké Teplice (Îilin-
sk˘ kraj)

RNDr. âellárová Jana, 

riaditeºka Z· Îilina – Hliny 5, ul.
Javorku (Îilinsk˘ kraj)

Mgr. Vaníková Magda, 

riaditeºka Z· Valaská ((kraj Ban-
ská Bystrica)

Ing. Mikulá‰ová Alena, 

ekonómka O· MsÚ Prievidza
(Trenãiansky kraj)

Mgr. Du‰iãková Viera, 

riaditeºka Z· ul. Energetikov, Prie-
vidza (Trenãiansky kraj)

Mgr. âernek Du‰an, 

riaditeº Z· Horná Súãa (Trenãian-
sky kraj)

Mgr. Borãány Miroslav, 

riaditeº Z· Koperníkova ul. Hlo-
hovec (Trnavsk˘ kraj)

Mgr. Benková AlÏbeta, 

zástupkyÀa Z· Leopoldov (Trnav-
sk˘ kraj)

Ing. ·tefan Kandráã, 

vedúci odd. ‰kolstva magistrátu
mesta Ko‰ice 

Riadiacich zamestnancov
stredn˘ch ‰kôl
Ing. Vladimír Kopernick˘,

riaditeº SP· strojníckej, Fajnorovo
nábr. Bratislava 

PhDr. Vladimír Mojto, 

riaditeº SOU odevné, Veºkomo-
ravská 14. 911 34 Trenãín

Ing. Pavol Filo, 

riaditeº, SOU poºnohospodársko-
potravinárske, Banská Bystrica

RNDr. Marcel Tribus, 

riaditeº G L. Stocela, Jiráskova 12,
Bardejov

Riadiaci zamestnanci 
vysok˘ch ‰kôl
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj 

Sinay, DrSc. 

rektor Technickej univerzity Ko‰i-
ce

Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka,

PhD. rektor Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzity Nitra

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

predseda Rady V·, dekan Fakulty
prírodn˘ch vied Univerzity Kon-
‰tantína Filozofa Nitra 

Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Caba-

daj, PhD. 

rektor Univerzity veterinárskeho
lekárstva Ko‰ice 

V‰etk˘m ocenen˘m prajeme veºa

zdravia, úspechov v práci a spokoj-

nosti v osobnom Ïivote

RR
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Vláda Slovenskej republiky na svo-

jom rokovaní dÀa 17. mája 2006

schválila nariadenie vlády Sloven-

skej republiky, ktor˘m sa ustano-

vujú zv˘‰ené stupnice platov˘ch

taríf pri v˘kone práce vo verejnom

záujme. Rovnako uÏ skôr schválila

nariadenie vlády, ktor˘m sa zvy-

‰ujú platové tarify pre zamestnan-

cov, ktorí pracujú v ‰tátnej sluÏbe.

V zmysle ustanovenia § 2 ods.
3 písm. d) zákona ã, 2/1991 Zb. o ko-
lektívnom vyjednávaní v znení ne-
skor‰ích predpisov zmluvné strany
v rámci kolektívneho vyjednávania
uzatvorili Kolektívnu zmluvu vy‰‰ie-
ho stupÀa na rok 2006 pre zamestná-
vateºov, ktorí pri odmeÀovaní postu-
pujú podºa zákona o odmeÀovaní.
Podºa ãl. II bod 3 kolektívnej zmluvy
od 1. júla 2006 základná stupnica
platov˘ch taríf uvedená v prílohe ã.
3, osobitná stupnica platov˘ch taríf
uvedená v prílohe ã. 4, osobitná stup-
nica platov˘ch taríf v prílohe ã.
5 a platové tarify pedagogick˘ch za-
mestnancov v prílohe ã. 8 zákona

o odmeÀovaní sa zvy‰ujú o 6 %.
Stupnice platov˘ch taríf sa zvy‰ujú
od 1. júla 2006.
Podºa kolektívnej zmluvy vy‰‰ieho
stupÀa v ‰tátnej sluÏbe na rok 2006
ãl. 2 bod 3, v ‰tátnej sluÏbe sa plato-
vé tarify ‰tátnym zamestnancom zvy-
‰ujú o 5 %, t˘m nie je dotknuté zv˘-
‰enie platov˘ch taríf na základe slu-
Ïobného ohodnotenia aÏ o 3 % podºa
§ 82 ods. 3 zákona o ‰tátnej sluÏbe.
Platové tarify ‰tátnych zamestnancov
sa tieÏ zvy‰ujú od 1. júla 2006. 
V prílohách uverejÀujeme v‰etky
stupnice platov˘ch taríf. UpozorÀuje-
me, Ïe nariadenia vlády budú zverej-
nené v Zbierke zákonov.
Platové tarify pedagogick˘ch za-
mestnancov a zv˘‰enie platov˘ch ta-
ríf v závislosti od dæÏky zapoãítanej
praxe platné od 1. júla 2006 do 30.
júna 2007 (§ 7 ods. 9 a 10 zákona ã.
553/2003 Z. z.) budú uverejnené vo
Zvestiach Ministerstva ‰kolstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky.
Z praktického hºadiska chceme upo-

zorniÈ zamestnávateºov, Ïe k 1. 7.
2006 musia v‰etk˘m zamestnancom,
ktorí sú v pracovnom pomere so za-
mestnávateºom, vystaviÈ nové plato-
vé dekréty, kde budú uvedené zv˘‰e-
né tarify.
Znovu si dovoºujeme upozorniÈ, Ïe
tarifn˘ plat pedagogick˘ch zamest-
nancov regionálneho ‰kolstva je
dvojzloÏkov˘ a skladá sa z platovej
tarify a zv˘‰enia platovej tarify. Sú-
ãet t˘chto dvoch zloÏiek je tarifn˘
plat pedagogického zamestnanca re-
gionálneho ‰kolstva. Rovnako netre-
ba zabudnúÈ, Ïe pedagogickí zamest-
nanci postupujú od 1.7. aj z dôvodu
zapoãítanej praxe o 1 rok a od 1.7. sa
valorizuje aj príplatok za ãinnosÈ
triedneho uãiteºa, pretoÏe ten je
5 % alebo 10 % jeho tarifného platu
a ten bol 1. 7. valorizovan˘.
V‰etky tieto opatrenia je nutné vyko-
naÈ k 1. júlu 2006, pretoÏe odvtedy
platia nariadenia vlády a ‰kolsk˘ rok
2005/2006 sa konãí 31. augusta 2006.

Ján Ga‰peran,

Tatiana Koperová

Zv˘‰ené stupnice platov˘ch taríf od 1. júla 2006

Vláda Slovenskej republiky podºa § 28 ods. 1 zákona
ã. 553/2003 Z. z. o odmeÀovaní niektor˘ch zamestnan-
cov
pri v˘kone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov nariaìuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje platové tarify
v stupniciach platov˘ch taríf vypracované v nadväznos-
ti
na Kolektívnu zmluvu vy‰‰ieho stupÀa dohodnutú
na rok 2006.

§ 2

Zamestnancovi pri v˘kone práce vo verejnom záujme
od 1. júla 2006 patrí tarifn˘ plat v sume platovej tarify
podºa základnej stupnice platov˘ch taríf zamestnancov
pri v˘kone práce vo verejnom záujme ustanovenej
v prílohe ã. 1, podºa osobitnej stupnice platov˘ch taríf 

vybran˘ch skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe
ã. 2 alebo podºa osobitnej stupnice platov˘ch taríf uãi-
teºov vysok˘ch ‰kôl, v˘skumn˘ch a v˘vojov˘ch za-
mestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanove-
nej v prílohe ã. 3. Pedagogickému zamestnancovi pri
v˘kone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí
platová tarifa podºa stupnice ustanovenej v prílohe ã. 4.

§ 3

Zru‰uje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
ã. 204/2005 Z. z., ktor˘m sa ustanovujú zv˘‰ené stupni-
ce
platov˘ch taríf zamestnancov pri v˘kone práce vo
verejnom záujme.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda úãinnosÈ 1. júla
2006.

316

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006,
ktor˘m sa vydávajú stupnice platov˘ch taríf zamestnancov 

pri v˘kone práce vo verejnom záujme

v z. Pál Csáky v. r.



Príloha ã. 4. k zákonu ã. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platov˘ch taríf vybran˘ch skupín zamestnancov

( Sk mesaãne, platnosÈ 
od 1. júla 2006)

Príloha ã. 3. k zákonu ã. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platov˘ch taríf zamestnancov pri v˘kone práce vo verejnom záujme

( Sk mesaãne, platnosÈ 
od 1. júla 2006)

9

Stupnica platov˘ch taríf podºa platov˘ch tried a platov˘ch stupÀov 

Platov˘ Roky P l a t o v á  t r i e d a

stupeÀ praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 do 2 6000 6170 6390 6690 7250 7990 9030 10000 11150 12160 12670 13560 14590 15780 

2 do 4 6210 6390 6630 6950 7540 8300 9310 10280 11510 12530 13180 14110 15180 16430 

3 do 6 6420 6610 6870 7210 7810 8630 9520 10530 11770 12830 13710 14660 15770 17080 

4 do 9 6640 6830 7100 7470 8100 8940 9870 10930 12210 13310 14210 15210 16380 17720 

5 do 12 6840 7050 7340 7730 8400 9250 10220 11320 12660 13790 14720 15770 16960 18370 

6 do 15 7050 7260 7570 7990 8670 9560 10580 11720 13100 14280 15250 16310 17560 19010 

7 do 18 7260 7490 7800 8250 8960 9880 10930 12110 13550 14770 15760 16880 18160 19660 

8 do 21 7470 7720 8030 8500 9240 10200 11280 12510 13990 15250 16280 17420 18750 20310 

9 do 24 7660 7930 8280 8760 9530 10500 11630 12900 14440 15740 16790 17980 19350 20960 

10 do 28 7880 8150 8510 9030 9820 10820 11990 13300 14880 16230 17310 18530 19950 21600 

11 do 32 8090 8370 8750 9290 10090 11140 12330 13700 15330 16710 17830 19080 20530 22250 

12 nad 32 8300 8590 8990 9540 10390 11450 12690 14090 15770 17190 18340 19630 21140 22900 

Stupnica platov˘ch taríf podºa platov˘ch tried a platov˘ch stupÀov 

Platov˘ Roky P l a t o v á  t r i e d a

stupeÀ praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 do 2 6170 6310 6520 6820 7300 7870 8520 9220 10 130 10 730 11380 12080 12910 13880

2 do 4 6380 6540 6760 7080 7590 8190 8870 9600 10 540 11160 11850 12580 13440 14450

3 do 6 6600 6760 7020 7340 7880 8500 9220 9990 10 950 11610 12320 13080 13970 15 010

4 do 9 6820 7000 7260 7600 8170 8830 9570 10 370 11360 12040 12770 13570 14500 15 590

5 do 12 7030 7220 7490 7870 8460 9150 9920 10 740 11780 12480 13250 14060 15 040 16170

6 do 15 7250 7460 7740 8140 8750 9470 10 270 11120 12190 12920 13720 14550 15 560 16730

7 do 18 7470 7690 7980 8400 9050 9780 10 620 11500 12610 13360 14180 15 050 16090 17300

8 do 21 7690 7920 8230 8660 9340 10 090 10 970 11870 13030 13800 14650 15 550 16620 17860

9 do 24 7910 8140 8470 8930 9620 10 420 11320 12250 13430 14240 15 120 16040 17150 18430

10 do 28 8110 8370 8710 9190 9920 10 740 11660 12640 13840 14670 15 570 16530 17680 19010

11 do 32 8320 8600 8950 9470 10 210 11060 12020 13010 14260 15 120 16040 17030 18210 19580

12 nad 32 8530 8830 9190 9720 10 490 11370 12370 13390 14670 15 550 16500 17520 18740 20 150

Príloha ã. 1 k nariadeniu vlády ã. 316/2006 Z. z.

Príloha ã. 2 k nariadeniu vlády ã. 316/2006 Z. z.



Príloha ã. 5. k zákonu ã. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platov˘ch taríf uãiteºov vysok˘ch ‰kôl, v˘skumn˘ch 

a v˘vojov˘ch zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov

( Sk mesaãne, platnosÈ 
od 1. júla 2006)

10

Platová trieda Platová tarifa

6 9 250
7 10 240
8 11 370
9 12 730

10 13 890
11 14 810
12 15 850

Stupnica platov˘ch taríf podºa platov˘ch tried a platov˘ch stupÀov 

Platov˘ Roky P l a t o v á  t r i e d a

stupeÀ praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 do 2 5340 5540 5820 7580 8170 8840 9580 11110 12860 15070 16180 17340 18650 20150 

2 do 4 5530 5750 6030 7870 8490 9190 9970 11560 13380 15680 16830 18050 19410 20970 

3 do 6 5710 5950 6250 8170 8820 9550 10370 12020 13920 16300 17500 18750 20170 21790 

4 do 9 5900 6150 6470 8460 9140 9910 10760 12470 14440 16920 18160 19460 20940 22620 

5 do 12 6080 6350 6690 8750 9470 10260 11150 12920 14960 17530 18830 20180 21690 23440 

6 do 15 6280 6540 6900 9050 9780 10620 11540 13380 15490 18160 19480 20890 22460 24260 

7 do 18 6460 6730 7120 9340 10110 10970 11940 13830 16020 18760 20150 21590 23210 25100 

8 do 21 6650 6930 7340 9640 10440 11330 12320 14290 16540 19390 20800 22300 23990 25920 

9 do 24 6840 7130 7560 9930 10760 11690 12710 14740 17070 20000 21470 23010 24740 26740 

10 do 28 7030 7340 7770 10220 11090 12040 13110 15190 17590 20620 22120 23730 25510 27570 

11 do 32 7200 7540 7990 10520 11410 12400 13500 15650 18120 21230 22790 24430 26270 28400 

12 nad 32 7390 7740 8200 10810 11730 12750 13890 16100 18650 21850 23450 25140 27030 29210 

Príloha ã. 8 k zákonu ã. 553/2003 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICK¯CH 

ZAMESTNANCOV

(1. júla 2006) Príloha ã. 4 k nariadeniu 

vlády ã. 316/2006 Z. z.

Príloha ã. 3 k nariadeniu vlády ã. 316/2006 Z. z.
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P l a t o v á  t r i e d a

Platová 6 7 8 9 10 11 12

tarifa 9 250 10 240 11 370 12 730 13 890 14 810 15 850

Zapoãítaná 
Z v ˘ ‰ e n i e  p l a t o v e j  t a r i f y

prax

1 100 110 120 130 140 150 160

2 190 210 230 260 280 300 320

3 280 310 350 390 420 450 480

4 370 410 460 510 560 600 640

5 470 520 570 640 700 750 800

6 560 620 690 770 840 890 960

7 650 720 800 900 980 1040 1110

8 740 820 910 1020 1120 1190 1270

9 840 930 1030 1150 1260 1340 1430

10 930 1030 1140 1280 1390 1490 1590

11 1020 1130 1260 1410 1530 1630 1750

12 1110 1230 1370 1530 1670 1780 1910

13 1210 1340 1480 1660 1810 1930 2070

14 1300 1440 1600 1790 1950 2080 2220

15 1390 1540 1710 1910 2090 2230 2380

16 1480 1640 1820 2040 2230 2370 2540

17 1530 1690 1880 2110 2300 2450 2620

18 1580 1750 1940 2170 2370 2520 2700

19 1620 1800 1990 2230 2440 2600 2780

20 1670 1850 2050 2300 2510 2670 2860

21 1720 1900 2110 2360 2570 2740 2940

22 1760 1950 2170 2420 2640 2820 3020

23 1810 2000 2220 2490 2710 2890 3100

24 1850 2050 2280 2550 2780 2970 3170

25 1900 2100 2340 2610 2850 3040 3250

26 1950 2160 2390 2680 2920 3120 3330

27 1990 2210 2450 2740 2990 3190 3410

28 2040 2260 2510 2810 3060 3260 3490

29 2090 2310 2560 2870 3130 3340 3570

30 2130 2360 2620 2930 3200 3410 3650

31 2180 2410 2680 3000 3270 3490 3730

32 2220 2460 2730 3060 3340 3560 3810

Platové tarify pedagogick˘ch zamestnancov a zv˘‰enie platov˘ch taríf   

v závislosti od dæÏky zapoãítanej praxe platné od 1. júla 2006

(§7 ods. 9 a 10 zákona ã. 553/2003 Z. z.)
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Platová trieda

zapoãítaná prax 6 7 8 9 10 11 12
1 9350 10350 11490 12860 14030 14960 16010
2 9440 10450 11600 12990 14170 15110 16170
3 9530 10550 11720 13120 14310 15260 16330
4 9620 10650 11830 13240 14450 15410 16490
5 9720 10760 11940 13370 14590 15560 16650
6 9810 10860 12060 13500 14730 15700 16810
7 9900 10960 12170 13630 14870 15850 16960
8 9990 11060 12280 13750 15010 16000 17120
9 10090 11170 12400 13880 15150 16150 17280

10 10180 11270 12510 14010 15280 16300 17440
11 10270 11370 12630 14140 15420 16440 17600
12 10360 11470 12740 14260 15560 16590 17760
13 10460 11580 12850 14390 15700 16740 17920
14 10550 11680 12970 14520 15840 16890 18070
15 10640 11780 13080 14640 15980 17040 18230
16 10730 11880 13190 14770 16120 17180 18390
17 10780 11930 13250 14840 16190 17260 18470
18 10830 11990 13310 14900 16260 17330 18550
19 10870 12040 13360 14960 16330 17410 18630
20 10920 12090 13420 15030 16400 17480 18710
21 10970 12140 13480 15090 16460 17550 18790
22 11010 12190 13540 15150 16530 17630 18870
23 11060 12240 13590 15220 16600 17700 18950
24 11100 12290 13650 15280 16670 17780 19020
25 11150 12340 13710 15340 16740 17850 19100
26 11200 12400 13760 15410 16810 17930 19180
27 11240 12450 13820 15470 16880 18000 19260
28 11290 12500 13880 15540 16950 18070 19340
29 11340 12550 13930 15600 17020 18150 19420
30 11380 12600 13990 15660 17090 18220 19500
31 11430 12650 14050 15730 17160 18300 19580
32 11470 12700 14100 15790 17230 18370 19660

Vláda Slovenskej republiky podºa § 105 zákona ã.
312/2001 Z. z. o ‰tátnej sluÏbe a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov v znení zákona ã. 551/2003 Z. z.
nariaìuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje zv˘‰ené platové tari-
fy ‰tátnych zamestnancov.

§ 2

·tátnemu zamestnancovi patrí zv˘‰ená platová tarifa

od 1. júla 2006. Zv˘‰ené platové tarify ‰tátnych zamest-
nancov sú ustanovené v prílohe.

§ 3

Zru‰uje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
ã. 203/2005 Z. z. o zv˘‰ení platov˘ch taríf ‰tátnych za-
mestnancov.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda úãinnosÈ 1. júla
2006.

270

N A R I A D E N I E  V L Á D Y

Slovenskej republiky

z 26. apríla 2006
o zv˘‰ení platov˘ch taríf ‰tátnych zamestnancov

Mikulá‰ Dzurinda v. r.

Platové tarify pedagogick˘ch zamestnancov platné od 1.júla 2006

( Sk mesaãne)



13

ZVÄZ INFORMUJE

Platová trieda Platová tarifa
1 8 600
2 9 290
3 10 070
4 10 960
5 13 090
6 13 900
7 15 740
8 16 880
9 19 240

10 21 940
11 25 010

3. 5. a 4. 5. 2006 sa vo Svidníku usku-
toãnilo pravidelné v˘jazdové zasad-
nutie Predsedníctva Zväzu, ktoré je
spojené aj so stretnutím s ãlenskou
základÀou, funkcionármi a zamest-
nancami rezortu ‰kolstva z regiónu
Svidník. V stredu 3. 5. 2006 sa po prí-
chode ãlenov Predsedníctva Zväzu do
Svidníka uskutoãnila s vedením,
funkcionármi ZO s jednotliv˘ch ‰kôl
a ãlenmi ZO Strednej priemyselnej
‰koly odevnej pracovná veãera. Stret-
nutia sa okrem in˘ch hostí zúãastnili
vedúci odboru ‰kolstva Pre‰ovského
samosprávneho kraja Ing. K. Lacko,
riaditeº ‰koly SP·O Ing. P. Olejár, zá-
stupca pre ekonomicko-technické
ãinnosti Ing. V. Kucera a pre pedago-
gickú ãinnosÈ Ing. N. Soviãová. Vo
veãern˘ch hodinách sa predseda Zvä-
zu, predseda ZdruÏenia stredného
‰kolstva J. LuÏák a predseda Rady
ZO S· Ko‰ice, Pre‰ov P. Ondek stret-
li s vedením, zamestnancami a cho-
vancami Detského domova vo Svid-
níku. V priateºskej atmosfére rozobra-
li podrobne situáciu zamestnancov,
ale aj chovancov v danom zariadení,
problémy s ktor˘mi sa boria a ponúkli

pomoc pri rie‰ení niektor˘ch problé-
mov. Na druh˘ deÀ 4. 5. 2006 e‰te
pred rokovaním niektorí ãlenovia
predsedníctva vzdali hold pamiatke
padl˘m v 2. sv. vojne pri pamätníku
na Dukle. Rokovanie predsedníctva
prebiehalo v pracovnej atmosfére, o-
krem pravideln˘ch bodov programu
sa uskutoãnilo vyhodnotenie konfe-
rencie „Slovenské ‰kolstvo dnes
a zajtra“. Predseda Zväzu informoval
prítomn˘ch o situácii vo vysporiadaní
podielu Zväzu v Klube ‰kolství v Pra-
he a ãlenovia predsedníctva zobrali na
vedomie predloÏené správy z pracov-
n˘ch ciest a schválili návrhy na ìal‰ie
sluÏobné cesty v nasledujúcom obdo-
bí. V rámci bodu 3, ktor˘ pojednával
o informáciách predsedu Zväzu o ro-
kovaniach v orgánoch KOZ SR,
RHSP a ‰tátnou správou, podal pred-
seda Zväzu ústnu informáciu o roko-
vaniach jednotliv˘ch orgánov. Pod-
robne sa zaoberal prijat˘m ‰tátnym
rozpoãtom na rok 2006, dofinancova-
ním ‰kolstva a v˘sledkami dohodova-
cieho konania. Predsedníctvo Zväzu
sa podrobne zaoberalo vyhodnotením
osláv 1. mája, ktoré sa konali v Ban-

skej Bystrici, vystúpením prezidenta
KOZ SR a jeho prezentovaním, ako aj
súãastnou situáciou v KOZ SR. Na
základe vecnej diskusie Predsedníc-
tvo Zväzu uloÏilo predsedovi Zväzu
a ãlenom Predsedníctva vydaÈ „ Vy-
hlásenie“, v ktorom bude vyjadrené
stanovisko OZ P·aV na Slovensku
k uvedenej situácii. Uvedené vyhláse-
nie bolo poslané do TASR a SITA.
Vzhºadom na upravenú verziu, ktorú
TASR svojvoºne upravilo sa v denní-
ku Sme 6. 5. objavil zavádzajúci ãlá-
nok. Po upozornení TASR na ne-
správnosÈ dikcie „Vyhlásenia“ sa
TASR OZ P·aV ospravedlnila a u-
viedla veci na pravú mieru. Na zákla-
de vy‰‰ie uvedenej skutoãnosti dané
„Vyhlásenie“ uvádzame v plnom zne-
ní, ako bolo poslané do tlaãov˘ch 
agentúr. 

V y h l á s e n i e
Predsedníctvo Odborového zväzu
pracovníkov ‰kolstva a vedy na Slo-
vensku na svojom zasadnutí dÀa 4. 5.
2006 vo Svidníku pozitívne zhodnoti-
lo úãasÈ ãlenov Zväzu na prvomájo-
vom mítingu v Banskej Bystrici a vy-

Rokovanie Predsedníctva Zväzu vo Svidníku

Príloha  k zákonu ã. 270/2006  Z. z.

ZV¯·ENÉ PLATOVÉ TARIFY ·TÁTNYCH 

ZAMESTNANCOV

(Sk mesaãne od 1. júla 2006)
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ZO ÎIVOTA ZDRUÎENÍ

stúpenie viceprezidenta Konfederácie
odborov˘ch zväzov SR a predsedu
Zväzu Ing. Jána Ga‰perana na tomto
zhromaÏdení.
Predsedníctvo Odborového zväzu
pracovníkov ‰kolstva a vedy na Slo-
vensku sleduje v‰etky aktivity, ktor˘-
mi orgány a funkcionári Zväzu pre-
zentujú na verejnosti program Zväzu.
Opätovne zdôrazÀujeme, Ïe sa uchá-
dzame o spoluprácu s kaÏd˘m politic-
k˘m subjektom, ktorého program ko-
re‰ponduje s programom Zväzu
a Konfederácie odborov˘ch zväzov
SR.

V tejto súvislosti odmietame postup
prezidenta Konfederácie odborov˘ch
zväzov SR, ktor˘ napriek dohodnuté-
mu scenáru v orgánoch Konfederácie
odborov˘ch zväzov SR umoÏnil na
mítingu vystúpiÈ len jednému politic-
kému subjektu. Predsedníctvo Odbo-
rového zväzu pracovníkov ‰kolstva
a vedy na Slovensku sa v mene svojej
ãlenskej základne di‰tancuje od svoj-
voºn˘ch praktík prezidenta Konfede-
rácie odborov˘ch zväzov SR, ktoré
majú negatívne dopady na postoje na-
‰ich ãlenov.

Svidník 4. mája 2006

V odpoludÀaj‰ích hodinách 4. 5. 2006
sa ãlenovia Predsedníctva Zväzu
stretli s funkcionármi, ãlenmi základ-
n˘ch organizácií i s neãlenmi, pred-
staviteºmi ‰kolstva s regiónu Svidník.
Predseda a ãlenovia Predsedníctva
Zväzu reagovali na otázky prítom-
n˘ch, ktoré sa v prvom rade dot˘kali
financovania ‰kôl a ‰kolsk˘ch zaria-
dení, ‰pecifick˘ch problémov základ-
n˘ch organizácií v danom regióne
a pracovnoprávnych vzÈahov. Predse-
da Zväzu vyzval prítomn˘ch, aby po-
kraãovali v kampani na získavanie
nov˘ch ãlenov.                            EK

(Odborn˘ seminár zorganizovala

„Pedagogicko – psychologická

poradÀa“ v Brezne pod vedením

PhDr. Oºgy Jorãíkovej)

V dÀoch 26. – 27. 4 2006 sa v Brez-
ne uskutoãnil seminár pod názvom

„Tréning trénerov“, ktor˘ je súãas-
Èou projektu „Rozvoj nediskriminaã-
ného vzdelávania rómskych detí“.
V roku 2004 Európska komisia
schválila Európskej odborovej ko-
misii pre ‰kolstvo /ETUCE/ pro-

jekt pod názvom „Rozvoj nediskri-
minaãného vzdelávania pre rómske
deti“, ktor˘ reaguje na potrebu po-
skytnúÈ rómskym deÈom v strednej
a v˘chodnej Európe dobré a kvalit-
né vzdelávanie.

Odborn˘ seminár zameran˘ na modifikáciu
postojov riaditeºov, uãiteºov, asistentov uãiteºa
a rodiãov v procese vzdelávania rómskych detí.
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ZO ÎIVOTA ZDRUÎENÍ

Okrem ETUCE sa do tohto pro-
jektu zapojili aj odborové zväzy
‰kolstva z krajín Európy / Bulhar-
sko, Maìarsko a Slovensko/. Na
Slovensku je to OZP·aV, ktor˘
má za úlohu koordinovaÈ a sledo-
vaÈ realizáciu aktivít v tomto pro-
jekte na Slovensku.
V rámci tohto projektu boli vy-
‰kolení ‰kolitelia ETUCE, ktorí
zároveÀ obdrÏali certifikát ‰koli-
teºa ETUCE.
KaÏd˘ z úãastníkov – ‰koliteºov
ETUCE – zorganizoval ako po-
kraãovanie tohto projektu na svo-
jom pracovisku, alebo v okruhu
svojho pôsobiska jedno tréningo-
vé ‰kolenie pre „ìal‰ích tréne-
rov“.
PhDr. Oºga Jorãíková ako jedna
z prv˘ch ‰koliteliek ETUCE zor-
ganizovala v dÀoch 26. a 27. aprí-
la odborn˘ seminár zameran˘ na
projekt „Rozvoj nediskriminaãné-
ho vzdelávania pre rómske deti“
v Pedagogicko – psychologickej
poradni v Brezne. Tento seminár
zamerala na modifikáciu postojov
riaditeºov, uãiteºov, asistentov u-
ãiteºa a rodiãov v procese vzdelá-
vania rómskych detí. Seminár po-
zostával z dvoch ãastí z teoretic-
kej ãasti a z praktického tréningu.
HosÈami tohto semináru boli vy-

slaní zástupcovia ETUCE, Elena
Jenaro a Iva Obretenova z Bruse-
lu, Yvonne Furdíková a Katarína
Pavloviãová z OZP·aV na Slo-
vensku a Barbora Mesáro‰ová
z Katedry psychológie FFUK Bra-
tislava. Zahájenia seminára sa zú-
ãastnila aj viceprimátorka mesta
Brezna Ing. Mihaloviãová.
Prvá ãasÈ – teoretická, bola rozde-
lená do troch modulov - V˘chova
k sociálnej spravodlivosti, Práca
s triedou, Zapojenie rodiny. KaÏ-
dá z t˘chto ãastí bola doplnená
praktick˘mi ukáÏkami z bohat˘ch
poznatkov z praxe, ktoré PhDr.
Oºga Jorãíková zdokumentovala
aj so svojimi spolupracovníãkami
v Pedagogicko – psychologickej
poradni. ZároveÀ s praktick˘mi u-
káÏkami úãastníci aktívne praco-
vali s rôznymi pomôckami a spra-
covávali testy.
Po absolvovaní jednotliv˘ch „mo-
dulov“ prebiehala diskusia k da-
nej problematike, kde úãastníci
prezentovali skúsenosti z praxe.
Na druh˘ deÀ úãastníci seminára
absolvovali náv‰tevu dvoch ‰kôl..
V Základnej ‰kole v ·umiaci ich
uvítala pani riaditeºka Mgr. Bo‰e-
lová a podrobne ich oboznámila
s konkrétnou prácou, vzdelávaním
a v˘chovou rómskych detí. Úãast-

níci si vymenili skúsenosti a po-
znatky s kolegami z tejto ‰koly.
Neobi‰li ani „komunitné centrum
pre rómske rodiny“, ktoré v obci
·umiac zriadili za pomoci euro-
fondov, ako sa pochválila starost-
ka obce ·umiac Ing. BeÈáková,
ktorá náv‰tevu úãastníkov semi-
nára úprimne privítala.
V takomto pracovnom duchu
a v˘menou skúseností sa nieslo aj
stretnutie na ·peciálnej základnej
‰kole v Polomke. Na záver pra-
covného dÀa absolvovali úãastníci
seminára stretnutie s prednostkou
K·Ú v Banskej Bystrici Mgr. An-
nou Szögedi. Stretnutie sa nieslo
v duchu bohatej diskusie, mnoÏ-
stva otázok a odpovedí ako aj ná-
metov k rie‰eniu problematiky, na
ktorú sa dan˘ projekt zameriava. 
ZhodnotiÈ tento seminár sa dá len
v superlatívoch, v rámci seminára
sa prelínala teória s praxou,
mnoÏstvo otázok a námetov k dis-
kusii vyústilo k naplneniu my‰-
lienky projektu so zameraním na
„vy‰kolenie ‰koliteºov“ s dôra-
zom na to, aby uãitelia boli dobre
pripravení prispievaÈ svojou prá-
cou k boju proti diskriminácii. 

Yvonne Furdíková,

‰pecialista Z Z·

Jednou z nich som bola aj ja. Zís-
kala som 1 ãlenku, takÏe na ‰kole
máme 100 % organizovanosÈ.
Ako sa mi to podarilo? V prvom
rade mám veºmi dobrú spoluprá-
cu s pani riaditeºkou, ktorá v rám-
ci kolektívneho vyjednávania po-
skytuje zamestnancom v‰etky v˘-
hody z KZ vy‰‰ieho stupÀa, teda

nad rámec Zákonníka práce. Za
jej vysoko ºudské a odborné kva-
lity bola vyznamenaná ku DÀu 
uãiteºov 2006 na‰ím OZ na Slo-
vensku. ëalej si osobne pohovo-
rím s kaÏd˘m zamestnancom,
ktor˘ nastúpi na na‰e pracovisko.
Zdôrazním im, ão odbory robia,
Ïe autoritu a silu odborov v znaã-

nej miere ovplyvÀuje poãet ãlen-
skej základne a poznanie odbo-
rárskych práv.
Na ãlensk˘ch schôdzach pravi-
delne informujem o ãinnosti od-
borov, najmä ná‰ho OZ, takÏe na-
‰i ãlenovia sú informovaní, ão
hodnotia veºmi kladne.
Chcem zdôrazniÈ, Ïe najdôleÏitej-
‰í je osobn˘ kontakt. Pri jeho o-
pakovaní podºahne aj ten zarytej‰í
odporca. A, samozrejme, sila ar-
gumentov. Îelám si, aby sa 100 %
organizovanosÈ podarilo získaÈ
Vám v‰etk˘m.

Eva Majtanová,

predsedníãka ZO 

pri Z· a M· Rosina 

Ako som dosiahla 100% odborovú 
organizovanosÈ na Z· Rosina v okrese Îilina.

DÀa 26. apríla 2006 sme mali zasadnutie Rady ZO v Îiline, na kto-

rej predsedníãka Rady ZO p. Mária Hronská hodnotila odborovú

organizovanosÈ na ‰kolách a ‰kolsk˘ch zariadeniach. Kon‰tatovala,

Ïe na základe ná‰ho uznesenia sa k uvedenému dÀu prihlásilo do

odborov 43 zamestnancov. Podieºalo sa na tom 13 predsedov ZO, za

ão im patrí poìakovanie.
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Pri kontrolách sme zistili, Ïe viacerí
zamestnávatelia v regionálnom ‰kol-
stve majú snahu uãiteºom i nepeda-
gógom - svojim zamestnancom, vy-
tvoriÈ na pracoviskách príjemné pra-
covné prostredie, dobré platové pod-
mienky, majú sociálny program. 
Okrem toho veºmi dobre spolupra-
cujú so zriaìovateºmi – starostami
obcí a ich spoloãn˘m cieºom sú spo-
kojní Ïiaci – spokojní zamestnanci
– spokojní rodiãia - spokojní obãania. 
Odborári si preto povedali, preão ne-
oceniÈ t˘ch najlep‰ích? Rada základ-
n˘ch organizácií v okrese Banská
Bystrica vybrala 6 najlep‰ích zamest-
návateºov – právne subjekty a pripra-
vila pre ocenen˘ch zamestnávateºov
a odborárov pracovn˘ obed spojen˘
s odovzdaním vecného daru. 
Spoloãné stretnutie - pracovn˘ obed

sa uskutoãnil v piatok 12. mája t. r.
Predsedníãka Rady ZO pani Majero-
vá sa najlep‰ím zamestnávateºom po-
ìakovala za snahu zlep‰iÈ pracovné
podmienky aj v ‰kolstve a najmä za
nehºadanie v˘hovoriek typu nie sú
peniaze. A akí sú na‰i najlep‰í? NuÏ
okrem ‰tandardn˘ch záväzkov do-
hodli v kolektívnych zmluvách naprí-
klad príspevok poãas PN zamestnan-
ca za prv˘ch 10 dní vo v˘‰ke 80%
vymeriavacieho základu, príspevky
zamestnávateºa na DDP v objeme
2%, sociálny fond do v˘‰ky 1,5%,
vyplácali mimotarifné zloÏky v prie-
mere 17% z tarifn˘ch platov zamest-
nancov. Na‰i najlep‰í sú:
■ Základná ‰kola s materskou ‰ko-
lou Badín – Mgr. Solivajová, riadi-
teºka
■ Základná ‰kola s materskou ‰ko-

lou Brusno – Mgr. ·abo, riaditeº
■ Základná ‰kola s materskou ‰ko-
lou Poniky – Mgr. Janovãíková, ria-
diteºka
■ Základná ‰kola Banská Bystrica,
Pieninská ul. – PaedDr. Chmelíková
– riaditeºka 
■ Centrum voºného ãasu Banská
Bystrica - Mgr. ·abo – riaditeº 
■ Pedagogicko-psychologická po-
radÀa Banská Bystrica – PhDr.
Schranzová – riaditeºka 
ëakujeme riaditeºom – zamestnáva-
teºom ale aj predsedom odborov˘ch
organizácií za vyjednanie naozaj v˘-
born˘ch pracovn˘ch, sociálnych
a mzdov˘ch podmienok. Veríme, Ïe
na‰i najlep‰í budú in‰pirovaÈ aj ìal-
‰ích zamestnávateºov. KeìÏe akciu
sme medializovali prostredníctvom
Rádia Regina, regionálnej TV
a TASR, mali na‰i najlep‰í zamest-
návatelia v˘bornú pozitívnu reklamu
v médiách. 

Spracovala: Iveta Majerová, 

predsedníãka Krajskej rady 

ZdruÏenia Z· OZ P·aV B. Bystrica 

SúÈaÏ o najlep‰ieho zamestnávateºa 
v regionálnom ‰kolstve v okrese 

Banská Bystrica v roku 2006 

Zástupcovia pedagogicko-psycho-
logick˘ch poradní vyjadrili nespo-
kojnosÈ najmä so situáciou vo fi-
nancovaní miezd a prevádzky v ro-
ku 2006, namietali v˘‰ku normatí-
vov pre poradne, vyjadrili nespo-
kojnosÈ s postavením a platov˘m o-
hodnotením odborn˘ch zamestnan-
cov. Trápi ich rozdielny prístup k o-
hodnoteniu práce uãiteºa a odbor-
n˘ch zamestnancov pedagogicko-
psychologick˘ch poradní, ako aj

rozdielna v˘mera dovolenky. 
Vedúca sekcie za kraj pani Dr. Jor-
ãíková informovala tieÏ o priprave-
nej Koncepcii PPP, ktorá sa do
dne‰ného dÀa nedostala na preroko-
vanie u ministra ‰kolstva. Prítomní
zástupcovia pedagogicko-psycholo-
gick˘ch poradní poukázali na fakt,
Ïe neprijatím ‰kolského zákona je
nedorie‰ená  ãinnosÈ t˘chto zariade-
ní. Prítomní sa zaoberali tieÏ poÏia-
davkami v˘chovn˘ch poradcov na

dorie‰enie ich nezávideniahodnej
situácie (vysoká nároãnosÈ práce,
nevytvorené pracovné podmienky,
nedostatoãné ohodnotenie a pod.). 
Na záver sformulovali poÏiadavky
na rie‰enie akútnych problémov
prostredníctvom OZ P·aV na Slo-
vensku:
1. SledovaÈ dofinancovanie PPP

po dohodovacom konaní v roku
2006.

2. PresadzovaÈ zmenu normatívov
pre PPP so zohºadnením pod-
mienok ãinnosti pedagogicko-
psychologick˘ch poradní.

3. V novom ‰kolskom zákone po-
ÏadovaÈ rie‰enie postavenia
PPP v ‰kolskom systéme na
Slovensku.

Rokovania sekcie zamestnancov pedagogicko-
psychologick˘ch poradní v kraji Banská Bystrica

Základné organizácie OZ v okrese Banská Bystrica tak, ako aj mnohé

ìal‰ie na Slovensku, v závere minulého roka uskutoãnili kontrolu plne-

nia záväzkov vypl˘vajúcich z uzatvoren˘ch kolektívnych zmlúv na pra-

coviskách a ãerpania u‰etren˘ch prostriedkov na mzdy a prevádzku

s cieºom vyplatiÈ zamestnancom v‰etky u‰etrené prostriedky v rámci 

akcie „·kolské peniaze ‰kolám, ‰kolsk˘m zamestnancom“. 

V priestoroch Pedagogicko-psychologickej poradne Brezno sa stretli

dÀa 30. 5. 2006 zástupcovia odborárov v kraji Banská Bystrica. Pred-

sedníãka Krajskej rady ZdruÏenia Z· Ing. Iveta Majerová prítomn˘ch

oboznámila s aktuálnou situáciou a dianím v odboroch pred voºbami.

Informovala o rokovania zväzu a poÏiadavkách na politické strany do

programového vyhlásenia vlády.
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V mesiaci máj 2006 bola kon‰tituo-
vaná pri Rade ZO OZ P·aV S· vo
Vsl. regióne komisia mlad˘ch od-
borárov. 
Na ustanovujúcom zasadnutí boli
prerokované moÏnosti uplatnenia
mlad˘ch ãlenov v Odborovom zvä-
ze P·aV na Slovensku. Zvlá‰tna
pozornosÈ bola venovaná ãinnosti
Zväzu, jeho ‰truktúre, dosiahnut˘m
úspechom, hlavne v hmotnom za-
bezpeãení zamestnancov ‰kôl, ko-
lektívnej zmluve vy‰‰ieho stupÀa,
presadzovaniu poÏiadaviek v parla-
mente a partnerstvu v rámci Európy
a sveta. 
Osobitnou ãasÈou bola diskusia
o pôsobení na‰ej Rady vo vzÈahu
k základn˘m organizáciám, zriaìo-
vateºom a o moÏnosti lep‰ieho
hmotného zabezpeãenia.

K pracovnoprávnemu poradenstvu
vystúpila odborová právniãka
JUDr. M. Lorincová. 
Po diskusii si zvolili V˘bor komi-
sie, ktorého predsedom sa stal Ing.
Ondrá‰ik Jozef z Hotelovej akadé-
mie v KeÏmarku, ãlenmi Ing. Bíºo-
vá Andrea z OA v Humennom,
Mgr. Kubenková Monika z Gym-
názia v Spi‰skej Novej Vsi a Mgr.
Bajúsz Ján z OA v RoÏÀave. 
Mladí kolegovia prejavili záujem
o spoluprácu, prijali vlastné závery
s t˘m, Ïe svoju zaãínajúcu ãinnosÈ
budú propagovaÈ na v‰etk˘ch zá-
kladn˘ch organizáciách v rámci
stredn˘ch ‰kôl a zariadení vo Vsl.
regióne.

Pavel Ondek

predseda Rady ZO ZS· 

Ko‰ice, Pre‰ov  

Kolektívna zmluva vy‰‰ieho stupÀa
garantuje pre zamestnancov ‰kôl
a ‰kolsk˘ch zariadení priame a nepria-
me v˘hody. Nepriame je treba roz-
pracovaÈ v kolektívnych zmluvách na
úrovni ‰koly a ‰kolského zariadenia.
Preto, aby realizácia KZ vy‰‰ieho
stupÀa bola ão najv˘hodnej‰ia, V˘-
bor Rady ZO OZ P·aV S· vo Vsl.
regióne podpísal so zriaìovateºmi
– Krajsk˘ ‰kolsk˘ úrad a VÚC v Ko-
‰iciach a v Pre‰ove dohodu o spolu-
práci za úãelom zlep‰enia podmie-
nok pre prácu ‰kôl a ‰kolsk˘ch zaria-
dení, ako aj rie‰enia otázok a problé-
mov t˘kajúcich sa spoloãenského
postavenia, hmotného zabezpeãenia
a sociálnej starostlivosti o zamest-
nancov.

Zvlá‰tna pozornosÈ je venovaná pod-
pore kolektívneho vyjednávania
medzi zamestnávateºmi a v˘bormi
základn˘ch organizácií organizaã-
n˘m a optimalizaãn˘m zmenám, kto-
ré zohºadÀujú minimalizovanie nega-
tívnych dopadov na zamestnanosÈ.
OsobitosÈou dohody sú dodatky,
v ktor˘ch spoloãne so zriaìovateºmi
‰pecifikujeme hmotné zabezpeãenie
a sociálnu starostlivosÈ o zamestnan-
cov. Ide o v˘‰ku osobného príplatku,
ktorú zriaìovateº zohºadní v rozpise
rozpoãtu pre svoje ‰koly a ‰kolské
zariadenia s t˘m, Ïe odporúãa za-
mestnávateºovi na vyplácanie osob-
n˘ch príplatkov prijaÈ kritériá, ktoré
sú súãasÈou vlastnej KZ. Odmenu za-
mestnancovi ‰koly, ‰kolského zaria-

denia za pracovné zásluhy pri dosiah-
nutí 50 rokov veku a odchodné pri 
akomkoºvek dôchodku poskytne
zriaìovateº na základe písomnej Ïia-
dosti zamestnávateºa pre zamestnan-
ca, ktorého sa odmena, resp. odchod-
né t˘ka.
Zvlá‰tnu oblasÈ tvorí usmernenie od
zriaìovateºov ‰kôl a ‰kolsk˘ch zaria-
dení k doplnkovému dôchodkovému
sporeniu, ktoré je vydávané za úãe-
lom realizácie v zmysle KZ vy‰‰ieho
stupÀa.
Dohoda o spolupráci a spoloãne pri-
jaté dodatky k dohode majú kladn˘
vplyv na ãinnosÈ na‰ich základn˘ch
organizácií. 

Pavel Ondek

Dohoda o spolupráci

Tohoroãné Plénum ZdruÏenia vy-

sok˘ch ‰kôl a priamo riaden˘ch or-

ganizácií OZ P·aV na Slovensku,

sa zi‰lo v dÀoch 10. – 12. mája

v KeÏmarsk˘ch Îºaboch. Na roko-

vaní Pléna sa zúãastnil aj predseda

OZ P·aV J. Ga‰peran, ktor˘ infor-

moval o aktivitách OZ P·aV a pre-

zentoval mnoÏstvo konkrétnych in-

formácií o súãasnom stave univer-

zít, postavení uãiteºov, vedeck˘ch

pracovníkov a nepedagogick˘ch

zamestnancov na univerzitách

a PRO. O aktivitách ZdruÏenia V·

a PRO a plnení programov˘ch cie-

ºov informoval predseda ZdruÏe-

nia I. Haverlík.

Z rokovania Pléna vyplynuli okrem
in˘ch aj rozhodnutie delegovaÈ stále-
ho zástupcu za ZdruÏenie V· a PRO
do pracovnej skupiny pri EIE, nevy-

Zasadalo Plénum vysok˘ch ‰kôl 
a priamo riaden˘ch organizácií

4. Odborn˘ v˘kon práce zamest-
nancov PPP rie‰iÈ samostatn˘m
systémom odmeÀovania so zo-
hºadnením vzdelania a kariérne-
ho rastu zamestnancov.

5. Aj prostredníctvom OZ P·aV
presadzovaÈ prijatie Koncepcie
PPP.

6. Nároãnú prácu odborn˘ch za-
mestnancov PPP kompenzovaÈ
moÏnosÈou predæÏenia v˘mery
dovolenky na úroveÀ pedagogic-
k˘ch zamestnancov.

Na záver prítomní vyslovili nádej, Ïe
aj keì zamestnanci pedagogicko-
psychologick˘ch poradní tvoria len
mal˘ zlomok zamestnancov regio-
nálneho ‰kolstva, nebudú ich problé-
my na okraji záujmu a sú rozhodnutí
ich presadzovaÈ ako ãlenovia OZ
P·aV.

Iveta Majerová, 

predsedníãka Krajskej rady ZdruÏenia

Z· OZ P·aV B.Bystrica 

Komisia mlad˘ch 
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hnutná potreba zvy‰ovania právneho
vedomia v‰etk˘ch funkcionárov
a ãlenov odborov priebeÏn˘m zasie-
laním informácií o zmenách práv-
nych predpisov, ktoré sa priamo t˘-
kajú ich odborárskej práce a do pro-
jektu „Otvorená ‰kola“ zaradiÈ aj zá-
stupcov odborárov z V· a PRO.
Rozsiahla diskusia na rokovaní Pléna
sa t˘kala rôznorodosti ‰truktúr, riade-
nia stanov jednotliv˘ch univerzit-
n˘ch odborov˘ch organizácií. Plé-
num schválilo pracovnú skupinu pod
vedením predsedu ZdruÏenia, ktorá
má vypracovaÈ vzorov˘ návrh stanov
pre odborové organizácie na univer-
zitách.
Úãastníci rokovania sa zaoberali aj
v súãasnosti pre ZdruÏenie jedn˘m
z najzávaÏnej‰ích problémov – udr-
Ïiavaním ãlenskej základne a zabez-
peãovaním disciplíny odvodu ãlen-
sk˘ch príspevkov. V diskusii bol
prednesen˘ rad konkrétnych návrhov
na udrÏanie ãlenskej základne, najmä
pedagogick˘ch pracovníkov a získa-
vanie nov˘ch ãlenov. Veºmi závaÏ-
nou úlohou je aj zabezpeãovanie ply-

nulého toku informácií o v˘sledkoch
ãinnosti Zväzu a jeho v˘zname aj pre
neãlenov odborov˘ch organizácií.
Bodom rokovania bola aj príprava
dokumentov k zjazdu v roku 2007.
Plénum ZdruÏenia V· a PRO odpo-
rúãalo predsedovi OZ P·aV niekoºko
opatrení, medzi in˘m:
- PresadzovaÈ zvy‰ovanie finanãného
podielu z HDP pre V· a na projekt
MINERVA. V prípade nezvy‰ovania
percenta HDP pre V· a pre tento pro-
jekt upozorÀovaÈ vládu a verejnosÈ na
neplnenie tohto záväzku, ktor˘ vláda
verejne deklaruje.
- NavrhnúÈ a presadzovaÈ v Kolektív-
nej zmluve vy‰‰ieho stupÀa na rok
2007 ão najvy‰‰í nárast platov na vy-
sok˘ch ‰kolách a presadzovaÈ obliga-
tórnosÈ príspevku zamestnávateºa na
DDS pre zamestnancov vo verejnej
sfére, ktorí uzavreli zmluvu o DDS
minimálne vo v˘‰ke stanovenej Ko-
lektívnou zmluvou vy‰‰ieho stupÀa
pre dané obdobie.
- PrerokovaÈ zaradenie do úloh KOZ
SR rokovanie o ‰tátnom príspevku na
ãinnosÈ odborov (podobne ako u poli-

tick˘ch strán), prípadne rokovaÈ
o príspevku od v‰etk˘ch zamestnan-
cov na kolektívne vyjednávanie. Zvá-
ÏiÈ zaloÏenie Komory pracovníkov
‰kolstva a vedy, prípadne nev˘rob-
n˘ch odvetví – podºa jednotliv˘ch
nev˘robn˘ch odborov˘ch zväzov.
- V súlade so závermi, prijat˘mi na
Pléne ZdruÏenia V· a PRO, poÏiadaÈ
prezidenta KOZ p. I. Saktora, aby od-
stúpil z funkcie pred zaãatím voleb-
nej kampane na post primátora mesta
Banská Bystrica.
Takmer trojhodinovú diskusiu
s predsedom Rady vysok˘ch ‰kôl
prof. L. Vozárom vyuÏili úãastníci
Pléna na pomerne podrobné obozná-
menie sa o postavení a ãinnosti RV·
a úlohách, ktoré RV· v najbliÏ‰om
období oãakávajú. Rad otázok sa t˘-
kal aj pripravovaného návrhu nového
zákona o vysok˘ch ‰kolách, ktoré
pripravuje Slovenská rektorská kon-
ferencia, realizácie Bolonského pro-
cesu a vzÈahov k politick˘m stranám.

Ivan Haverlík,

Predseda ZdruÏenia V· a PRO 

V tomto kalendárnom roku od 13. do
15. marca sa v Bulharskej republike
v Sofii konalo rokovanie Predsedníc-
tva Zväzu, ktoré sa uskutoãnilo na
pozvanie bulharského odborového

zväzu uãiteºov SEB. Stretnutie sa
nieslo v priateºskej, ale zároveÀ aj
v pracovnej atmosfére.
Prv˘ pracovn˘ deÀ pobytu 13. 3.
2006 úãastníci absolvovali pracovné

stretnutie na Bulharskom odborovom
syndikáte SEB. Na‰a delegácia sa
oboznámila so vznikom a súãastnou
existenciou SEB, ich organizaãnou
‰truktúrou, zamestnancami a plánmi

do budúcnosti. Na‰i ãleno-
via Predsedníctva obozná-
mili kolegov s pôsobením
Zväzu, jeho ‰truktúrou a zá-
mermi do budúcnosti. Ná-
sledne po bohatej diskusii
a v˘mene skúseností sa
úãastníci presunuli do par-
lamentu na stretnutie s pod-
predsedom parlamentu.
V diskusii, ktorá prebehla
sa rozoberala problematika
‰kolstva, jeho presadzova-
nia v parlamente v Bulhar-
skej republike, ako aj na
Slovensku. V ten ist˘ deÀ
delegáti zo Slovenska ab-
solvovali stretnutie na Kon-
federácii odborov Bulhar-
skej republiky, kde si v ne-
formálnej diskusii opäÈ vy-
menili poznatky ohºadne

Stretnutie zástupcov OZ P·aV na Slovensku 
s bulharsk˘m zväzom uãiteºov SEB
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práce a existencii odborov, o práci
s ãlenskou základÀou.
14. 3. 2006 ãlenovia Predsedníctva
Zväzu vycestovali do regiónu a nav-
‰tívili mesto Blagoevgrad.. Tu ich ãa-

kalo veºmi milé stretnutie s kolegami
z celého regiónu, následne predseda
Zväzu a predsedovia ZdruÏení boli
prijatí primátorom mesta a zvy‰ná
ãasÈ ãlenov Predsedníctva absolvova-

la náv‰tevu ‰kolského strediska zá-
ujmov˘ch ãinností. Toto stretnutie
v celom regióne malo veºkú odozvu
aj u masmédií. Po absolvovaní pro-
gramu na‰ou delegáciou bola zvolaná
tlaãová beseda. 15. 3. 2006 v doobed-
Àaj‰ích hodinách sa uskutoãnilo za-
sadnutie Predsedníctva Zväzu. Po
skonãení rokovania ãlenovia Pred-
sedníctva nav‰tívili Ministerstvo
‰kolstva Bulharskej republiky, kde
boli prijatí námestníãkou ministra
‰kolstva, nakoºko minister ‰kolstva
bol v tom ãase odcestovan˘. Po vzá-
jomn˘ch príhovoroch sa stretnutie
nieslo v pracovnej atmosfére. Zú-
ãastnení si vymenili poznatky o ‰kol-
stve a jeho budúcnosti v Bulharskej
republike a u nás. ZároveÀ sa hovori-
lo o postavení odborov a ich spolu-
práci so ‰tátnou správou. Po tomto
stretnutí ãlenovia na‰ej delegácie za-
vítali na odborovú centrálu SEB, kde
sme sa srdeãne rozlúãili s kolegami
a dohodli si vzájomné pracovné stret-
nutie na Slovensku na Odborovom
Zväze ‰kolstva a vedy. 

Yvonne Furdíková, EK

Jednou z nav‰tíven˘ch ‰kôl bola M·
v rakúskom Drasenhofene. Je to ‰kola,
ktorú nav‰tevujú deti, hovoriace ne-
mecky a ãesky. Rakúska materská
‰kola získala finanãnú dotáciu z eu-
rópskych fondov, na základe vypraco-
vaného projektu „ZdruÏená rakúsko–
ãeská M·“, kde podmienkou na získa-
nie grantov je, aby túto ‰kolu nav‰te-
vovalo aspoÀ 6 ãesk˘ch detí. V˘chov-
no – vzdelávací proces má inú ‰truktú-
ru, ako poznáme z na‰ej praxe. âaso-
vé rozpätie pobytu detí v M· je od
7.00 do 13.00 hod., s moÏnosÈou byÈ
v zariadení aj v odpoludÀaj‰ích hodi-
nách, za urãit˘ poplatok. Plánovanie
VVP v tejto M· je podºa aktuálnosti
a v˘beru témy kolektívom celoroãne,
s dielãimi úlohami poãas ‰kolského
roka. Prioritou v plánovaní sú pobyty

a akcie s deÈmi cez víkendy. Za ocho-
tu a vrelé priatie sme sa poìakovali
v‰etk˘m pracovníãkam M·. 
Druhou nav‰tívenou ‰kolou bola M·
v Mikulove, ktorá svojou úrovÀou,
vybavením a pedagogick˘m personá-
lom bola na vysokej profesionálnej ú-
rovni. Pani riaditeºka - Lenka ¤íhová,
nás informovala o vypracovanom
projekte pre získanie finanãn˘ch pro-
striedkov od sponzorov, pre inováciu
priestorov ‰koly a vybavenia, ão sa im
po zdæhavom konaní podarilo. A ver-
te, je sa na ão pozeraÈ! Moderné vyba-
venie interiéru, sanity, ‰kolsk˘ dvor je
ukáÏkou modernej ‰koly. Profesionál-
ny prístup zamestnancov k deÈom,
kvalifikovanosÈ, to boli témy, o kto-
r˘ch sme sa s kolegyÀami tejto ‰koly
porozprávali a porovnali systémy

‰kolstva, plánovania, v˘chovy a vzde-
lávania. Zistili sme, Ïe na‰e ‰kolstvo,
ktoré vychováva t˘ch najmen‰ích
u nás, ãi v âeskej republike je na vy-
sokej úrovni. A mohlo by byÈ skvalit-
nené, spestrené a inovované, ak by
boli dostupné rôzne modernej‰ie,
kvalitnej‰ie uãebné pomôcky, v˘tvar-
né techniky, ponúkané rôznymi fir-
mami, ktoré spæÀajú európske poÏia-
davky a normy. NápaditosÈ, tvorivosÈ,
kreativita, flexibilita pedagogick˘ch
pracovníãok ‰kolstva je na vysokej
profesijnej úrovni, ale získaÈ prehºad -
nové, zaujímavé podnety,- je príno-
som pre prácu kaÏdej z nás. Presved-
ãili sme sa o tom náv‰tevou t˘chto
dvoch M·. 
Touto cestou chceme poìakovaÈ ná‰-
mu zriaìovateºovi – ·kolskému úradu
Pre‰ov a V˘boru Rady ZO OZ P·aV
v Pre‰ove, Ïe nám uvoºnili finanãné
prostriedky zo sociálneho fondu na
túto krásnu akciu, aby sme sa mohli
podeliÈ o skúsenosti s na‰imi zahra-
niãn˘mi partnermi. 

Za sekciu pedagógov M·: 

Eva Buãková, vedúca sekcie

Na náv‰teve u na‰ich susedov
Rada ZO OZ  P·aV v Pre‰ove, v spolupráci so ‰kolsk˘m úradom, zorga-

nizovali pre pedagogick˘ch zamestnancov M· v dÀoch 5. – 7. 5. 2006 v˘-

chovno-vzdelávací zájazd na juÏnú Moravu a do Rakúska, kde boli plá-

nované náv‰tevy dvoch M·, za úãelom konfrontácie v˘chovn˘ch postu-

pov na ‰kolách, získania nov˘ch poznatkov o tvorbe a realizácii projek-

tov, materiálnej vybavenosti, financovania a získavania nápadov pre

vlastnú prácu.
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V dÀoch 17. – 19. mája 2006 sa
v Bratislave konala medzinárodná
konferencia ETUCE (Európska od-
borová konfederácia pre ‰kolstvo).
Témou bolo „ Posilnenie sociálneho
dialógu v ‰kolstve na Európskej
úrovni“. Táto téma je pre oblasÈ
vzdelávania veºmi dôleÏitá a ETUCE
sa jej venuje uÏ tri roky. Otázka sek-
torálneho sociálneho dialógu vyústi-
la do takej podoby, Ïe na posledné
dve zasadnutia v rámci tejto temati-
ky boli prizvaní i zástupcovia za-
mestnávateºov, ão v podstate celé za-
sadnutia obohatilo, nakoºko bolo
moÏné prediskutovaÈ problematiku
sociálneho dialógu i z toho druhého
pohºadu, nielen zo strany zástupcov
‰kolsk˘ch odborov. Pre oblasÈ so-
ciálneho dialógu v ‰kolstve bola vy-
tvorená pracovná skupina z krajín
strednej a v˘chodnej Európy, ktorej
ãlenom za Zväz je Jozef LuÏák, pod-
predseda Zväzu. Prerokúvané témy
sú skutoãne veºmi zaujímavé a dôle-

Ïité pre na‰u prácu. Stále sa hºadajú
nové cesty a moÏnosti, ako v tejto
otázke preniknúÈ aÏ na najvy‰‰iu
úroveÀ Európskej komisie. Sloven-
sko má pre túto oblasÈ zástupcu v Eu-
rópskej komisii v osobe Jána Figeºa,
ktor˘ má o tento druh práce veºk˘ zá-
ujem a zúãastÀuje sa rokovaní k tejto
problematike. 
ETUCE sa rozhodlo po zasadnutiach
v Bruseli a vo Vilniuse zaãaÈ druhé
kolo rokovaní k tejto problematike,
ktoré sa uskutoãnilo v Bratislave. Za
krajiny strednej a v˘chodnej Európy
sa stretnutia zúãastnili nielen zástup-
covia ‰kolsk˘ch odborov˘ch zväzov,
ale aj zástupcovia zamestnávateºov.
KeìÏe rokovania a diskusie trvali ce-
l˘ deÀ, pozvali sme na‰ich zahraniã-
n˘ch hostí na netradiãnú veãeru – lo-
ìou pod mostami Bratislavy. 
Pre hostí z celej Európy to bola veº-
mi zaujímavá plavba, kde sa zozná-
mili v krátkosti s históriou Bratisla-
vy, s históriou bratislavsk˘ch mos-
tov a na krátkej zastávke v rámci
plavby aj s históriou hradu Devín.
Poìakovanie za organizáciu stretnu-
tia v rámci ETUCE predniesol pán
Martin Roemer, generálny tajomník
tejto európskej uãiteºskej organizá-
cie, ktorej ãlenom je Zväz.

Katarína Pavloviãová EK

Medzinárodná konferencia ETUCE v Bratislave
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V dÀoch 29. mája aÏ 2. júna 2006 bo-
li hosÈami ZdruÏenia V· a PRO ná‰ho
odborového zväzu ãlenovia delegácie
Odborového zväzu pracovníkov ‰kol-
stva a vedy Loty‰skej republiky z vy-
sok˘ch ‰kôl a Akadémie vied Loty‰-
skej republiky.
Pobyt delegácie bol rozdelen˘ na tri
základné ãasti. Oficiálna ãasÈ pozostá-

vala z prijatí ãlenov delegácie postup-
ne najvy‰‰ími akademick˘mi a odbo-
rárskymi predstaviteºmi Pre‰ovskej
univerzity, Slovenskej veterinárskej
univerzity v Ko‰iciach, Technickej
univerzity v Ko‰iciach a Univerzity
Komenského v Bratislave, predstavi-
teºmi odborovej organizácie Univerzi-
ty Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na pôde Technickej univerzity v Ko-
‰iciach sa za úãasti odborárskych
predstaviteºov v‰etk˘ch univerzít
v Pre‰ove a Ko‰iciach uskutoãnil od-
born˘ seminár so zameraním na Bo-
lonsk˘ proces a jeho realizáciu v Lo-
ty‰skej republike a na Slovensku. Na
Univerzite Komenského v Bratislave
sa uskutoãnil aj za aktívnej úãasti

predsedu OZ P·aV J. Ga‰perana od-
born˘ seminár, beseda a vzájomná
v˘mena skúseností ãlenov loty‰skej
delegácie a predstaviteºov OZ P·aV
a bratislavsk˘ch univerzít.
V rámci oboznamovacích stretnutí
nav‰tívili ãlenovia loty‰skej delegá-
cie viaceré pracoviská na Slovenskej
veterinárskej univerzite, Technickej

univerzite v Ko‰iciach a Pre‰ovskej
univerzite. S veºk˘m záujmom sa
stretla aj náv‰teva Pedagogickej kniÏ-
nice v Bratislave.
V rámci kultúrnej ãasti pobytu nav-
‰tívili ãlenovia delegácie Beljanskú
jaskyÀu, na‰e stredisko v KeÏmar-
sk˘ch Îºaboch a absolvovali pre-
hliadku Bratislavy.

âlenovia delegácie vysoko hodnotili
odborné a organizaãné zabezpeãenie
svojho pobytu v Slovenskej republi-
ke a vyslovili presvedãenie, Ïe na jar
budúceho roka sa uskutoãní reciproã-
ná náv‰teva v Loty‰skej republike.

Ivan Haverlík, 

predseda ZdruÏenia 

V· a PRO OZ P·aV.

Medzinárodná spolupráca ZdruÏenia V· a PRO

Z rokovania predstaviteºov OZ P·aV a predstaviteºov odborov˘ch organizácií bratislavsk˘ch univerzít s delegáciou Odborového zväzu pra-
covníkov vedy a vysok˘ch ‰kôl Loty‰skej republiky na UK v Bratislave

Nové právne predpisy za I. ‰tvrÈrok 2006
Vyhl. ãís. 9/2006 Z. z. - o ‰truktúre

a obsahu správ o v˘chovno-vzdelá-

vacej ãinnosti, jej v˘sledkoch a pod-

mienkach ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariade-

ní – tieto správy spracúvajú ‰koly,

zdruÏené stredné ‰koly, súãasti ‰kôl,

spojené ‰koly a ‰kolské zariadenia

okrem zariadení ‰kolského stravo-

vania, správa obsahuje okrem iné-

ho údaje

■ o poãte zamestnancov a plnení
kvalifikaãného predpokladu pe-
dagogick˘ch zamestnancov, 

■ o ich ìal‰om vzdelávaní, 
■ o finanãnom a hmotnom zabez-

peãení v˘chovno-vzdelávacej

ãinnosti podºa zdrojov príjmov. 
Správu za predchádzajúci ‰kolsk˘
rok predkladá riaditeº ‰koly po prero-
kovaní v pedagogickej rade orgánu
‰kolskej samosprávy do 15. októbra
a na schválenie zriaìovateºovi do 31.
októbra príslu‰ného kalendárneho ro-
ka - úãinnosÈ od 1. 2. 2006
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úst. zák. ãís. 92/2006 Z. z. - mení

a dopæÀa Ústavu SR ãís. 4601992 

Z. z. v ustanoveniach t˘kajúcich sa

verejného ochrancu práv – úãin-

nosÈ od 1.4.2006

vyhl. ãís. 102/2006 Z. z. - o prizná-

vaní sociálneho ‰tipendia ‰tuden-

tom vysok˘ch ‰kôl, ru‰í doteraz

platnú vyhl.ãís. 326/1990 Z .z. – ú-

ãinnosÈ od 1. 4. 2006

nar. vl. ãís. 115/2006 Z.z. - o mini-

málnych zdravotn˘ch a bezpeã-

nostn˘ch poÏiadavkách na ochra-

nu zamestnancov pred rizikami sú-

visiacimi s expozíciou hluku – úãin-

nosÈ od 1. 3. 2006

zák. ãís. 124/2006 Z.z. - o bezpeã-

nosti a ochrane zdravia pri práci,

ru‰í doteraz platn˘ zák. ãís. 330/

1996 Z. z.,

■ povinnosÈ zamestnávateºa vypra-
covaÈ zoznam poskytovan˘ch O-
OPP na základe posúdenia rizika, 

■ bezplatne ich poskytovaÈ zamest-
nancom a udrÏiavaÈ v pouÏívateº-
nom a funkãnom stave, 

■ povinnosÈ zamestnávateºa regist-
rovaÈ pracovné úrazy

■ povinnosÈ zamestnávateºa vyme-
novaÈ zástupcu zamestnancov pre

bezpeãnosÈ na návrh príslu‰ného
odborového orgánu, zamestna-
neckej rady alebo voºby zamest-
nancov, ak u zamestnávateºa ne-
pôsobí odborov˘ orgán alebo za-
mestnanecká rada – vykonáva
kontroly, vyÏaduje od zamestná-
vateºa informácie, vyÏaduje od-
stránenie závad a dáva podnety
na in‰pektorát práce

■ povinnosÈ zamestnávateºa zástup-
covi zamestnancov pre bezpeã-
nosÈ na plnenie jeho úloh zabez-
peãiÈ vzdelávanie, poskytnúÈ mu
v primeranom rozsahu pracovné
voºno s náhradou mzdy a vytvoriÈ
nevyhnutné podmienky

■ zamestnávateº zamestnávajúci 
viac ako 100 zamestnancov zria-
ìuje komisiu BOZP, ako svoj po-
radn˘ orgán

■ kvalifikaãné poÏiadavky na bez-
peãnostného technika

■ odborov˘ orgán zastupujúci za-
mestnancov kontroluje plnenie 
úloh zamestnávateºa v oblasti
BOZP

V ãl. IV. tieÏ mení a dopæÀa zák. ãís.
311/2001 Z. z. Zákonník práce § 11
ods. 5 – fyzickej osobe mlad‰ej ako
15 rokov v˘kon ºah‰ích prác povoºu-
je príslu‰n˘ in‰pektorát práce po do-
hode s príslu‰n˘m orgánom ‰tátnej

správy v oblasti verejného zdravot-
níctva, § 76 ods. 6 – pre vznik náro-
ku na odchodné v prípade odchodu
na invalidn˘ dôchodok musí byÈ po-
kles schopnosti vykonávaÈ zárobkovú
ãinnosÈ viac ako 70 %, dopæÀa sa aj
o predãasn˘ starobn˘ dôchodok
a ukladá sa podmienka pre zamest-
nanca o dôchodok poÏiadaÈ pred
skonãením pracovnéhbo pomeru ale-
bo bezprostredne po jeho skonãení
– úãinnosÈ od 1.7.2006

zák. ãís. 125/2006 Z. z. - o in‰pekcii

práce, ru‰í doteraz platn˘ zák.ãís.

95/200 Z.z. – úãinnosÈ od 1. 7. 2006

zák. ãís. 126/2006 Z. z. - o verejnom

zdravotníctve – ustanovuje organi-

záciu a v˘kon verejného zdravot-

níctva, podmienky ochrany verej-

ného zdravia, opatrenia orgánov

‰tátnej správy v oblasti verejného

zdravotníctva pri mimoriadnych

udalostiach, podmienky prevencie

ochorení u ºudí, práva a povinnosti

fyzick˘ch a právnick˘ch osôb pri

ochrane verejného zdravia, v˘kon

‰tátneho zdravotného dozoru

a sankcie za poru‰enie povinností

na úseku verejného zdravotníctva

– úãinnosÈ od 1. 6. 2006

Du‰an Kazár

právnik OZP·aV

Národná rada Slovenskej re-

publiky dÀa 2. februára 2006

schválila zákon ã. 124/2006 Z. z.

o bezpeãnosti a ochrane zdravia

pri práci a o zmene a doplnení

niektor˘ch zákonov s úãinnos-

Èou od 1. júla 2006 a zákon ã.

125/2006 Z. z. o in‰pekcii práce

a o zmene a doplnení zákona 

ã. 82/2005 Z. z. o nelegálnej prá-

ci a nelegálnom zamestnávaní

a o zmene a doplnení niektor˘ch

zákonov s úãinnosÈou od 1. júla

2006.

Zákon NR SR ã. 330/1996 Z. z.
o bezpeãnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskor‰ích pred-
pisov bol viackrát novelizovan˘.
Bolo ho potrebné upraviÈ so zrete-
ºom na poznatky aplikaãnej praxe,
na pripomienky generálneho ria-
diteºstva Európskej komisie pre
zamestnanosÈ a sociálne veci, na

príslu‰né rozhodnutia Európskeho
súdneho dvora i na potrebu zjed-
nodu‰enia podmienok zamestná-
vania vrátane zníÏenia administra-
tívneho zaÈaÏenia právnick˘ch
a fyzick˘ch osôb.
Úãelom zákona NR SR ã. 124/
2006 Z. z. o BOZP /zákon
o BOZP/ je posilniÈ systémovú
komplexnosÈ právnej úpravy bez-
peãnosti a ochrany zdravia pri
práci, ãím sa dôslednej‰ie zabez-
peãí bezpeãnosÈ a ochrana zdravia
pri práci, vylúãenie alebo zníÏenie
vzniku pracovn˘ch úrazov, cho-
rôb z povolania a in˘ch po‰kodení
zdravia z práce. V zákone
o BOZP sa precizujú ustanovenia
zákona implementujúce tie ãasti
ustanovení smernice Rady ã. 89/
391/EHS o zavádzaní opatrení na
podporu zlep‰enia bezpeãnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktoré

po preskúmaní zákona NR SR ã.
330/1996 Z. z. o BOZP v znení
neskor‰ích predpisov odporuãilo
upraviÈ generálne riaditeºstvo Eu-
rópskej komisie pre zamestnanosÈ
a sociálne veci aj so zreteºom na
príslu‰né rozhodnutia Európskeho
súdneho dvora.
Zamestnávateºovi sa v oblasti
BOZP ukladá povinnosÈ vykoná-
vaÈ univerzálne zásady prevencie
i základné v‰eobecné povinnosti.
Rovnako sa ukladá uplatniÈ uÏ
zauÏívané povinnosti upravujúce
oboznamovanie a informovanie
zamestnancov o BOZP, opatrenia
pre prípad bezprostredného a váÏ-
neho ohrozenia Ïivota alebo zdra-
via, úlohy v kontrolnej ãinnosti,
vzájomnú spoluprácu zamestná-
vateºa a zamestnancov, spoluprá-
cu medzi zamestnávateºmi, rekon-
diãné pobyty i základné práva

BezpeãnosÈ a ochrana zdravia pri práci
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a povinnosti zamestnancov atì.
Novo sa vymedzujú základné
podmienky vzÈahujúce sa na bez-
peãnosÈ technick˘ch zariadení,
stavby, pracovné postupy. Usta-
novujú sa aj podmienky, po kto-
r˘ch splnení fyzická osoba môÏe
obsluhovaÈ pracovné prostriedky.
Upravujú sa tieÏ podmienky, na
základe ktor˘ch môÏe právnická
osoba a fyzická osoba vykonávaÈ
ãinnosti, ako sú v˘roba, montáÏ,
odborné prehliadky a odborné
skú‰ky, zásahy na vyhradenom
technickom zariadení a plnenie
tlakovej nádoby na dopravu ply-
nov. Ustanovuje sa, aby sa tieto
podmienky vzÈahujúce sa na bez-
peãnosÈ technick˘ch zariadení u-
platÀovali aj pri technick˘ch za-
riadeniach v spoloãn˘ch priesto-
roch domov v pôsobnosti právnic-
k˘ch osôb, ktoré nie sú zamestná-
vateºmi – ide o zdruÏenia vlastní-
kov bytov. Cieºom je ochrana Ïi-
vota a zdravia uÏívateºov bytov,
ich majetku a v ‰ir‰om meradle aj
ich okolia. 
Zákon o BOZP ustanovuje ‰peci-
fické podmienky pre Národn˘ in-
‰pektorát práce (NIP), Technickú
in‰pekciu /TI/ a pre oprávnené
právnické osoby a fyzické osoby
vo veci vydávania oprávnení, o-
svedãení a preukazov na vykoná-
vanie niektor˘ch ãinností v˘-
znamn˘ch z hºadiska zaistenia
BOZP.
Zamestnávateºovi a zamestnanco-
vi sa ustanovujú povinnosti pri
vzniku pracovného úrazu, sluÏob-
ného úrazu alebo iného úrazu,
choroby z povolania, priemysel-
nej otravy, nebezpeãnej udalosti
a len oznamovacia povinnosÈ pri
vzniku bezprostrednej hrozby zá-
vaÏnej priemyselnej havárie a pri
vzniku závaÏnej priemyselnej ha-
várie. Táto právna úprava nahradí
súãasnú vyhlá‰ku Slovenského ú-
radu bezpeãnosti práce a Sloven-
ského banského úradu ã. 111/
1975 Zb. o evidencii a registrácii
pracovn˘ch úrazov a o hlásení
prevádzkov˘ch nehôd (havárií)
a porúch technick˘ch zariadení
v znení vyhlá‰ky Slovenského ú-
radu bezpeãnosti práce a Sloven-
ského banského úradu ã. 483/
1990 Zb.
Na úãely zlep‰enia starostlivosti

o BOZP sa definujú a zriaìujú
preventívne a ochranné sluÏby,
ktor˘ch poslaním je poradenstvo,
organizovanie a vykonávanie od-
born˘ch úloh pri zaisÈovaní
BOZP. Zákon spresÀuje úlohy,
ktoré plní bezpeãnostnotechnická
sluÏba a pracovná zdravotná sluÏ-
ba a ich postavenie. Ustanovuje
poÏiadavky na odbornú spôsobi-
losÈ bezpeãnostného technika
a autorizovaného bezpeãnostného
technika, upravuje kumuláciu ich
funkcií. Úplne prv˘krát sa ustano-
vuje, za ak˘ch podmienok môÏe
sám zamestnávateº vykonávaÈ od-
borné úlohy bezpeãnostného tech-
nika.
Zákon o BOZP ustanovuje pod-
mienky na vydávanie a odobera-
nie oprávnení na vykonávanie v˘-
chovy a vzdelávania na úseku o-
chrany práce. Na rozdiel od súãas-
nej právnej úpravy sa nereguluje
vykonávanie poradenstva, pretoÏe
pre budúcnosÈ sa neráta s osobit-
n˘m in‰titútom poradenstva, ktoré
je samozrejmou základnou súãas-
Èou efektívneho plnenia odbor-
n˘ch úloh bezpeãnostn˘m techni-
kom, odborn˘m pracovníkom,
bezpeãnostnotechnickou sluÏbou
a pracovnou zdravotnou sluÏbou.
ZároveÀ sa novelizuje aj zákon ã.
455/1991 Zb. o Ïivnostenskom
podnikaní (Ïivnostensk˘ zákon)
v znení neskor‰ích predpisov, zá-
kon NR SR ã. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení
neskor‰ích predpisov a zákon ã.
311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskor‰ích predpisov. 
Zákon o BOZP zachová doteraj‰ie
práva odborov v bezpeãnosti a o-
chrane zdravia pri práci, vrátane
kontroly odborov˘ch orgánov nad
plnením úloh zamestnávateºov
v oblasti bezpeãnosti a ochrane
zdravia pri práci tzv. spoloãenská
kontrola. Právnym základom
systému spoloãenskej kontroly je
najmä § 149 Zákonníka práce. 
Zákon ã. 95/2000 Z. z. o in‰pekcii
práce a o zmene a doplnení niek-
tor˘ch zákonov v znení neskor-
‰ích predpisov bol tieÏ niekoºko-
krát novelizovan˘, ãím vznikla
znaãná neprehºadnosÈ vo vecnej
pôsobnosti orgánov ‰tátnej správy
v oblasti in‰pekcie práce.
Úãelom zákona NR SR ã. 125/

2006 Z. z. o in‰pekcii práce
a o zmene a a doplnení zákona ã.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov /zákon o IP/ je v súlade
s poznatkami z aplikaãnej praxe
zlep‰iÈ právne predpoklady na
skvalitnenie organizácie ‰tátnej
správy v oblasti in‰pekcie práce
a zv˘‰iÈ tak efektívnosÈ a úãinnosÈ
v˘konu in‰pekcie práce u zamest-
návateºov. Zákon tento zámer sle-
duje odstránením nadbytoãnej ad-
ministratívy a racionálnej‰ím pre-
rozdelením úloh medzi MPSVaR
SR a NIP.
Zákon o IP reaguje na zmeny
v zákone o BOZP a v tejto súvis-
losti nanovo upravuje sústavu or-
gánov, ktorú budú tvoriÈ MPSVaR
SR a NIP s organizaãn˘mi zloÏka-
mi – riaditeºstvom a in‰pektorátmi
práce. Vymedzuje ich úlohy
a kompetencie ako aj povinnosti
právnick˘ch a fyzick˘ch osôb pri
vykonávaní in‰pekcie práce. ·pe-
cifikuje oprávnenia prizvaného
odborníka a uchádzaãa o vymeno-
vanie za in‰pektora práce, zjedno-
du‰uje postup pri zabezpeãovaní
odbornej skú‰ky a opakovanej od-
bornej skú‰ky uchádzaãa, upravu-
je kontrolu ãinnosti in‰pektora
práce pri v˘kone dozoru, náleÏi-
tosti protokolu a povinnosti in-
‰pektora práce. Upravuje okolnos-
ti, na základe ktor˘ch moÏno ulo-
ÏiÈ pokutu vrátane kritérií na urãe-
nie jej v˘‰ky a bliÏ‰ie sa upravujú
aj okolnosti súdneho preskúmania
uplatnenej pokuty a zákazu. 
Záujemcom o v˘klad uveden˘ch
zákonov odporúãame pozrieÈ si
Metodickú pomôcku Ministerstva
‰kolstva SR k novému zákonu NR
SR ã. 124/2006 Z. z. o BOZP
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov a zákona NR SR ã.
125/2006 Z. z. o in‰pekcii práce
a o zmene a doplnení zákona ã.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích pred-
pisov uverejnenej na vebovej
stránke http://www.minedu.sk/O-
U/OODB/BOZP/20060502_vyk-
lad_zakona.doc

Július Bugár,

RZIBP OZ P·aV



Milí ‰koláci,

my v‰etci, niekedy veºmi pozorne, ino-
kedy s nechuÈou a nezáujmom, no predsa
v‰ak vedome, ãi podvedome, vnímame
dianie okolo nás. âi je to uÏ kolobeh u-
dalostí, ktor˘ sa priamo dot˘ka nás, ale-
bo ºudí pohybujúcich sa v na‰ich sférach
záujmov a ãi celoplo‰ne spoloãnosti ako
celku. Toto plynutie dejov má snahu nás
ovplyvniÈ a nastaviÈ na‰e konanie a roz-
hodovanie buì jedn˘m, alebo in˘m sme-
rom. V t˘chto t˘ÏdÀoch sa tieto deje na-
lepili na veºkoplo‰né tabule, hrmotajúce
autobusy mestsk˘ch a prímestsk˘ch li-
niek, zjavili sa vo v‰etk˘ch novinách.
Rozhodnite sa a poìte tadeto, alebo aj ta-

deto. Ba dokonca na pomoc pri rozhodovaní sme si zavolali zvieratká
aÏ z Afriky- bocianov a levíkov. My sme sa rozhodli a blízka budúc-
nosÈ nám tvárou v tvár ukáÏe, ãi bolo na‰e rozhodnutie dobré, ãi nie.
Jedna vec je ale istá: rozpoãet ná‰ho európskeho spoloãenstva na‰ej
republike prihodí v budúcich troch rokoch niekoºko desiatok miliárd
Euro, z ktor˘ch veºká ãasÈ pôjde na vedu, vzdelávanie a v˘skum. Veº-
ká ãasÈ teda pôjde do oblasti, ktorá sa t˘ka nás, ‰kolákov. Toto naozaj
stojí za pov‰imnutie a ja som presvedãen˘, Ïe ãoskoro pôjdeme s ú-
rovÀou ‰kolstva hore po v‰etk˘ch stránkach. 
Chod udalostí v spoloãnosti ovplyvÀujú ºudia od najjednoduch‰ích po
najzloÏitej‰ie miesta, od ºudí konajúcich menej zodpovedné úlohy po
najvy‰‰iu mieru zodpovednosti, kaÏd˘ je potrebnou súãasÈou so svo-
jím dielom uÏitoãnosti. Odborov˘ zväz ‰kolstva svojím základn˘m
poslaním zastupuje záujmy pedagogick˘ch a nepedagogick˘ch za-

mestnancov, ktor˘ch okruh práce je vzdelávanie a sluÏby i servis
s t˘m spojené. My, ktorí si pamätáme dvadsaÈ rokov dozadu, vieme
aká za t˘ch ãias bola organizovanosÈ v odborovom hnutí. Voºky-ne-
voºky, organizovanosÈ bola takmer stopercentná a veru málokto sa nad
t˘m pozastavoval, kaÏd˘ dostal svoj diel vianoãnej kolekcie, moÏno
dvakrát do roka dobr˘ guºá‰, deÈom balíãek na Mikulá‰a a deÀ detí.
Akcia na MDÎ, z ktorej najviac ÈaÏili chlapi, z ãasu na ãas dvojt˘Ïd-
Àová rekreácia, sem-tam potrebné vyhlásenie o podpore ãohokoºvek
a i‰lo sa ìalej, platili sme známky a bolo nám fajn. Sme v roku 2006
a vôkol nás zúri kvitnúca demokracia. V odboroch uÏ nie sme v‰etci.
Po niekoºkoroãnom premytí na‰ich hláv v‰emoÏn˘mi reklamami, ve-
ºakrát cielen˘m strieºaním od chrbta, ãasto zi‰tne a úãelovo, si vo väã-
‰ine prípadov, ktoré sa priamo nás t˘kajú dávame nosnú základnú o-
tázku: „Oplatí sa mi to?“ Povedané aj in˘mi slovami, ãi na tom nieão
získam, budem maÈ hmatateºn˘ v˘nos, keì uÏ niekomu mám daÈ zo
svojho platu peniaze. Hoci sa mi jeden kútik du‰e pri tom naplnil sm-
útkom, rozhodol som sa, Ïe v tejto chvíli vám matematicky zdôvod-
ním v˘hodnosÈ byÈ ãlenom odborov: V príklade neuvádzam presnosÈ
v˘poãtu na tisíciny, no verím, Ïe na vytvorenie Ïivej predstavy nám to
postaãí. Ak som uãiteº majúci za mesiac 16 500 v hrubom, v ãistom
mi to robí asi 13 000. Dohodol som sa, Ïe na odbory dám jedno per-
cento z ãistého, ãiÏe 130 Sk. V zmysle stanov som povinn˘ odviesÈ
centrále 0,45 % z ãistého, ãiÏe 59 Sk. Zvy‰ok do 130 je 71, ten mi zo-
stane na mojej základnej organizácii a naloÏím s ním tak, ako uznáme
spoloãne za vhodné, takÏe sa mi takmer v‰etky rôznymi spôsobmi vrá-
tia naspaÈ. Roãne ma odbory teda stoja asi 708 korún. KeìÏe som v‰ak
ãlenom odborov, mám právo na kolektívnu zmluvu a snaÏím sa v nej
nieão dohodnúÈ. Dohodneme teda pracovn˘ t˘Ïdenn˘ ãas na 37,5 ho-
diny. Zhodou okolností som v tomto roku dostal 4 nadpoãetné hodiny.
KeìÏe sa mi ich cena poãíta z 37,5-hodinového t˘ÏdÀa namiesto 40-
hodinového za rok mi to urobí asi 1100 Sk, ktoré by som urãite ÈaÏko
na‰iel na ceste. ëalej sme si v kolektívke dohodli o t˘ÏdeÀ viac dovo-
lenky, ãiÏe t˘ÏdeÀ budem môcÈ byÈ hocikde len nie v robote a budem
to maÈ zaplatené, ão mi za rok urobí asi 3 800 Sk. Mám snahu byÈ ú-
primn˘ a chápaÈ dobre mienené súvislosti. Viem tak, Ïe v mojej cent-
rále moji predáci dohodli aj za mÀa zv˘‰enie platov, v tomto polro-
ku to bude 6 %. Ak mám tarifu 14 000, dostanem do konca roka na-
vy‰e asi 5 000. Moje ãlenstvo mi tak cez kolektívnu zmluvu a mojich
predákov- vyjednávaãov prinieslo zatiaº za rok naviac asi o 10 000.
Investoval som do odborov 780, zatiaº sa mi to vrátilo dvanásÈ násob-
ne, ão je priam exkluzívna poistka. LenÏe ja e‰te viem aj to, Ïe za-
mestnávateº nemôÏe s nami vyk˘vaÈ s pracovn˘m poriadkom, lebo
ten platí aÏ po na‰om súhlase, a ak by som ochorel, snaÏíme sa preto
dohodnúÈ lep‰ie a vy‰‰ie podmienky na preplácanie péenky, no a, sa-
mozrejme, Ïe spolurozhodujeme o sociálnom fonde, z ktorého mi 
tieÏ kvapne asi tisícka roãne. Mám v práci problémy a potrebujem
právnika? Jedno sedenie u menej frekventovaného ma vyjde asi na
500. V odboroch ho mám zadarmo. KeìÏe sa snaÏím chápaÈ súvis-
losti, zistil som, Ïe v odboroch sa mi byÈ oplatí. LenÏe ão, keì súvis-
losti naschvál nechcem chápaÈ a zaãnem ‰pekulovaÈ, veì to isté bu-
dem maÈ, ak sa zveziem popri odborároch ako neãlen. PoãkaÈ! Toto
v tejto chvíli prestáva byÈ o matematike a oplatení sa, toto v tejto
chvíli zaãína byÈ o morálke a svedomí. MoÏno, Ïe by ma potom 
niekto aj poãastoval pomenovaním tej väã‰inou drevenej búdky, na
ktorej dverách b˘va ãasto vyrezané vetracie srdieãko a ktorá e‰te na
veºa miestach dotvára farbistosÈ dedinsk˘ch dvorov. Svedomie a mo-
rálka? Neviem ãi to tak malo byÈ, ale v posledn˘ch mesiacoch som
na vlastné oãi videl a na vlastnej koÏi pocítil klamstvo a pretvárku od
niektor˘ch ºudí, ãi uÏ z tak˘ch, alebo onak˘ch miest. Tvrdo bojujem
sám so sebou, aby som neskæzol na túto ich vlnovú dæÏku. Verím, Ïe
kto ak˘m meãom bojuje, tak˘m meãom zahynie a tieÏ kto seje vieto-
r, bude ÏaÈ búrku. A preto vás v‰etk˘ch na záver prosím, skúsme si-
aÈ v‰eobecne prospe‰né dobro a pokoj. K tomu vám posielam tieto
slová:

Leto je vtedy, keì je krásne 

a teplo, keì môÏem si odd˘chnuÈ po dobrej práci, keì s vìakou

na nás spomínajú na‰i Ïiaci, Ïe siali sme do ich du‰í svetlo.

Leto sú sily, ão sa chystáme naãerpaÈ,

a te‰iÈ sa, Ïe zas ‰kola bude na‰ou prácou, te‰iÈ sa, Ïe sa opäÈ

zvítame s mladou chasou, poìme sa teda na dovolenky poberaÈ.

Jozef Gajdo‰
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Toto je o nás.


