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ZORGANIZOVALI SME NAJVÄČŠÍ PROTEST  
ZAMESTANCOV ŠKOLSTVA 

 
Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku z protestu za-
mestnancov školstva dňa 15.6.2022 
My, členovia Odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy na Slovensku ako aj ostatní občania 
zúčastnení na proteste vyjadrujeme nespokojnosť 
s pretrvávajúcim 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 % považuje-
me za absolútne nedostatočnú. Svoj postoj k ná-
vrhom Vlády SR vyjadrila Rada zväzu v decembri 
minulého roka vyhlásením štrajkovej pohotovosti a 
odmietnutím podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa. 
Po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a 
zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a 
bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu 
teraz my, zamestnanci školstva, čelíme ďalším 
náročným výzvam spôsobeným vojnou na Ukraji-
ne. Enormné zvýšenie cien energií a zdražovanie 
potravín navyše spôsobilo nárast inflácie na dvojci-
ferné hodnoty, čoho dôsledkom je veľký prepad 
reálnych platov. Životná úroveň zamestnancov 
školstva klesá a všetkým školám a školským za-
riadeniam hrozí finančný kolaps. 
Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v 
porovnaní s vyspelými štátmi dramaticky nízke. 
Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamest-
nanci školstva a vedy sú dlhodobo na pokraji zá-
ujmu politikov. Financovanie školstva je nejednot- 

né. Absolventi stredných škôl odchádzajú za štú-
diom do zahraničia, kde nachádzajú kvalitnejšiu 
infraštruktúru a lepšie ohodnotené uplatnenie. 
Záujem o učiteľské povolanie klesá a v niektorých 
regiónoch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať 
výchovu a vzdelávanie. 
Pripomíname, že vláda SR vo svojom Programo-
vom vyhlásení deklarovala rozvoj výchovy a vzde-
lávania ako jednu zo svojich priorít. Prísľub na 
zvýšenie platov pedagógov bol zároveň súčasťou 
volebného programu strany SaS. Strana OĽANO 
dokonca vo svojom volebnom programe navrhova-
la každoročné 10% zvýšenie platov učiteľov! Záro-
veň sľubovala skokové navýšenie platov začínajú-
cich učiteľov a tiež podporu inovatívnych učiteľov 
prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy. Okrem 
toho OĽANO navrhovala odstrániť platovú diskri-
mináciu nepedagogických zamestnancov, ktorých 
tarifná tabuľka začína pod úrovňou minimálnej 
mzdy. Nič z toho doteraz vláda nebola schopná 
zrealizovať. 
Namiesto toho poslanci NRSR schvaľujú zákony, 
ktoré ukladajú zamestnancom školstva nové a 
často nezmyselné povinnosti, napríklad pri tvorbe 
obsahu vzdelávacích programov, zasahujú do 
akademickej samosprávy vysokých škôl a nezoh-
ľadňujú pri tom názory a praktické skúsenosti so-
ciálnych partnerov a odborníkov. 
Z uvedených dôvodov žiadame okamžitú hmata-
teľnú finančnú podporu namiesto sľubov! 
Žiadame: 
-    valorizáciu tarifných platov všetkých zamest-
nancov školstva od 1. júla o 10 %, 
-    úpravu platovej tabuľky nepedagogických za-
mestnancov tak, aby začínala na úrovni minimál-
nej mzdy, 
-    dofinancovanie zvýšených prevádzkových ná-
kladov všetkých škôl a školských zariadení. 
Očakávame, že vláda čo najskôr prehodnotí svoj 
postoj k školstvu a nájde potrebné financie. Nesta-
čí len programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú 
iba všeobecné slová o školstve. 
Zabezpečte, aby deti, žiaci a študenti mali čo naj-
kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie! 
  
Za účastníkov protestu:  
Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu 
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STANOVISKO K VYJADRENIAM MINISTRA FINANCIÍ 
OHĽADOM ORGANIZÁCIE NÁŠHO PROTESTU 

 

 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam 
ministra financií I. Matoviča v relácii Na hrane TV 
JOJ dňa 16.6.2022, v ktorej naznačil, že strana 
Smer organizovala náš protest zamestnancov 
školstva 15.6.2022 v Bratislave a že pomáhala 
zvážať protestujúcich autobusmi. Tieto vyjadrenia 
ministra financií sú nepravdivé a domnievame sa, 
že sú len jeho snahou o presun pozornosti od 
vlastnej neschopnosti nájsť finančné zdroje na 
primerané ohodnotenie zamestnancov školstva a 
vykrytie zvýšených nákladov na prevádzku škôl a 
školských zariadení.  

Protest organizovali zamestnanci Odborového 
zväzu školstva, dopravu účastníkov zabezpečovali 
naši regionálni funkcionári a náklady boli hradené 
výlučne z členských príspevkov našich členov. 
Uvedené vyjadrenia ministra financií dehonestujú 
snahu všetkých účastníkov protestu, z ktorých 
mnohí na protest cestovali dlhé hodiny z celého 
Slovenska. Zároveň znevažujú hlavný cieľ protes-
tujúcich, ktorým bolo poukázať na dlhodobo ne-
dostatočné financovanie školstva a tým na hazar-
dovanie s budúcnosťou našej krajiny. 
Odborový zväz školstva ďalej zdôrazňuje, že náš 
protest bol čisto odborárskou záležitosťou a nevy-
stúpil na ňom predstaviteľ žiadnej politickej strany 
či hnutia, čo môže potvrdiť všetkých viac ako 15 
000 zúčastnených ľudí. Takúto informáciu sme 
vyhlásili na proteste a rovnako sme odpovedali 
všetkým politikom, vrátane I. Matoviča, ktorí chceli 
na našom proteste vystúpiť. Zároveň ale upozor-
ňujeme, že sme nikomu nemohli brániť sa na pro-
teste zúčastniť. Z tohto dôvodu nemôžeme vylúčiť, 
že sa v dave medzi protestujúcimi vyskytli aj zá-
stupcovia politických strán. Súčasne sa ale dištan-
cujeme od akýchkoľvek politických aktivít, zbiera-
nia podpisov a podobne, ktoré sa na našom pro-
teste mohli diať a ktorým sme žiadnym demokra-
tickým spôsobom nemohli zabrániť. 

Pavel Ondek, predseda zväzu 

 
ROKOVANIE NA ÚRADE VLÁDY SR 

 
 
Dňa 7.7. sa na Úrade vlády SR uskutočnilo roko-

vanie vedenia zväzu s predsedom vlády E. Hege-

rom, štátnym tajomníkom ministerstva financií M. 

Klimekom a vedúcim Úradu vlády J. Jakabom. 

Predmetom rokovania boli požiadavky zväzu, ktoré 

boli predsedovi vlády odovzdané po proteste za-

mestnancov školstva 15.6.: 

1. Valorizácia tarifných platov zamestnancov škol-

stva o 10% 

2. Úprava platovej tabuľky nepedagogických za-

mestnancov tak, aby začínala na úrovni minimál-

nej mzdy 

3. Dofinancovanie zvýšených nákladov na pre-

vádzku škôl a školských zariadení 

Predseda zväzu P. Ondek zopakoval, že vládou 

navrhovaný jednorazový príspevok 500 EUR od 1. 

septembra nepovažuje za zvýšenie platov, ale 

vníma ho ako čiastočnú kompenzáciu zvýšených 

cien energií a potravín. Zároveň označil za nedos-

tatočnú ponuku vlády v 1. kole kolektívneho vyjed-

návania o KZVS, podľa ktorej by mali byť platy 

zamestnancov verejnej správy (teda aj zamest-

nancov školstva) valorizované o 3,5% od 1.1.2023 

a o 5% od 1.1.2024. 

Zástupcovia vlády naznačili, že túto ponuku sú 

ochotní ešte zvýšiť počas ďalšieho kola kolektív-

neho vyjednávanie. Upozornili však na obmedzené 

finančné zdroje štátneho rozpočtu. 

Podpredseda zväzu P. Danko prezentoval požia-

davku na navýšenie celkového objemu financií do 

školstva, teda na platy a tiež na materiálno-

technické zabezpečenie a zvýšené náklady na  
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energie. Upozornil, že do konca tohto roka má v 

regionálnom školstve chýbať až 40 mil. eur na 

prevádzku. Podpredseda zväzu M. Habán pripo-

menul, že problém so zvýšenými cenami energií 

majú aj vysoké školy a doteraz stále nedostali  

 

sľúbených 15 mil. EUR na riešenie tohto problému. 

O výsledku ďalších rokovaní a kolektívneho vyjed-

návania vás budeme priebežne informovať. 

 

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

  

DOHODLI SME VALORIZÁCIU PLATOV PRE  
ZAMESTNANCOV ŠKOLSTVA 

 
 
Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektív-
nu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov 
pôsobiacich vo verejnom záujme prinieslo dohodu. 
Zástupcom Konfederácie odborových zväzov SR a 
Odborového zväzu školstva sa podarilo vyrokovať 
valorizáciu tarifných platov v roku 2023 ako aj ďal-
šie benefity (kratší pracovný čas, vyššia výmera 
dovolenky, odchodné, odstupné, príspevok na 
DDS a prídel do sociálneho fondu). 
Od 1.1.2023 sa tarifné platy zamestnancov vo 
verejnej správe (teda aj nepedagogických zamest-
nancov v školstve) zvýšia o 7% a od 1.9.2023 o 
ďalších 10%. Tarifné platy pedagogických a od-
borných zamestnancov regionálneho školstva, 
učiteľov vysokých škôl, vedeckých a výskumných 
zamestnancov sa zvýšia od 1.1.2023 o 10% a od 
1.9.2023 o ďalších 12%.  

Dosiahli sme tak 2-násobok oproti pôvodnému 
návrhu vlády, ktorý bol 3,5% a 5 %. 
Okrem toho dostanú všetci zamestnanci verejnej 
správy (teda aj všetci zamestnanci školstva) ešte v 
roku 2022 jednorazovú odmenu v sume 500 EUR 
v hrubom. 
Dohodnutá Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
bude platná do 31.8.2024. Oproti pôvodnému, 
vládou navrhovanému, termínu 31.12.2024 je to 
ďalší posun, keďže to otvára možnosti pre ďalšiu 
valorizáciu platov v priebehu roka 2024. 
Sme presvedčení, že k zmene postoja vlády vý-
raznou mierou prispel aj najväčší protest zamest-
nancov školstva v histórii Slovenska, ktorý zorga-
nizoval Odborový zväz školstva 15. júna v Brati-
slave. Všetkým, ktorí sa na proteste zúčastnili, ako 
aj tým, ktorí nás podporovali, ešte raz ďakujeme! 
Dojednanie KZVS je však len jednou z našich 
úloh. Otvorené zostávajú požiadavky na zmenu 
tarifnej tabuľky pre nepedagogických zamestnan-
cov, kde niektoré tarify a platové stupne sú pod 
minimálnou mzdou, dofinancovanie zvýšených 
nákladov na elektrickú energiu, modernizáciu škol-
skej infraštruktúru či zjednotenie financovania re-
gionálneho školstva. Naďalej budeme presadzovať 
oprávnené záujmy zamestnancov školstva v legis-
latívnom procese a prinášať zaujímavé benefity 
pre našich členov. 
Celý text KZVS podpísaných dňa 13. 7. 2022 ako 
aj usmernenie k poskytovaniu 500 EUR odmeny 
nájdete na našej stránke: www.ozskolstva.sk. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

 
ZÚČASTNILI SME SA KONFERENCIE ETUCE 

 
 
 

V dňoch 4.-6. júla sa v Belgickom Liége konala 
konferencia ETUCE (Európsky odborársky výbor 
pre vzdelávanie). Odborový zväz školstva na tejto 
konferencii zastupovali: predseda zväzu Pavel 
Ondek, podpredseda zväzu Peter Danko, pod-
predseda zväzu Miroslav Habán a vedúci Úradu 
zväzu Juraj Stodolovský. 
Konferencia sa niesla v duchu hesla: „Mobilizuje-
me za kvalitné vzdelávanie“ a konala sa v turbu-
lentnom čase zotavovania sa z pandémie COVID-
19, vojny na Ukrajine, klimatickej núdze a rastúcej 
digitalizácie. Delegáti konferencie zaujali proaktív-
ne stanovisko a opätovne potvrdili svoju vôľu mo-
bilizovať sily a organizovať aktivity v záujme kvalit-
ného verejného vzdelávania v prospech študentov  
a s cieľom zlepšenia postavenia všetkých zamest- 
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nancov v oblasti školstva ako základných prvkov 
zdravej a prosperujúcej spoločnosti. 
Účastníkov privítala ministerka školstva nemecky 
hovoriaceho regiónu Belgicka a vedúci predstavi-
telia belgických odborových zväzov. Stefaan Her-
mans, riaditeľ pre politickú stratégiu a hodnotenie 
na GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
Európskej komisie, zdôraznil dôležitosť sociálneho 
dialógu, ktorý je zakotvený v Európskej zmluve a 
predstavuje „základný prvok demokratických spo-
ločností, v ktorých žijeme“. Generálny tajomník 
Education International David Edwards vo svojom 
prejave informoval, že na podnet generálneho 
tajomníka OSN sa EI spája s občianskou spoloč-
nosťou, študentmi a ďalšími medzinárodnými or-
ganizáciami, aby boj za udržateľnú budúcnosť 
priniesol lepšie podmienky pre učiteľov a ostatných 
školských zamestnancov. Rezolúcia prijatá na 
konferencii reflektuje výzvu, aby školské odborové 
zväzy mobilizovali svojich členov smerom k požia-
davkám za kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. Pre-
zident ETUCE Larry Flanagan vysvetlil: „Na politi-
kov musí byť vyvíjaný tlak a musia si byť našich 
požiadaviek vedomí. Ako učitelia musíme naše 
požiadavky prezentovať nahlas a musíme chrániť 
hodnoty demokracie. Naša odbornosť musí byť 
pretavená do vzdelávacej politiky, pretože učitelia 
najlepšie vedia, čo učitelia potrebujú.“ 
 

Delegáti ďalej prijali strategický dokument o zlep-
šovaní postavenia a zvyšovaní atraktivity učiteľ-
ského povolania, ktorý obsahuje desať kľúčových 
posolstiev. Program pokračoval vystúpením Kristin 
Vanlommel, profesorky a členky Research Group 
Learning and Innovation na Univerzite aplikova-
ných vied v Utrechte v Holandsku, ktorá vysvetlila, 
že „digitalizácia je zložitý proces a prináša rôzne 
zmeny vo vzdelávaní. Zahŕňa mnohých aktérov s 
rôznymi predstavami o smerovaní tejto zmeny. 
Musíte byť agilní a pohotoví." 
Na konferencii vystúpil on-line aj Georgij Trucha-
nov, predseda Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Ukrajine. Vysvetlil nedávny 
vývoj týkajúci sa náročnej situácie a jej dopadov 
na učiteľov a študentov vo svojej krajine a infor-
moval, že jeho odborový zväz dosiahol dohodu s 
ministerstvo školstva vrátane zákazu výpovede, 
zachovania priemerného platu a práva pracovať 
na diaľku z iných krajov alebo zo zahraničia.  
Delegáti prejavili solidaritu s ukrajinskými učiteľmi 
slovami: „Solidarita nás robí silnými. Chceme mie-
rový a spravodlivý svet. Vojna proti vojne!“; alebo  
„Ako učitelia sme odhodlaní učiť o mieri. Sme proti 
porušovaniu ľudských práv z akéhokoľvek možné-
ho dôvodu." Konferencia jednomyseľne schválila 
Rezolúciu za mier na Ukrajine. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

 
 

MENÍME LOGO 

 

 
Delegáti IX. mimoriadneho zjazdu zväzu rozhodli o 

zmene loga zväzu. Logo je jedným zo základných 

poznávacích a rozoznávacích znakov každej or-

ganizácie a malo by vyjadrovať jej poslanie, náplň 

činnosti či postavenie v spoločnosti. Návrh na 

zmenu loga zväzu vzišiel z členskej základne.  

Rada zväzu na základe toho rozhodla o vyhlásení 

súťaže o nové logo zväzu. Základnými kritériami 

hodnotenia boli zrozumiteľnosť, výstižnosť, kreati-

vita, originalita a možnosti využitia v elektronickej 

komunikácii. Cieľom bolo, aby bolo nové logo ľah-

ko zapamätateľné, nezameniteľné a zrozumiteľné 

pre členov zväzu a ostanú verejnosť. Zároveň 

malo pôsobiť ako jednotiaci prvok pre členov a 

priaznivcov zväzu a pomôcť im jednoduchšie sa 

stotožniť s jeho aktivitami. 

Do súťaže sa zapojilo 20 súťažiacich s 32 návrhmi.  
Členovia rady zväzu a predsedníctva zväzu hlaso- 

vaním rozhodli o 3 finálnych návrhoch, o ktorých 
mali následne členovia zväzu možnosť hlasovať 
prostredníctvom databázy členov. 
Víťazný návrh od autora Petra Prusáka (reklamná 
agentúra hejDUDE) je spracovaný v ľahko rozo-
znateľnej, modernej a simplicitnej forme. Logo je 
utvorené spojením príznačných symbolov a to 
reťaze, postáv a otvorenej knihy. Reťaz symbolizu-
je súdržnosť komunity zväzu, pričom komunitu 
symbolizuje pár postáv. Práve symbolika spojenej 
a súdržnej komunity poukazuje na hodnotovú spo-
luprácu členov odborového zväzu, pričom kniha 
ako elementárny prostriedok vzdelávania je zna-
kom aktivít spojených so školstvom a vedou. Všet-
ky tri symboly tak tvoria vizuálnu podobu nového 
loga, ktorá sa stáva znakom pre reprezentáciu 
spektra dôležitých činností zväzu a merita práce 
jeho členov. 
Zmena loga je významný krok v súvislosti s pre-
zentáciou zväzu navonok. Žiadna takáto zmena 
neprichádza ľahko a nie každý s ňou musí byť od 
začiatku stotožnený. Funkcionári zväzu sa však aj 
v tomto smere snažili počúvať názory členskej 
základne. Veríme, že si naši členovia aj široká 
verejnosť nové logo obľúbia a na dlhé roky sa 
stane symbolom boja za lepšie pracovné a mzdo-
vé podmienky všetkých zamestnancov školstva na 
Slovensku. 
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 
 

 

 



ZÁŽITKY S EXOD 

 

 
EXOD 2022 
Nízke Tatry/Horehronie 
Základňa Mýto pod Ďumbierom 
 
Na EXODe som sa zúčastnila po prvýkrát. 
Bolo to na odporúčanie mojich kolegýň, kto-
ré  s ním už majú bohaté skúsenosti a sú váš-
nivé turistky. Keďže môj vzťah k prírode 
a poznávaniu krás Slovenska je silný, usúdila 
som, že to bude niečo pre mňa. A bolo. 
Z celého týždňa odchádzam plná dojmov 
a zážitkov. Pani Šajgalová naplánovala všetko 
do poslednej bodky. Myslela aj na menej zdat-
ných turistov a mala pripravený  plán B. 
Vždy po raňajkách bol vždy pristavený auto-
bus, ktorý nás odviezol na ,,miesto činu“.  
Je vidieť, že pani vedúca je znalá nielen teore-
ticky, ale má trasy aj prejdené. Vďaka tomu 
boli trasy nielen primerané, ale aj časovo sme  
 

sa vždy zmestili.  
Počasie nám prialo. Vystúpili sme na Chopok, 
Ďumbier, z Čertovice na Lajštroch, a po hre-
beni sme postupovali horami, dolami až do 
Nižnej Boce. Okrem krásnych výhľadov nám 
príroda ponúkla aj na množstvo sladučkých 
čučoriedok. 
Po prvých dvoch dňoch túr sa dostavovala 
únava a tak ďalší deň bol plný nenáročného, 
poznávacieho programu. Autobusom sme 
navštívili múzeum v Nemeckej, kúpele Brusno, 
hrad Slovenská Ľupča, kostol v Hronseku 
a Španiu dolinu. Všetko sú to naše národné 
poklady a my sme načerpali vedomosti 
z oblasti kultúry. Pani vedúca má všade dob-
rých priateľov a známych, takže všetky tieto 
návštevy boli vybavené aj s odborným výkla-
dom. Takisto veľmi pozitívne hodnotím, že 
sme nikde nečakali. Všetky vstupy boli vyba-
vené dopredu na určitý čas a všetko nám ča-
sovo vychádzalo.  
Ďalšie dva dni boli zasa plné aktívnej turistiky. 
Prešli sme okruh od Zbojskej cez úžasnú Čer-
tovu roklinu a popod obdivuhodný viadukt 
Čiernohronskej zubačky. Posledná túra bola 
z Chopku na Dereše. Takže som z tohto po-
znávacieho zájazdu odišla nabitá zážitkami, 
poznatkami a ešte s väčším presvedčením ako 
doteraz, že je to naše Slovensko krásne.  
Určite budem nadšenie a poznatky z tohto 
podujatia šíriť ďalej medzi kolegami a deťmi na 
základnej škole, kde pracujem. Pretože keď 
obsah učiva najprv vidíme a precítime zmys-
lami, oveľa ľahšie sa nám potom učí teória. 
Každá krajina je nádherná, je dôležité spozná-
vať aj cudzinu, ale popri tom by mal každý 
spoznať hlavne našu rodnú zem. 
Ďakujem pani Šajgalovej za to, že nám pred-
stavila tento pekný kúsok Slovenska. 
 
Ivana Jankechová, ZŠ Tematínska,  
Nové Mesto nad Váhom 
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