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Rada zväzu vyhlásila štrajkovú pohotovosť 
 
 

 
 
Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku a zástupcovia partnerských 
reprezentatívnych organizácií na svojom dnešnom 
spoločnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k aktuál-
nej situácii vo financovaní školstva a vedy, v kto-
rom vyjadrujú nespokojnosť  s návrhom zástupcov 
vlády SR v rámci 3. kola kolektívneho vyjednáva-
nia o KZVS na rok 2022. Ponuku na 3% valorizá-
ciu platov v roku 2022 od 1. 7. 2022 a jednorazový 
platový bonus v hodnote 350 € považujú členovia 
rady zväzu a zástupcovia partnerských reprezen-
tatívnych organizácií za absolútne nedostatočnú. 
Táto ponuka znamená: 
- porušenie sľubov, ktoré im  koaličné strany dávali 
pred voľbami,  ako aj z Programového  vyhlásenia 
vlády SR, kde vláda deklarovala rozvoj výchovy 
a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít, 
- výrazný pokles reálnych platov spôsobený tohto-
ročnou 0% valorizáciou a zvyšujúcou sa infláciou, 
- neprimerane nízke platové ohodnotenie zamest-
nancov v školstve vzhľadom na ich kvalifikáciu 
a spoločenskú dôležitosť ich práce, čo má za ná-
sledok ich nedostatočné spoločenské postavenie, 
- neporovnateľne nízke financovanie školstva a ve-
dy na Slovensku v porovnaní s vyspelými štátmi 
OECD a priemerom v štátov EÚ, 
- prepad ďalších tarifných tried a stupňov pod úro-
veň minimálnej mzdy spôsobujúci znevýhodnenie 
zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, zodpoved-
nosťou a náročnosťou práce.  
 
 
 
 

 
„Dňa 22. novembra 2021 prijala Rada zväzu uzne-
senie, ktorým poverila predsedu zväzu podpísať 
KZVS na rok 2022 len za predpokladu, že bude 
obsahovať záväzok na minimálne 10% valorizáciu 
tarifných platov všetkých pedagogických, odbor-
ných a nepedagogických zamestnancov regionál-
neho školstva ako aj učiteľov, vedecko-
výskumných a nepedagogických zamestnancov 
vysokých škôl. Takáto požiadavka vychádza 
z potreby pokračovať vo výraznom zlepšovaní 
finančného ohodnotenia zamestnancov školstva, 
ako základnej podmienky na zlepšovanie výsled-
kov kvality vzdelávania a zvyšovanie atraktivity 
učiteľského povolania a spoločenského postavenia 
všetkých zamestnancov školstva.  
Zamestnanci pracujúci na všetkých typoch 
a úrovniach škôl a školských zariadení na celom 
Slovensku sú sklamaní z postoja vlády SR 
k riešeniu najvážnejších problémov, ktorými trpí 
slovenské školstvo a jeho zamestnanci. Financo-
vanie školstva a vedy na Slovensku je v porovnaní 
s vyspelými štátmi neporovnateľne nízke, čo spô-
sobuje stagnáciu až rozvrat. Pedagogickí, odborní 
a nepedagogickí zamestnanci školstva a vedy sú 
dlhodobo na pokraji záujmu politikov, čo má za 
následok ich nedostatočné spoločenské postave-
nie. Pracovné podmienky im častokrát neumožňu-
jú rozvíjať nadanie a talent jednotlivcov a zároveň 
venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Platové ohodnotenie 
nie je primerané ich kvalifikácii a spoločenskej 
dôležitosti práce. Financovanie školstva je nejed-
notné, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdro-
jov a diskrimináciu pri odmeňovaní. Absolventi 
stredných škôl odchádzajú za štúdiom do zahrani-
čia, kde nachádzajú kvalitnejšiu infraštruktúru 
a lepšie ohodnotené uplatnenie. Záujem 
o učiteľské povolanie klesá a v niektorých regió-
noch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať vý-
chovu a vzdelávanie. 
Pripomíname, že vláda SR vo svojom Programo-
vom vyhlásení deklarovala rozvoj výchovy 
a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít. Prísľub 
na zvýšenie platov pedagógov bol zároveň súčas-
ťou volebného programu strany SaS, ktorej člen sa 
stal ministrom školstva.  Strana OĽANO, ktorej čle- 
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novia boli od začiatku tohto volebného obdobia 
predsedami vlády a tiež aj ministrami financií, do-
konca vo svojom volebnom programe navrhovala 
každoročné 10% zvýšenie platov učiteľov! Zároveň 
sľubovala skokové navýšenie platov začínajúcich 
učiteľov a tiež podporu inovatívnych učiteľov pro-
stredníctvom pohyblivej zložky mzdy na základe 
presne vymedzených kritérií. Okrem toho OĽANO 
navrhovala odstrániť platovú diskrimináciu nepe-
dagogických zamestnancov v odmeňovaní auto-
matickou valorizáciou taríf a zavedením jednotnej 
platovej tabuľky. Nič z toho doteraz vláda nebola 
schopná zrealizovať. 
Namiesto toho poslanci NRSR schvaľujú zákony, 
ktoré v čase pandémie ukladajú zamestnancom 
nové povinnosti napríklad pri tvorbe obsahu vzde-
lávacích programov, zasahujú do akademickej 
samosprávy vysokých škôl a nezohľadňujú pri tom 
názory a praktické skúsenosti sociálnych partnerov 
a odborníkov. 
My, členovia Rady Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku a zástupcovia part-
nerských reprezentatívnych organizácií v rezorte si 
uvedomujeme vážnosť situácie, ktorú spôsobila 
pandémia. Vidíme však neefektívne nakladanie 
s finančnými prostriedkami štátu a neschopnosť 
vlády prijímať zásadné rozhodnutia, ktoré by 

umožnili čerpať značné prostriedky z fondov EÚ. 
Zároveň poukazujeme na to, že školstvo je spolu 
so zdravotníctvom na pokraji svojich možností 
a bez urýchleného riešenia najvážnejších problé-
mov môže čoskoro dôjsť k ohrozeniu funkčnosti 
týchto dvoch základných pilierov, ktoré sú do bu-
dúcna predpokladom dobre fungujúcej, vzdelanej 
a sociálne-spravodlivej spoločnosti.“ 
 
Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku na svojom dnešnom zasad-
nutí vyhlásila od 7. 12. 2021 štrajkovú pohoto-
vosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne 
riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva, a to 
predovšetkým navýšením finančných zdrojov na 
zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých za-
mestnancov školstva a vedy na základe požiada-
viek rady zväzu do KZVS na rok 2022: 10% valori-
zácia platov všetkých zamestnancov školstva 
a vedy, úprava tarifných tabuliek nepedagogických 
zamestnancov tak, aby začínala minimálnou 
mzdou a zachovanie doterajších benefitov. Ak sa 
tak nestane, nebude zaručený sociálny zmier 
a zamestnanci budú pripravení zabojovať za svoje 
oprávnené požiadavky a za lepšiu budúcnosť Slo-
venska aj prostredníctvom nátlakových akcií, ktoré 
sa dotknú všetkých občanov SR.  

 
Hodnotíme ministra školstva za rok 2021 

 
 

 
 
Čo sa podarilo, ktoré kroky hodnotíme pozitív-
ne? 
Pozitívne hodnotíme prácu ministra školstva pri 
riešení následkov pandémie aj napriek tomu, že 
mnohé požiadavky, ktoré boli prerokované so zá-
stupcami odborového zväzu, neboli akceptované 
vládou SR, čo v mnohých prípadoch spôsobilo 
chaos pri prerušovaní a obnovovaní vyučovania. 
Minister zabezpečil finančné prostriedky pre školy 
a školské zariadenia na zvýšené náklady v súvis-
losti s hygienickými opatreniami, ako aj prostriedky 
na poskytnutie stabilizačných odmien, aj keď len 
pre zamestnancov v rámci prenesených kompe-
tencií. 
Podarilo sa mu presadiť dlho očakávanú zmenu vo  
 
 
 
 
 

 
financovaní niektorých zamestnancov regionálne-
ho školstva novelou zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej  správe v školstve a  školskej  samosprá-
ve,  
na základe ktorej sa presunuli kompetencie pri 
financovaní veľkej skupiny zamestnancov školstva 
z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva, 
čo bola jedna z požiadaviek v našej petícii ešte 
z roku 2016. 
Čo sa nepodarilo? Čo hodnotíme negatívne? 
Ani v roku 2021 nebola uskutočnená zásadná 
reforma vzdelávacieho systému, ktorá by z dlho-
dobého hľadiska reflektovala na požiadavky trhu 
práce a mala potenciál výrazne zlepšiť výsledky 
vzdelávania na všetkých úrovniach. 
Ministrovi školstva sa nepodarilo do štátneho roz-
počtu na rok 2021 presadiť žiadnu valorizáciu pla-
tov zamestnancov školstva. Rovnako sa mu nepo-
darilo vo vláde dohodnúť výraznejšiu valorizáciu 
platov v roku 2022 ako tú, ktorú zaručuje KZVS na 
rok 2022 pre všetkých zamestnancov štátnej 
a verejnej správy (3% od 1.7.2022). Tiež upozor-
ňujeme, že finančné prostriedky v hodnote cca 100 
mil. EUR, ktoré boli na rok 2021 vyčlenené na 
nadtarifné zložky platu neboli v roku 2021 na tento 
účel poskytnuté. Okrem toho nebol doteraz prijatý 
prehľadný systém na prideľovanie nadtarifných 
zložiek platu predvídateľným a spravodlivým spô-
sobom. 
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Všetky uvedené nedostatky neprispievajú k dekla-
rovanej potrebe zvýšenia atraktivity učiteľského 
povolania. 
Ani v roku 2021 sa ministrovi nepodarilo presadiť 
úplné zjednotenie financovania zamestnancov 
v regionálnom školstve tak, ako to požaduje odbo-
rový zväz a ako to aj sám  minister navrhoval pred  
nástupom do svojho úradu. Pretrvávajúca nejed-
notnosť tak naďalej spôsobuje znevýhodnenie pri 
odmeňovaní zamestnancov v rámci originálnych 
kompetencií. 
Musíme tiež skonštatovať nedostatočnú úroveň 
sociálneho dialógu s odborármi pri presadzovaní 
zmien v školskom zákone (245/2008 Z. z.), keď 
neboli akceptované všetky naše zásadné pripo-
mienky k zavedeniu vzdelávacích cyklov. S tým 
súvisí aj vznik ďalších povinností pre pedagogic-
kých a odborných zamestnancov pri tvorbe nových 
vzdelávacích programov. 
Negatívne vnímame proces prijímania zmien vo 
vysokoškolskom zákone (131/2002 Z. z.), kde 
neboli rešpektované výsledky dohodnuté v rozpo-
rovom konaní. Rovnako nesúhlasíme s postupným 
znižovaním rozpočtu verejných vysokých škôl a fi-
nancií určených na vedu a výskum, čo môže zá-
sadným spôsobom zhoršiť kvalitu štúdia na slo-
venských vysokých školách. 

Výzvy v roku 2022, na čo by sa mal minister 
zamerať? 
V budúcom roku bude nevyhnutné zabezpečiť 
obnovenie bezpečnej a plynulej prevádzky všet-
kých škôl a školských zariadení, vážne sa zaobe-
rať zlepšením digitálnej infraštruktúry na školách 
a riešiť otázku zvýšenia atraktivity všetkých profe-
sií pôsobiacich v školstve, najmä prostredníctvom 
výrazného zlepšenia finančného ohodnotenia pe-
dagogických a odborných zamestnancov, učiteľov 
vysokých škôl ako aj nepedagogických zamest-
nancov. 
Dôležité bude odbúrať negatíva, ktoré prinesie 
prax pri realizácii zmien školských zákonov, pri-
čom bude potrebné viacej brať do úvahy názory 
odborníkov a sociálnych partnerov. Zároveň oča-
kávame zlepšenie komunikácie zo strany minister-
stva na oficiálnych portáloch, prístupných celej 
odbornej verejnosti. V súvislosti s narastajúcimi 
cenami energií bude nevyhnutné navýšiť prevádz-
kový normatív. 
Stále otvorená ostáva naša požiadavka na úplné 
zjednotenie financovania zamestnancov regionál-
neho školstva. V tejto súvislosti upozorňujeme na 
Deklaráciu 2021, ktorú 3.11. podpísali zástupcovia 
odborového zväzu a partnerských reprezentatív-
nych organizácií pôsobiacich v školstve. 

 
 

ODMENA 350 € 
 

 

 
 
V decembri 2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku 
KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme na rok 2021 (ďalej iba doda-
tok). Podľa tohto dodatku zamestnávatelia vyplatia 
odmenu 350 € všetkým zamestnancom, ktorých 

pracovný pomer k 31. 12. 2021 trval minimálne 6 
mesiacov. 
Zamestnancom v školách financovaných z rozpoč-
tovej kapitoly MŠVVaŠ SR (prenesený výkon štát-
nej správy) vyplatil zamestnávateľ odmenu z po-
skytnutej mimoriadnej dotácie vo výplatnom termí-
ne za mesiac december 2021. Zamestnanci od-
menu dostali v januári 2022. 
Zamestnancom v materských školách, v základ-
ných umeleckých školách a v školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí 
a vyšších územných celkov (financovanie z po-
dielových daní – originálny výkon štátnej správy) 
bude odmena vyplatená najneskôr za mesiac máj 
2022 tak, aby ju dostali najneskôr do 30. júna 
2022. 
Pripomíname, že súlade s dodatkom nárok na 
poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, 
ktorému k 31. 12. 2021 plynula výpovedná doba, 
okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď 
z dôvodu 

- zrušenia alebo premiestnenia organizácie, 
- nadbytočnosti, 
- straty spôsobilosti vykonávať prácu. 

Finančné prostriedky na danú odmenu poskytne 
zamestnávateľom zriaďovateľ – mesto/obec/VÚC. 
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Dozorná rada sociálnej poisťovne aj s našim zástupcom 

 

 
 
Dňa 2. 2. 2022 Národná rada Slovenskej republiky 
zvolila Martina Mikluša za člena dozornej rady 
sociálnej poisťovne. Funkčné obdobie trvá 5 rokov. 

Martin Mikluš, právnik Odborového zväzu pracov-
níkov školstva a vedy na Slovensku bol navrhnutý 
našim odborovým zväzom a následne nevýrobný-
mi zväzmi združených v KOZ SR. Z celkového 
počtu 100 platných hlasov získal 97 – blahoželá-
me. 
V dozornej rade sociálnej poisťovne majú pôsobiť 
traja zástupcovia zamestnancov nominovaní od-
bormi. Ďalším zvoleným zástupcom je Jana Berin-
cová, zamestnankyňa úradu KOZ SR, ktorá získa-
la 96 hlasov. Tretí zástupca zatiaľ zvolený nebol. 
Do dozornej rady sociálnej poisťovne kandidovali 
štyria zástupcovia zamestnancov. Ďalší dvaja 
kandidáti nezískali potrebný počet hlasov. Postúpili 
do druhého kola volieb. 

 

 
Pracovné stretnutie s ministrom školstva 

Branislavom Gröhlingom 
 

 

 

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 
SR v Bratislave sa 25. januára 2022 uskutočnilo 
pracovné stretnutie, ktorého aktérmi boli minister 
školstva B. Gröhling a predstavitelia Odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
P. Ondek a M. Habán. 
Hlavnou témou pracovného stretnutia bola iniciatí-
va odborového zväzu zabezpečiť pracovné stret-
nutie zo strany ministra školstva s predsedom 
vlády SR, s ministrom financií a ministrom práce, 
sociálnych vecí a rodiny so zástupcami odborové-
ho zväzu školstva k riešeniu financovania školstva, 
vrátane navýšenia osobných nákladov. Pre tento 
účel odborový zväz školstva vyhlásil štrajkovú 
pohotovosť. Minister školstva opäť potvrdil usku-
točnenie stretnutia, zatiaľ termín určený nebol. 
Podľa slov  ministra školstva,  ministerstvo  financií  
 
 

 
 
zatiaľ nepočíta so žiadnym navýšením, aby boli 
naplnené naše požiadavky. Ministra školstva sme 
informovali, že pokiaľ rokovania budú neúspešné 
alebo sa neuskutočnia, odborový zväz školstva zo 
štrajkovej pohotovosti prejde do štrajku. 
V ďalšej časti rokovania boli konkretizované prob-
lémy vyplývajúce z nedostatku verejných finanč-
ných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených na 
plynulé a bezproblémové fungovanie regionálneho 
a vysokého školstva v roku 2022. 
Minister školstva skonštatoval, že normatív finan-
covania v regionálnom školstve je na úrovni roku 
2021, čo vôbec nie je priaznivé. Na 3 % valorizáciu 
platov od 1. júla 2022 pre zamestnancov regionál-
neho školstva v prenesenom výkone a zamest-
nancov verejných vysokých škôl je potrebné za-
bezpečiť 31 miliónov eur. Predstavitelia zväzu 
pripomenuli ministrovi, že je potrebné zabezpečiť 
aj financovanie prevádzok zariadení všetkých ty-
pov škôl v nadväznosti na dopad zvýšenia cien 
energií od 1. januára 2022. 
Minister a zástupcovia zväzu zhodnotili nepriazni-
vú situáciu v návrhu rozpočtu pre verejné vysoké 
školy pre rok 2022. Minister zdôraznil, že zabez-
pečil mimo rozpočtu financovanie vedeckých data-
báz na roky 2022 a 2023, z čoho bolo z prostried-
kov ministerstva uhradených celkovo 8 mil. eur. 
Ďalšie zdroje mimo plánových boli v objeme 16 
mil. eur navýšené pre vybrané fakulty a sú určené 
na transfer technológií a excelentné pracoviská. 
O rokovaniach so zástupcami vlády SR o navýšení 
financií do školstva vás budeme priebežne infor-
movať. 
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Rokovanie na úrade vlády SR 14. 2. 2022 
 
V pondelok 14. februára 2022 o 15.00 h sa na 
Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo roko-
vanie medzi predstaviteľmi vlády SR a Odbo-
rového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku. 
Vládu SR reprezentovali predseda vlády SR 
Eduard Heger, minister financií SR Igor Mato-
vič a minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Branislav Gröhling. Odborový zväz škol-
stva zastupovali predseda zväzu Pavel Ondek 
spolu predsedami jednotlivých združení Ingrid 
Gamčíkovou (ZZŠ), Petrom Dankom (ZSŠ) a 
Miroslavom Habánom (ZVŠaPRO). 
Na rokovanie boli ďalej prizvaní predseda Vý-
boru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a 
šport Richard Vašečka, štátny tajomník minis-
terstva financií Marcel Klimek, generálna riadi-
teľka sekcie štátnej služby a verejnej správy 
Úradu vlády SR Zuzana Dzurendová a gene-
rálna riaditeľka sekcie rozpočtu MŠVVaŠ SR 
Lucia Zemanová. 
Hlavnými témami rokovania boli: 
-    navýšenie tarifných platov pre všetkých 
zamestnancov školstva o 10 % vyplývajúce z 
predvolebného sľubu politickej strany OĽANO, 
-    zmena tarifnej tabuľky pre nepedagogic-
kých zamestnancov   tak,    aby    začínala   
minimálnou mzdou, čím sa dosiahne to, že 

žiadnemu zamestnancovi nebude musieť za-
mestnávateľ dorovnávať výšku platu do mini-
málnej mzdy (od 1. 1. 2022 je to 646 eur), 
-    navýšenie finančných prostriedkov školám, 
univerzitám, školským zariadeniam tak, aby 
bolo zabezpečené ich dostatočné financovanie 
(prevádzka, didaktické pomôcky, priestory). 
Predseda vlády SR a minister financií sa vyjad-
rili ku všetkým bodom, ich postoj bol jedno-
značný – štát nemá financie, aby naplnil naše 
požiadavky k navýšeniu platov. Naďalej tvrdia, 
že školstvo je pre nich prioritou, čo my nemô-
žeme potvrdiť. 
Predstavitelia vlády prisľúbili, že zvýšenie ná-
kladov školám spôsobené zvýšením cien 
energie bude zabezpečené. 
V závere predseda zväzu a podpredsedovia 
zväzu zdôraznili, že v školstve naďalej pretrvá-
va nespokojnosť hlavne s nízkym finančným 
ohodnotením zamestnancov.   Navýšenie   
platov  od  1. 7. 2022  
o 3 % považujeme za veľmi nízke a nedosta-
točné. Na svojich požiadavkách naďalej trvá-
me. 
K dohode nedošlo, preto nevylučujeme protes-
ty ani štrajk. 
 
V Bratislave 15. 2. 2022 

 
 

Vyjadrenie solidarity s Ukrajinou 
 
Odborový zväz školstva vyjadruje vážne zne-
pokojenie nad alarmujúcou situáciou na Ukra-
jine a hlbokú solidaritu a podporu ukrajinskému 
ľudu, všetkým pedagogickým, odborným a 
nepedagogickým zamestnancom, žiakom a 
študentom. Stojíme pri vás! V týchto dňoch 
sme zároveň v neustálom kontakte s vedením 
nášho partnerského Odborového zväzu za-
mestnancov školstva a vedy na Ukrajine so 
sídlom v Kyjeve.  
S rastúcimi obavami sledujeme najnovší vývoj 
na ukrajinskej hranici s Ruskom. Vojenskú 
agresiu Ruska považujeme za bezprecedentné 

porušenie medzinárodného práva a ohrozenie 
mierového poriadku v Európe. Odsudzujeme 
akékoľvek násilné činy, predovšetkým s použi-
tím ozbrojenej sily, a dúfame v mierové urov-
nanie konfliktu.  
Vyzývame zástupcov vlád Ruska a Ukrajiny, 
ako aj predstaviteľov európskych a medziná-
rodných inštitúcií, aby vyvinuli maximálne úsilie 
na deeskaláciu aktuálnej situácie a hľadanie 
mierových riešení bez dopadu na nevinné 
obyvateľstvo.  
Ing. Pavel Ondek,  
predseda zväzu  
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