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Poďakovania od našich členov 

 

 

 
 
Vždy nás veľmi poteší, ak pomôžeme tým, ktorí to 
práve potrebujú. Veď presne o tom je odborárska 
solidarita a súdržnosť! Z mnohých ďakovných lis-
tov vyberáme so súhlasom ich autorov jeden za 
poskytnutie právnej pomoci, ktorú majú členovia 
zväzu zadarmo a jeden za poskytnutie nenávratnej 
finančnej výpomoci prostredníctvom tzv. podpor-
ného fondu.  
 
Vážené dámy, vážení páni,  
 
dovoľujem si vysloviť nášmu odborovému zväzu 
poďakovanie za podporu. Osobitne ďakujem JUDr. 

Rastislavovi Bajánkovi za perfektné spracovanie 
žaloby, takže sudkyňa už na prvom pojednávaní  
konštatovala, že okamžité skončenie môjho pra-
covného pomeru vo Výskumnom ústave detskej 
psychológie a patopsychológie bolo (a je) neplat-
né. Verím, že rozsudok bude pôsobiť preventívne 
na zamestnávateľov v našom rezorte, ktorí by 
chceli postupovať podobným nezákonným spôso-
bom.   
Prajem veľa úspechov v odborárskej činnosti.   
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.  
 
 
Vážené vedenie OZ PŠaV na Slovensku, 
  
dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou poďako-
vala za poskytnutie finančnej podpory z prostried-
kov fondu sociálnych istôt OZ PŠaV na Slovensku 
pre našu pracovníčku a dlhodobú odborárku Al-
žbetu Biačkovú. Aj vďaka tejto pomoci si mohla 
prilepšiť v neľahkej finančnej situácii spôsobenej 
zdravotnými problémami. Sme radi, že aj touto 
formou viete  pomôcť svojim  členom prekonať ne- 
príjemné a ťažké životné situácie.   
Vďaka.   
S pozdravom,   
Monika Takáčová predseda ZO OZ PŠaV pri ZŠ 
Mládežnícka Košice – Šaca  
PS: Prajem všetkým šťastné a pokojné vianočné 
sviatky  
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12. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov 
O pohár predsedu zväzu

                                                   

 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku pre Vás opäť pripravil lyžiarske a snow-
boardové preteky v obrovskom slalome „O pohár 
predsedu zväzu“. Príďte si s nami zasúťažiť, zaba-
viť sa a užiť si priateľskú atmosféru v kruhu kole-
gov odborárov.  
Viac informácií o podmienkach a prihlášku nájdete 
na našej webovej stránke 

Rokovanie s ministerkou školstva 
 

 
 
Dňa, 6.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie zástup-
cov zväzu (Pavel Ondek, predseda, Ivan Šóš, 
podpredseda, Juraj Stodolovský vedúci Úradu 
a Eva Klikáčová, špecialistka pre vzdelávanie 
a projekty) s ministerkou školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Martinou Lubyovou. Témou rokovania 
bol návrh nového zákona o pedagogických 
a odborných zamestnancoch, ktorého účinnosť je 
naplánovaná od 1. septembra 2019.  
Najdôležitejším bodom rokovania bola úprava 
vzdelávania pedagogických a odborných zamest-
nancov a navrhovaný príplatok za profesijný rozvoj 

ktorý nahradí súčasný kreditový príplatok. Zástup-
com zväzu sa podarilo presadiť predĺženie pre-
chodného obdobia do roku 2023 pre platnosť kre-
ditového príplatku získaného pred navrhovanou 
účinnosťou tohto zákona. Príplatok za profesijný 
rozvoj získaný po 1. 9. 2019 bude mať podľa návr-
hu zákona platnosť 7 rokov. Zároveň sa podarilo 
presadiť, aby bola možnosť získať príplatok za 
profesijný rozvoj aj za absolvovanie inovačného 
vzdelávania, ktoré bude najširšou a najdostupnej-
šou formou možnosti získania tohto príplatku. Ok-
rem toho sa príplatok navrhuje aj za úspešné 
ukončenie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú 
skúšku a špecializačné vzdelávanie.  
Predseda zväzu sa okrem toho dohodol s minis-
terkou, že začiatkom budúceho roka budú opätov-
ne rokovať o možnostiach zvýšenia tarifných pla-
tov začínajúcich pedagogických a odborných za-
mestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019.  
   
Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
 

 

 
Plenárne zasadnutie Európskeho výboru 

pre sektorový sociálny dialóg vo vzdelávaní 
 

 
 

Dňa 19. novembra 2018 sa členovia Európskeho 
výboru pre sektorový sociálny dialóg v oblasti 
vzdelávania (ESSDE) stretli v Bruseli na svojom 
výročnom plenárnom zasadnutí. Stretnutiu pred-
sedal Michael Moriarty, prezident EFEE (Európska 
federácia zamestnávateľov v školstve) za účasti 
Christine Blower, prezidentky ETUCE (Európsky 
odborársky výbor pre vzdelávanie). OZ PŠaV na 
Slovensku zastupoval vedúci úradu Juraj Stodo-
lovský. Stretnutie bolo zamerané na: hodnotenie 
činností vykonávaných spoločne v rámci súčasné-
ho pracovného programu ESSDE na roky 2018-
2019; podpora učiteľov a školiteľov zvýšením prí-
ťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy a uč-
ňovského  vzdelávania;  podpora  prijímania a udr- 
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žiavania zamestnancov a rozvoja v rámci učiteľ-
skej profesie; sledovanie stratégií na implementá-
ciu spoločne schválených dokumentov.  
 
Za účasti najmenej 17 krajín EÚ, ktoré majú prob-
lémy s nedostatkom učiteľov, nie je prekvapením, 
že hlavnou témou všetkých diskusií bola atraktív-
nosť učiteľskej profesie a spoločný text predstavu-
júci stratégiu rozvoja kapacít na podporu tejto prio-
rity. V tejto súvislosti delegáti ESSDE prijali ambi-
cióznu "Spoločnú deklaráciu ETUCE/EFEE smeru-
júcu k akčnému rámcu pre zvýšenie príťažlivosti 
učiteľskej profesie", ktorej cieľom je vytvoriť spo-
ločný odvetvový prístup na zvýšenie príťažlivosti 
učiteľského povolania v spoločnosti, a tým zadefi-
novať výzvy, zásady a kroky, ktoré sa spoločne 
uskutočnia na tento účel. Na stretnutí boli prezen-
tované materiály Európskej komisie o ambicióz-
nych iniciatívach v oblasti odborného vzdelávania 
a učňovskej prípravy, ako aj o príťažlivosti učiteľ-
ského povolania. Delegáti so znepokojením po-
znamenali, že aj napriek určitému pozitívnemu 
vývoju financovanie v oblasti vzdelávania stále 
zaostáva a že v celej Európe stále chýba jednotný 
politický rámec, ktorý sa zaoberá príťažlivosťou 
učiteľskej  profesie.  Delegáti  ESSDE poskytli  prí- 

klady osvedčených postupov v rámci ich národné-
ho kontextu, ako aj prezentácie národných sociál-
nych partnerov ohľadom vývoja sociálneho dialógu 
a postupov súvisiacich počiatočným a kontinuál-
nym profesionálnym rozvojom, ako aj podmienka-
mi zamestnávania, ktoré sú základom spoločného 
záväzku na podporu učiteľskej profesie založenej 
na profesionalite, autonómii, ašpirácii a tímovej 
práci, ako aj na kvalite pracovných podmienok, 
spravodlivom odmeňovaní a kariérnych možnos-
tiach.  
 
Na záver stretnutia Susan Flocken, riaditeľka 
ETUCE, ocenila prácu výboru a záväzok pokračo-
vať v skúmaní nedostatkov pri budovaní kapacít 
pre účinný sociálny dialóg na všetkých úrovniach 
ako "najlepší spôsob, ako riešiť a odpovedať na 
zásadnú otázku o tom, ako aby sa učiteľská profe-
sia mohla stať atraktívnejšou pre mladých ľudí v 
Európe. Zvýšenie príťažlivosti učiteľského povola-
nia a uznanie jeho hodnoty pre spoločnosť a so-
ciálnych partnerov je dôležitým predpokladom 
kvalitného vzdelávania a demokracie s potenciá-
lom prispieť k sociálnej rovnosti v celej Európe. "  
 
Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
 

Zasadala Hospodárska a sociálna rada SR 
 

 
 
V pondelok 17. decembra 2018 sa na Úrade vlády 
SR v Bratislave uskutočnilo pravidelné rokovanie 
Hospodárskej a sociálnej rady SR (ďalej HSR SR) 
pod vedením jej predsedu ministra práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Piatym bo-
dom rokovania bol návrh nového zákona o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch. Zákon predložila ministerka školstva, 
vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. KOZ SR 
(riadny člen HSR SR) prostredníctvom Odborové-
ho zväzu pracovníkov školstva a vedy na Sloven-
sku, k predmetnému návrhu zákona vzniesol 13 
zásadných pripomienok, ktoré boli jednak súčas-
ťou  medzirezortného  pripomienkového  konania a  

zároveň reagoval aj na nové znenie návrhu záko-
na, ktoré bolo predmetom rokovania HSR SR, 
doručené prostredníctvom KOZ SR 7.12. 2018. 
Naše pripomienky sme KOZ SR doručili 13. 12. 
2018. Hlavnými pripomienkami boli požiadavky na 
odstránenie pod kategórií kategórie učiteľ, ktorá aj 
v minulosti, hlavne v súvislosti s uznávaním ates-
tácií vyvolávali veľké problémy. Od novely, doteraz 
platného zákona z roku 2015, sa problém už riešil 
v prospech tejto kategórie pedagogických zamest-
nancov, v novom zákone tento nesúlad naďalej 
pretrváva. Zásadný nesúhlas zväz vyjadril aj s 
výškou kreditových príplatkov, po novom profesij-
ných príplatkov, ktoré v návrhu výrazne poklesli, 
napr. pri štátnej jazykovej skúške, mohol absolvent 
získať 12 % kreditový príplatok a po novom len 3 
% príplatok za profesijný rozvoj. Aj ZMOS vyjadril 
nespokojnosť s predloženým návrhom zákona. V 
HSR SR zákon prešiel s rozporom zo strany OZ 
PSaV a ZMOS-u. Ministerka školstva vyjadrila 
snahu o ďalšie rokovania k finálnemu zneniu zá-
kona a vykonávacích predpisov. Rokovania HSR 
SR sa za zväz zúčastnili predseda Pavel Ondek a 
ako poradcovia Martin Mikluš a Eva Klikáčová.  
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