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Podpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 

2019 - 2020 
 

 
 
Dňa 28. novembra 2018 bola v Zrkadlovej sále 
Úradu vlády SR podpísaná Kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri  
Výkone  práce vo  verejnom záujme  na rok 2019 a  
2020 Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomoc-
není zástupcovia zamestnávateľov reprezentovaní 
vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a 
predstaviteľmi samosprávnych krajov a zástupco-
via zamestnancov reprezentovaní Konfederáciou 
odborových zväzov SR a Nezávislými kresťan-
skými odbormi Slovenska. Slávnostného podpisu 
sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini 
a predsedovia všetkých koaličných strán.  
 
Znenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nájde-
te na našej webovej stránke www.ozpsav.sk 
 
 

Sociálny dialóg v praxi 

 
 
V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička 
sa uskutočnilo dňa 15. novembra t. r. spoločné 
pracovné rokovanie a vzdelávanie zástupcov za-
mestnancov a zamestnávateľov v Banskobystric-
kom kraji. Akcia bola pripravená Radou ZO OZ 
PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva 

v krajoch BB, TN, ZA spolu s predstaviteľmi zria-
ďovateľov stredných škôl, školských zariadení, 
špeciálnych škôl a detských domovov - BBSK, 
Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica a 
ÚPSVaR SR Bratislava.  
V úvode rokovania oboznámili predstavitelia zria-
ďovateľov /BBSK Ing. Martiš, riaditeľ odboru škol-
stva a Ing. Mikulová, zastupujúca vedúcu odboru 
školstva OÚ Banská Bystrica / prítomných predse-
dov a riaditeľov s aktuálnou situáciou školstva vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Keďže sa blíži 
koniec roka, najviac prítomných zaujímali informá-
cie o finančnej situácii, zamestnanosti, sieti škôl a 
školských zariadení, plánovaní počtu žiakov pre 
ďalší školský rok a i. Keďže zástupkyňa ÚPSVaR 
SR z veľmi vážnych dôvodov nemohla prísť, pred-
ložili predsedovia základných organizácii z det-
ských domovov svoje pripomienky v písomnej 
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forme a budú posunuté sekcii DeD a na ÚPSVaR 
SR Bratislava.  
Predseda Združenia SŠ Ing. Šóš, PhD. pripomenul 
prítomným predsedom a riaditeľom aktivity zväzu v 
problematike odmeňovania pedagogických i nepe-
dagogických zamestnancov školstva, novej legisla-
tívy, kolektívneho vyjednávania o KZVS na roky 
2019-2020, informoval o rokovaní Rady zväzu v 
Košiciach 8. novembra t. r. a o súčasnej situácii v 
odboroch - voľba prezidenta KOZ SR.  
V druhej vzdelávacej časti stretnutia boli prezento-
vané témy:  

 Šikana na pracovisku - lektor Mgr. Riečan-
ský, SNSPĽP Bratislava 

 Sociálny dialóg - lektor Ing. Majerová, OZ 
PŠaV na Slovensku 

 BOZP - Mgr. Bertha, špecialista BOZP OZ 
PŠaV na Slovensku 

 Kolektívne pracovné vzťahy, kolektívne 
vyjednávanie, kolektívne zmluvy - JUDr. Matejová, 
špecialistka pre právne služby 
 
Väčšina prítomných predsedov základných organi-
zácií i zamestnávateľov sa zhodli, že v podobných 
spoločných stretnutiach je potrebné pokračovať aj 
v budúcnosti.  
 
Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ 
PŠaV na Slovensku, Združenie SŠ v krajoch Ban-
ská Bystrica, Trenčín, Žilina  

Dohoda o spolupráci medzi OZ PŠaV a VOS 

 
 
Na úrade zväzu bola 15. novembra 2018 koncipo-
vaná Dohoda o spolupráci a vzájomných partner-
ských vzťahoch medzi Odborovým zväzom pra-
covníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) 
a s českým Vysokoškolským odborovým zväzom 
(VOS). VOS zastupoval jeho predseda Petr Baierl, 
OZ PŠaV zastupovali predseda zväzu Pavel On-
dek, predseda Z VŠaPRO Miroslav Habán a vedú-
ci úradu zväzu Juraj Stodolovský. Reprezentanti  
obidvoch  zväzov sa  dohodli,  že sa budú informo- 
vať o  zásadných  právnych  úpravách a aktivitách,    

týkajúcich sa postavenia akademických a neaka-
demických zamestnancov vysokých škôl a to v 
nasledujúcich oblastiach: pracovné podmienky, 
vysokoškolská legislatíva, platové a mzdové pod-
mienky, podmienky sociálneho zabezpečenia a 
oblasť BOZP. V záujme vyššej efektivity týchto 
aktivít budú obidve strany hľadať spôsob, ako vzá-
jomne konzultovať, koordinovať a prípadne spo-
ločne organizovať podujatia na podporu dosiahnu-
tia spoločných cieľov. Súčasne budú vzájomne 
využívať výmenné recipročné rekreačné pobyty 
členov odborov a ich rodinných príslušníkov v za-
riadeniach odborového zväzu alebo v iných škol-
ských zariadeniach. V popoludňajších hodinách 
predseda VOS Petr Baierl a predseda Z VŠaPRO 
Miroslav Habán absolvovali pracovné stretnutie s 
viceprezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou. Na 
stretnutí rokovali o spoločenskom statuse vysoké-
ho školstva v Čechách a na Slovensku, o prepoje-
nosti absolventov vysokých škôl na trh práce na 
národnej a európskej úrovni.  
 
Miroslav Habán, podpredseda zväzu  
                                                    

Zasadnutie rady zväzu v Košiciach 
 

 
 
Dňa 9. novembra 2018 sa na Hotelovej akadémii 
Južná trieda v Košiciach uskutočnilo zasadnutie 
rady OZ PŠaV na Slovensku. Zasadnutiu rady 
predchádzalo rokovanie výborov združenia zá-
kladného školstva a združenia stredných škôl.  
 
Rokovania rady sa zúčastnili štátny tajomník Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Peter Krajňák, riaditeľ školy Radko Rakušan a 
predsedníčka základnej organizácie Ivana Bobíko-
vá. Zástupcovia školy privítali členov rady, predse-
da zväzu Pavel Ondek poďakoval riaditeľovi za 
možnosť zorganizovať rokovanie na pôde ich ško-
ly. Na úvod vystúpil štátny tajomník P. Krajňák s 
prezentáciou na tému Opatrenia pre deti zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. Informoval o 
jednotlivých krokoch ministerstva smerujúcich k 
podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov z margi-
nalizovaných skupín obyvateľstva ale aj žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či 
žiakov pochádzajúcich z národnostných menšín. 
Ako príklad uviedol vznik špecializovaných tried na 
základných školách, presadzovanie povinného 
bezplatného posledného  ročníka  materskej školy,  
povinné školské kluby detí, štipendiá pre žiakov na 
stredných školách či Národný projekt škola otvore-
ná všetkým, v rámci  ktorého sú podporované zria- 
ďovania  rôznych  profesií  ako  školský psychológ,  
školský  špeciálny  pedagóg,  sociálny  pedagóg  a  
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školský asistent). Zároveň upozornil na potrebu 
kvalitnej diagnostiky a rediagnostiky detí. Uviedol, 
že ministerstvo školstva presadilo zvýšenie norma-
tívu pre školy s vyučovacím jazykom národnost-
ných menšín ako aj možnosť štúdia rómskeho 
jazyka na vysokej škole. Konkrétnym opatrením na 
zamedzenie predčasného ukončenia povinnej 
školskej dochádzky je aj kurz na získanie nižšieho 
stredného vzdelania. V diskusii zaujímali členov 
rady zväzu najmä opatrenia na podporu špeciál-
nych škôl, presun kompetencií z Ministerstva vnút-
ra späť pod Ministerstvo školstva či normatívy pre 
žiakov na osemročných gymnáziách. Vedenie 
zväzu následne informovalo členov rady o svojej 
činnosti za uplynulé obdobie. Predseda a pod-
predsedovia sa dotkli rokovaní v rámci Hospodár-
skej a sociálnej rady SR, pripomienkovania návrhu 
nového zákona o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch, návrhu štátneho 
rozpočtu a rozpočtu rezortu školstva na rok 2019, 
obedov zadarmo na základných školách a čiastoč-

ne na materských školách, úpravy katalógu pra-
covných činností či zníženia úväzkov vychovávate-
liek v ŠKD, majstrov odborného výcviku a zamest-
nancov školských internátov. Predseda zväzu 
spomenul rokovania o možnosti výraznejšieho 
navýšenia tarifných platov začínajúcich pedago-
gických a odborných zamestnancov od septembra 
2019. Dôležitou témou bol návrh Kolektívnej zmlu-
vy vyššieho stupňa a v rámci neho valorizácia 
platov pedagogických a odborných zamestnancov 
v roku 2019 a 2020, zvýšenie započítateľných 
rokov praxe z 32 na 40, ako aj úprava platových 
tabuliek nepedagogických zamestnancov v súlade 
so zvýšením úrovne minimálnej mzdy. Rada zväzu 
na záver zhodnotila vývoj členskej základne v 
uplynulom roku a schválila ďalšie kolo poskytnutia 
návratných bezúročných finančných pôžičiek pre 
členov zväzu.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  

 
7. stretnutie Komisie mladých 

 

 
 
V dňoch 26. – 27. októbra 2018 sa v Kežmarských 
Žľaboch už po siedmykrát stretli členovia Komisie 
mladých zastupujúci mladých zamestnancov škol-
stva na všetkých druhoch a typoch škôl na celom 
Slovensku.  
Rokovanie otvoril predseda Komisie mladých To-
máš Kuželík, ktorý privítal členov komisie a hostí, 
ktorými boli predseda zväzu Pavel Ondek, pod-
predsedovia zväzu I. Šóš a M. Habán, predseda 
rady ZO Ľuboš Kvašňák. Zo zahraničia prijali po-
zvanie regionálni zástupcovia partnerských odbo-
rových zväzu z ČR (ČMOS PŠ – Pardubický kraj a 
VOS) a Poľska (ZNP – región Malopolski) ako aj 
zástupcovia mladých školských odborárov z týchto 
jazykovo, historicky aj kultúrne blízkych krajín.  
Na  úvod rokovania  informovali  skúsenejší  kole-
govia o nedávnom vývoji v školstve v jednotlivých 
krajinách, spomenuli výzvy, ktorým odbory mo-
mentálne čelia, dotkli sa otázky platov zamestnan-

cov školstva, ich sociálnych a pracovných podmie-
nok ako aj politickej atmosféry.  
Zástupcovia mladších kolegov potom samostatne 
diskutovali o stave vzdelávacích systémov, posta-
vení začínajúcich učiteľov či o možnostiach aktív-
neho zapájania sa do činnosti odborov. Zhodli sa 
na potrebe zvyšovania informovanosti o aktivitách 
a poslaní odborov medzi mladými ľuďmi, ktoré by 
malo začať už na pedagogických fakultách a po-
kračovať stretnutiami s kolegami na školách a 
školských zariadeniach. Zároveň diskutovali o 
príčinách nedostatočného záujmu (nielen) mladých 
ľudí aktívne sa zapájať do kolektívnych pracovno-
právnych vzťahov v rámci svojich profesií a verej-
ného života ako takého.  
V súvislosti s aktuálnym dianím na Slovensku in-
formoval člen Komisie mladých Ivan Dudáš (záro-
veň vedúci sekcie pedagogických zamestnancov 
pri združení ZŠ) o pripomienkach zväzu k návrhu 
nového zákona o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o pravdepodobnej 
výslednej podobe tejto dôležitej právnej normy.  
Na záver rokovania predstavil zástupca KOZ SR 
Miroslav Hajnoš aktivity konfederácie a pozval 
prítomných členov Komisie mladých na dve podu-
jatia, a to Akadémiu mladých odborárov a Sieť 
mladých odborárov v strednej Európe (CEYTUN), 
ktorú sú pravidelne organizované v spolupráci s 
nadáciou Fridricha Eberta.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
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