
                   

Číslo 2/2022 

 
 

NOVÝ BENEFIT PRE ČLENOV ZVÄZU 

 
 
 
Odborový zväz školstva pripravil pre svojich členov 
nový benefit v podobe možnosti získania tzv.   
MultiSport karty za zvýhodnených podmienok: 
- 5 mesiacov (jún - október) za 16 EUR/mesiac a 
- následne každý mesiac za 32 EUR/mesiac. 
MultiSport karta oprávňuje jej držiteľa každý deň 
využiť jedno z viac ako 800 športových a relaxač-
ných zariadení na celom Slovensku (a ďalších viac 
ako 1800 zariadení v ČR).  
Zoznam všetkých partnerských zariadení nájdete  
 
 

na stránke www.multi-sport.sk. 
V prípade záujmu o kartu, prosím, vyplňte a odošli-
te záväzný objednávkový formulár cez 
link https://forms.gle/4bjazrp2KAjfNLdZA najneskôr 
do 10. dňa v mesiaci. Po skompletizovaní objed-
návok budú karty vytlačené a rozoslané všetkým 
záujemcom najneskôr do konca daného mesiaca. 
Ak si kartu objednáte ako člen Odborového zväzu 
školstva, môžete si cez uvedený formulár objednať 
aj 1 sprievodnú kartu pre dospelého za cenu 36 
EUR/mesiac a až 3 sprievodné karty pre dieťa do 
15 rokov za cenu 16 EUR/mesiac. 
Všetky potrebné informácie k objednaniu a využí-
vaniu karty nájdete na našej stránke v záložke 
Multisport. 
Veríme, že tento nový benefit pre členov zväzu 
oceníte a spoločne tak prispejeme k podpore 
zdravého životného štýlu medzi zamestnancami 
školstva. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 
 

PRIPRAVUJEME 4. LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
 

 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku organizuje pre deti svojich členov vo 
veku 8 – 14 rokov 4. letný detský tábor (4. LDT) v 
rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľa-
by. Deti strávia vo Vysokých Tatrách zaujímavý 
program zameraný na spoznávanie prírody, špor-
tové, spoločenské a kultúrne aktivity. 

 
Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.Cena tábora je 
150 eur za dieťa (+ 60 eur dotácia OZ PŠaV – 
hradená z prostriedkov zväzu). V prípade, že or-
ganizátor LDT disponuje voľnými miestami pre 
dieťa, ktorého rodičia nie sú členmi OZ PŠaV je 
cena za LDT 210 eur. V cene nie je zahrnuté: pois-
tenie (vrátane poistenia do hôr proti úrazu), odcu-
dzeniu cudzej veci a zodpovednosti za spôsobenú 
škodu). Poistenie uhradí rodič účastníka, najne-
skôr 1 deň pred nástupom do LDT, pričom pri ná-
stupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu dokladu. 
Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú pri-
hlášku s potvrdením členstva v OZ PŠaV je po-
trebné naskenovať a zaslať mailom najneskôr do 
6. júna 2022 na adresu: rengi@ozskolstva.sk. V 
prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako 
umožňujú kapacitné možnosti rekreačného zaria-
denia bude rozhodujúci dátum doručenia prihlášky 
a členstvo aspoň jedného z rodičov v OZ PŠaV na 
Slovensku. Podrobné pokyny k prihláške, platbe a 
programu nájdete na našej webovej stránke. 
 
Miroslav Habán, podpredseda zväzu 

http://www.multi-sport.sk/
https://forms.gle/4bjazrp2KAjfNLdZA
https://www.ozpsav.sk/files/img/wtd 2021_socialmedia_fb_slovak.png?w=800


MLADÍ ŠKOLSKÍ ODBORÁRI SA ŠKOLILI  
VO VYSOKÝCH TATRÁCH 

 
 
V dňoch 29.-30. apríla 2022 sa v Rekreačnom 

zariadení Crocus vo Vysokých Tatrách stretli mladí 

školskí odborári z celého Slovenska, ktorí repre-

zentovali svoje základné organizácie na všetkých 

typoch a stupňoch škôl od materských škôl až po 

univerzity. Napriek takémuto širokému záberu ich 

spájala príslušnosť k Odborovému zväzu školstva 

a snaha prispieť svojou časťou k procesu zlepšo-

vania stavu slovenského školstva a tiež sociálneho 

a ekonomického postavenia všetkých jeho za-

mestnancov. 

Program školenia sa začal vystúpeniami podpred-
sedov zväzu (Ingrid Gamčíková, Peter Danko, 
Miroslav Habán), ktorí priblížili štruktúru odborové-
ho zväzu, prácu jednotlivých profesijných sekcií a 
tiež aktivity zväzu zamerané na sociálny dialóg, 
pripomienkovanie legislatívy a prácu s členskou 
základňou. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid 
Gamčíková predstavila aktuálne zmeny v školskej 
legislatíve predovšetkým v súvislosti so vznikom 
nadčasovej práce, preukazovaním bezúhonnosti a 
profesijným rozvojom. Predseda združenia VŠaP-
RO Miroslav Habán na záver vystúpenia predstavil 
benefity pre členov zväzu ako napríklad zvýhod-
nené ubytovanie v rekreačných zariadeniach zvä-
zu, zľavy pri poskytovaní akreditovaného vzdelá-
vania či bezplatné právne poradenstvo. Všetkých 
účastníkov na diaľku pozdravil predseda zväzu 
Pavel Ondek, ktorý sa v tom čase zúčastňoval na 
slávnostnom odovzdávaní medailí sv. Gorazda za 
významný prínos v oblasti školstva.  
 

V následnej diskusii sa prítomní dotkli tém ako 
kurikulárna reforma, komunikácia odborov smerom 
navonok, možnosti náboru nových členov či štraj-
ková pohotovosť. 
Ďalším vystupujúcim bol František Gajdoš, pred-
seda Rady mladých pri Konfederácii odborových 
zväzov SR a zároveň nominant nášho zväzu na 
viceprezidenta KOZ SR. František Gajdoš prezen-
toval aktivity mladých odborárov na úrovni konfe-
derácie a hovoril tiež o svojich odborárskych za-
čiatkoch, motivácii a hlavných princípoch odborov, 
akými sú solidarita, jednota a obhajoba práv slab-
ších. Po ňom nasledoval dosluhujúci predseda 
Komisie mladých školských odborárov Tomáš 
Kuželík, ktorý svojich kolegov informoval o aktivi-
tách komisie počas svojho volebného obdobia, 
úspechoch, ale aj výzvach, ktorým musel čeliť. 
Zároveň priblížil svoj pohľad na poslanie odborov a 
ich význam predovšetkým pre mladých zamest-
nancov, ktorí svoju pedagogickú či vedeckú karié-
ru ešte len začínajú a mali by mať o to väčší záu-
jem, aby sa pracovné podmienky v školstve naďa-
lej zlepšovali. 
Na záver stretnutia si členovia Komisie mladých 
zvolili svojho predsedu a podpredsedu na ďalšie 
volebné obdobie. Predsedom sa stal Ľuboš Gon-
dár zo základnej organizácie pri ZŠ Dlhé Hony v 
Trenčíne a podpredsedníčkou Ivona Kopuncová zo 
základnej organizácie pri SOŠ obchodu a služieb v 
Trenčíne. Prítomní členovia komisie zároveň pri-
pravili návrh štatútu, ktorý bude predložený na 
schválenie Rade zväzu. Za svoje priority označili 
zvýšenie informovanosti o práci odborov medzi 
mladými zamestnancami, aktivity smerujúce k 
zlepšeniu pracovno-právneho povedomia mladých 
členov a tiež predkladanie návrhov na zmeny legis-
latívy obsahujúce špecifické požiadavky mladých 
zamestnancov školstva. 
Odborový zväz školstva od roku 2012 aktívne pra-
cuje s mladými členmi, organizuje pre nich stretnu-
tia a presadzuje ich podnety. Okrem toho im vytvá-
ra priestor vo svojich štatutárnych orgánoch a fi-
nančne podporuje ich aktivity. Veríme, že snahy 
zväzu v tejto oblasti majú zmysel a postupne tak 
budujeme ďalšiu silnú generáciu, ktorá bude 
ochotná a schopná bojovať nielen za svoje práva, 
ale aj za záujmy všetkých zamestnancov. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 
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POSKYTOVANIE BEZÚROČNÝCH PÔŽIČIEK  
ČLENOM ZVÄZU 

 
Aj v roku 2022 poskytuje Odborový zväz školstva 
svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku do 
výšky 2000 EUR (resp. 3000 EUR pre mladých 
členov).  
 
 

 
 
Vzor žiadosti a príloh nájdete na webovej našej 
stránke. 
Kompletne vyplnené žiadosti spolu s prílohami 
zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Baj-
kalská 29/A, 821 01 Bratislava.  
Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 
31.05.2022. 
Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov 
úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje 
podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodno-
tení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návr-
hom zmluvy a ďalším postupom. 
 
Tatjana Koperová, ekonómka zväzu

PRIPRAVUJEME PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

 
 

Odborový zväz školstva vníma pretrvávajúcu 
nespokojnosť zamestnancov školstva spôsobenú 
nedostatočným financovaním oblastí výchovy, 
vzdelávania, vedy, výskumu a športu v Slovenskej 
republike. Valorizáciu platov v roku 2021 o 0 % 
a od 1. 7. 2022 o 3 % považujeme za absolútne 
nedostatočnú, a preto Odborový zväz školstva 
ešte v decembri minulého roka vyhlásil štrajkovú 
pohotovosť. Predsedníctvo zväzu zároveň 
rozhodlo, že 15. júna sa uskutoční v Bratislave 
protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s 
cieľom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane 
zvýšenia platov o desať percent pre všetkých 
zamestnancov školstva od 1. júla.  
Po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a 
zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a 
bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu 
teraz navyše zamestnanci školstva čelia ďalším 
náročným výzvam spôsobeným vojnou na 
Ukrajine. Enormné zvýšenie cien energií 
a zdražovanie potravín spôsobilo nárast inflácie 
na dvojciferné hodnoty, čoho dôsledkom je veľký 
prepad reálnych platov.  

 
 

Životná úroveň zamestnancov školstva klesá a 
všetkým školám a školským zariadeniam hrozí 
finančný kolaps. 
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení de-
klarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu 
zo svojich priorít. Prísľub na zvýšenie platov peda-
gógov bol zároveň súčasťou volebného programu 
strany SaS. Strana OĽANO dokonca vo svojom 
volebnom programe navrhovala každoročné 10% 
zvýšenie platov učiteľov! Zároveň sľubovala sko-
kové navýšenie platov začínajúcich učiteľov a tiež 
podporu inovatívnych učiteľov prostredníctvom 
pohyblivej zložky mzdy. Okrem toho OĽANO navr-
hovala odstrániť platovú diskrimináciu nepedago-
gických zamestnancov, ktorých tarifná tabuľka 
začína pod úrovňou minimálnej mzdy. Nič z toho 
doteraz vláda nebola schopná zrealizovať. 
Na proteste 15. júna preto chceme vláde SR 
a poslancom NR SR pripomenúť ich predvolebné 
sľuby.  
Naše hlavné požiadavky sú: 
- valorizácia tarifných platov všetkých zamestnan-
cov školstva od 1. júla o 10 %, 
- úprava platovej tabuľky nepedagogických za-
mestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej 
mzdy, 
- dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákla-
dov všetkých škôl a školských zariadení. 
V jednote je sila! Preto veríme, že sa pridáte 
a spoločne presvedčíme politikov, aby čo najskôr 
prehodnotili svoj postoj k školstvu a našli potrebné 
financie. 
Všetky informácie k účasti na proteste vám po-
skytnú predsedovia/predsedníčky vašich základ-
ných organizácií. 
 
Pavel Ondek, predseda zväzu 
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NAVŠTÍVILI SME ADAPTAČNÉ CENTRUM PRE DETI  
ODÍDENCOV Z UKRAJINY 

 

 
 
Odborový zväz školstva zastúpený predsedom 
zväzu Ing. Pavlom Ondekom a vedúcim Úradu 
zväzu Mgr. Jurajom Stodolovským dnes navštívil 
Adaptačné centrum pre deti odídencov z Ukrajiny, 
ktoré ako pilotný projekt zriadilo mesto Senec ako 
prvá samospráva na Slovensku v gescii primátora 
mesta Ing. Dušana Badinského. Pozvanie na náv-
števu prišlo na základe vystúpenia zástupcov zvä-
zu a zástupcov ZMOS-u na medzinárodnom semi-
nári ohľadom vzdelávania detí odídencov, ktorý 
zorganizovala medzinárodná centrála odborových 
zväzov školstva (Education International). Na se-
minári, ktorý sa konal v dňoch 3.-4. mája vo Var-
šave sa zúčastnili zástupcovia okolitých krajín a 
tiež zástupcovia UNESCO, OECD a UNHCR s 
cieľom výmeny skúseností a dobrej praxe pri rie-
šení tejto aktuálnej problematiky. 
Adaptačné centrum funguje v Senci od začiatku 
apríla tohto roka na dennej báze v čase od 8,00 do 
16,00 hod v priestoroch MsKS. S deťmi a ich rodi-
nami tu pracujú komplexne. Okrem ukrajinských 
pedagogičiek s nimi na dennej báze pracuje aj 
slovenský špeciálny pedagóg a ukrajinský psycho-
lóg.  
 
 
 

Je im poskytnutá jazyková, intervenčná, výchovná, 
vzdelávacia, ale aj materiálna podpora.  
Organizačne zabezpečujú chod centra zamest-
nanci mestského útvaru školstva a športu pod 
vedením Mgr. Márie Chorváthovej, ktorá je záro-
veň vedúcou spoločného školského úradu. Spolu s 
riaditeľkou kancelárie primátora Mgr. Alenou Grek-
sa a ďalšími kolegyňami nám ukázali priestory 
adaptačného centra a predstavili celý projekt. In-
formovali nás tiež, že mesto zároveň prevádzkuje 
špeciálnu databázu s údajmi o odídencoch, na 
základe ktorých im môže poskytovať ďalšiu pomoc 
a podporu v profesijnej, sociálnej či zdravotnej 
oblasti. 
Adaptačné centrum je momentálne otvorené len 
pre deti do 7 rokov. Mesto však plánuje zriadiť 
ďalšie Adaptačné centrum aj pre staršie vekové 
kategórie, keďže na území Senca v súčasnosti 
evidujú zhruba 202 detí odídencov. Podľa zástup-
cov mesta nie je vhodné bezprostredne umiestňo-
vať deti odídencov do výchovno-vzdelávacieho 
procesu na slovenských školách. Dôvodom je 
jazyková bariéra, dištančná výučba z Ukrajiny a 
tiež potreba individuálneho prístupu v materinskom 
jazyku s dôrazom na psychologickú podporu. Ok-
rem toho, kapacity slovenských škôl a školských 
zariadení v Senci sú plné, podobne ako vo väčšine 
miest a obcí bratislavského kraja. 
Mesto Senec momentálne financuje Adaptačné 
centrum z vlastných zdrojov. Na pokračovanie v 
prevádzkovaní tohto centra, ako aj na zriadenie 
nových centier však bude potrebná podpora štátu 
prostredníctvom ministerstva školstva alebo minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Z úrovne 
zväzu sa pokúsime pomôcť pri získavaní tejto 
podpory, keďže Adaptačné centrum v Senci pova-
žujeme za vzorový príklad prístupu k práci s deťmi 
odídencov z Ukrajiny. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

PODPORA PRE ZMOS 
 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku podporuje Združenie miest a obcí Slo-

venska v požiadavkách formulovaných v uznesení 

z 32. mimoriadneho snemu a vo vyhlásení štrajko-

vej pohotovosti. 

Rovnako ako Združenie miest a obcí Slovenska aj 
my vnímame zvyšujúce sa náklady na prevádzku 
škôl a školských zariadení a ich nedostatočné 
financovanie ako hrozbu pre kvalitné zabezpeče-
nie výchovnovzdelávacieho procesu. Odborový 
zväz školstva vyhlásil štrajkovú pohotovosť v de-
cembri roku 2021 a vyzval vládu SR, aby začala 
bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti 
školstva.  
 
 

 
Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v 
porovnaní s vyspelými štátmi dramaticky nízke. 
Zamestnanci školstva a vedy sú dlhodobo na po-
kraji záujmu politikov. Platové ohodnotenie nie je 
primerané ich kvalifikácii a spoločenskej dôležitosti 
práce. Žiadny z uvedených problémov vláda dopo-
siaľ nezačala riešiť. 
Združenie miest a obcí Slovenska je naším výz-
namným sociálnym partnerom v oblasti školstva, 
preto podporujeme všetky jeho aktivity, ktoré majú 
za cieľ zlepšiť situáciu nielen v školstve. Sme pre-
svedčení, že spoločným úsilím tento cieľ dosiah-
neme a z tohto dôvodu ponúkame spoluprácu pri 
realizácii potrebných krokov. 
 
Pavel Ondek, predseda zväzu 
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