
                        

Číslo 4/2021 

 
 
 

Benefity pre členov odborov 

 
 
Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať práva 
a oprávnené záujmy svojich členov a presa-
dzovať ich požiadavky. Keďže výsledky kolek-
tívneho vyjednávania platia pre všetkých za-
mestnancov bez ohľadu na členstvo v odbo-
roch, snažíme sa našim členom poskytovať 
výhody, ktoré ostatní zamestnanci nemajú. 
Napriek tomu, že členstvo v odboroch je v 
prvom rade o pocite súdržnosti, solidarity a 
morálnej zodpovednosti voči svojej profesii, je 
pre nás veľmi dôležité kompenzovať odborá-
rom ich členské príspevky, na základe ktorých 
môžu odbory pracovať.  
Z tohto dôvodu poskytujeme našim členom 
nasledovné služby:  
-    bezplatné právne poradenstvo v pracov-
noprávnej oblasti, vrátane bezplatného práv-
neho zastúpenia na súde (členom, ktorých 
členstvo trvá nepretržite aspoň 5 rokov, po-
skytuje bezplatné právne poradenstvo aj v 
občianskoprávnych sporoch).  
Členovia zväzu si tak prostredníctvom svojich  

členských príspevkoch platia akési poistenie 
právnej pomoci, za ktorú by inak zaplatili ne-
malé finančné prostriedky,  
-    pre členov, ktorí sa nezavinene dostali do 
nepriaznivej finančnej situácie (závažné ocho-
renie, škody na majetku v dôsledku živelnej 
udalosti, strata manžela/manželky a pod.) 
tvorí zväz PODPORNÝ FOND, z ktorého po-
skytuje nenávratnú finančnú výpomoc na pre-
klenutie nepriaznivej situácie,  
-    svojim členom poskytuje zväz cenovo zvý-
hodnené akreditované PROGRAMY KONTI-
NUÁLNEHO VZDELÁVANIA,  
-    členom zväzu poskytujeme BEZÚROČNÉ 
PÔŽIČKY (mladým členom do 35 rokov majú 
možnosť požičať si vyššiu sumu)  
-    na pracoviskách, kde pôsobia odbory, pra-
videlne realizujeme KONTROLY BEZPEČ-
NOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 
prostredníctvom zväzových inšpektorov,  
-    členovia zväzu sú pravidelne INFORMO-
VANÍ o aktuálnej situácii v školstve a o novej 
legislatíve,  
-    svojim členom a ich rodinným príslušníkom 
poskytuje zväz príspevok na REKREÁCIE vo 
vlastných zariadeniach na Čingove a v Kež-
marských Žľaboch,  
-    zväz sa podieľa aj na organizovaní ex-
kurzno - vzdelávacích podujatí EXOD ako 
ďalšej formy vzdelávania a relaxácie pre svo-
jich členov,  
-    pre deti členov organizujeme v čase let-
ných prázdnin DETSKÝ TÁBOR, na ktorý po-
skytujeme finančný príspevok pre každé die-
ťa,  
-    zväz pre svojich členov každoročne orga-
nizuje lyžiarske a snowboardové preteky o 
Pohár predsedu, ako aj iné ŠPORTOVÉ A 
KULTÚRNE AKCIE.  
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Poslanci NRSR schválili čiastočné zjednotenie  
financovania regionálneho školstva 

 

 
 
Minulý týždeň, 17. júna 2021, schválili poslan-
ci Národnej rady SR novelu zákona o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve 
(596/2003 Z. z.), ktorú do parlamentu predlo-
žilo ministerstvo školstva.  
V roku 2013 došlo v rámci projektu ESO k 
presunu právomocí pri financovaní a riadení 
niektorých škôl a školských zariadení z Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
na Ministerstvo vnútra SR. Odborový zväz od 
začiatku poukazoval na nesystémovosť tohto 
riešenia a nespravodlivosti, ktoré to spôsobo-
valo v praxi. Opakovane sa stávalo, že za-
mestnanci s rovnakou kvalifikáciou a pracov-
nými skúsenosťami dostávali rozdielne odme-
ny len z dôvodu rozličných finančných mož-
ností jednotlivých ministerstiev.  
V roku 2015 preto rada zväzu schválila petíciu 
za zjednotenie financovania a riadenia verej-
ného regionálneho školstva. Petícia obsahuje 
dva body. V prvom žiadame, aby sa financo-
vanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych 
školských zariadení vrátilo z pôsobnosti minis-
terstva vnútra výlučne do kompetencie minis-
terstva školstva. V druhom bode žiadame, aby 
financovanie škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obcí a  vyšších  
 
 

územných celkov prešlo z režimu financova-
nia originálnych kompetencií do režimu finan-
covania prenesených kompetencií realizova-
ného výlučne prostredníctvom ministerstva 
školstva.  
Podľa dnes schválenej novely sa financovanie 
a riadenie špeciálnych škôl, špeciálnych škol-
ských zaradení a bilingválnych gymnázií vráti 
z ministerstva vnútra späť do kompetencie 
ministerstva školstva. Po rokoch úsilia sa tak 
naplnila prvá požiadavka z našej petície, pod 
ktorú sa podpísalo vyše 78 tisíc občanov.  
Otvorený však naďalej ostáva druhý bod petí-
cie, a teda presun financovania materských 
škôl, základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, školských klubov detí, školských interná-
tov, školských jedální a centier voľného času 
z režimu financovania originálnych kompeten-
cií samosprávy do režimu financovania pre-
nesených kompetencií realizovaného priamo 
prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  
O tejto požiadavke dlhodobo rokujeme so 
zástupcami ministerstva školstva a ZMOS a 
veríme, že čoskoro dôjde k posunu aj v tejto 
otázke. Mnohí členovia ZMOS sami vidia, že 
nedostatok financií ohrozuje funkčnosť samo-
správ a osvojujú si naše požiadavky, aby fi-
nancovanie zamestnancov spomínaných inšti-
túcií prevzal štát. Vyriešil by sa tak opakovaný 
problém samospráv so zvyšovaním platov 
týchto zamestnancov pri výpadkoch z po-
dielových daní alebo pri valorizácii tarifných 
tabuliek v priebehu rozpočtového roka, ktoré 
by tak garantoval priamo štát.  
Realizáciou týchto zmien by sa zavŕšila dlho-
dobá požiadavka odborárov na opätovné 
zjednotenie financovania a riadenia verejného 
regionálneho školstva v záujme zvýšenia 
transparentnosti a spravodlivosti celého sys-
tému.  

Spokojný učiteľ kvalitné vzdelávanie 

 

 

 

V rámci celoeurópskej kampane SPOLU SME 
ODBORY informujeme o najdôležitejších 
zmenách v prospech zamestnancov školstva, 
ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za posledné 
roky.  
   
ČO DOSIAHOL ZVÄZ PRE ZAMESTNAN-
COV V ŠKOLSTVE:  
 
- každoročné  zvyšovanie  tarifných  platov 
(od roku  2012 do  roku 2020  sa  zvýšila  pla-
tová  tarifa o 80 %),  
- zníženie týždenného pracovného času,  
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- predĺženie výmery dovolenky aj pre odbor-
ných zamestnancov, korepetítorov a trénerov 
športových tried a športových škôl,  
- zrušenie pracovného pomeru na dobu určitú 
na 10 mesiacov,  
- zvýšenie hranice započítateľnej praxe z 32 
až na 40 rokov,  
- úprava tarifnej tabuľky nepedagogických 
zamestnancov tak, aby začínala na úrovni 
minimálnej mzdy, od ktorej sa odvíjajú ďalšie 
platové stupne a triedy,  
- zaradenie vysokoškolských učiteľov, vý-
skumných a umeleckých zamestnancov do 
systému pôžičiek cez Fond na podporu vzde-
lávania,  
 
 

- zaradenie výskumných a vývojových za- 
mestnancov do osobitnej stupnice platových 
taríf učiteľov vysokých škôl od 1. 1. 2019,  
- zvýšenie tarifných platov začínajúcich peda-
gogických a odborných zamestnancov,  
- možnosť vyplácania odmeny pri životnom 
jubileu 60 rokov,  
- čiastočné zjednotenie financovania regionál-
neho školstva.  
   
To všetko len vďaka podpore a aktivitám na-
šich členov a funkcionárov.  
Pridaj sa k nám a spolu ešte viac zlepšime 
pracovné podmienky zamestnancov v škol-
stve!  
 
   

Dopĺňanie úväzku  
v inej kategórii pedagogického zamestnanca 

 

 
 

Na Odborový zväz pracovníkov školstva 
a ve-dy na Slovensku (ďalej len odborový 
zväz) sa obrátilo viacero pedagogických 
zamestnancov, ktorým boli predložené na 
nasledujúci školský rok úpravy ich pracov-
ného pomeru v podobe podpísania 2 pra-
covných zmlúv z dôvodu dopĺňania si 
úväzku v inej kategórii pedagogického 
zamestnanca.  
Podľa §8 ods. 1 zák. č. 138/2019 Z.z.:  
(1) Riaditeľ môže pedagogickému za-
mestnancovi umožniť dopĺňanie si základ-
ného úväzku v rozsahu najviac sedem 
hodín týždenne pracovnou činnosťou v 
ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategó-
rii.  
(2) Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výko-
nom pracovnej činnosti vychovávateľa, 
majstra odbornej výchovy alebo pedago-
gického asistenta.  
 

(3) Vychovávateľ si dopĺňa základný úvä-
zok vyučovaním výchovných predmetov 
alebo výkonom pracovnej činnosti peda-
gogického asistenta.  
(4) Majster odbornej výchovy si dopĺňa 
základný úväzok vyučovaním profesijných 
predmetov v príslušnom odbore vzdeláva-
nia alebo v príbuznom odbore vzdeláva-
nia, v ktorom získal výučný list, alebo vý-
konom pracovnej činnosti pedagogického 
asistenta.  
Podľa právneho názoru odborového zväzu 
v prípade dopĺňania úväzku podľa vyššie 
uvedeného ustanovenia zákona nedochá-
dza k vy-tvoreniu nového pracovného po-
meru na výkon pracovnej činnosti v inej 
kategórii pedagogického zamestnanca, ale 
dochádza len k úprave výkonu pracovnej 
činnosti v rámci už uzavretého pracovného 
pomeru, preto nie je potrebné uzatvárať 
ďalšiu pracovnú zmluvu na dopĺňaný úvä-
zok a uzatvárať tým nový pracovný pomer. 
Takúto úpravu je možné robiť len v prípa-
de ak nejde v konkrétnom prípade o dopĺ-
ňanie úväzku, ale o výkon ďalšej pracov-
nej činnosti v inej kategórii pedagogického 
zamestnanca, ktorá má byť nad rozsah už 
dojednaného pracovného úväzku zamest-
nanca. V uvedenej veci sa odborový zväz 
obrátil aj na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR so žiadosťou o sta-
novisko, ktoré potvrdilo vyššie uvedený 
právny názor odborového zväzu.  
 
Spracoval: M. Mikluš, právnik zväzu  
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3. letný detský tábor 
OZ PŠaV v Kežmarských Žľaboch 

 

 
Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku pripravil pre deti svo-
jich členov v poradí 3. letný detský tábor 
(LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS 
Kežmarské Žľaby v čase letných prázdnin 
od 4. do 10. júla 2021. Letný tábor bol or-
ganizačne zabezpečený v závislosti od 
aktuálnych epidemických opatrení súvisia-
cich s ochorením COVID-19.  
Spolu sa LDT zúčastnilo 58 detí vo veku 8 
až 14 rokov.  
Počas LDT deti absolvovali túry z Kežmar-
ských Žľabov na Čiernu vodu, zo Starého 
Smokovca  na  Hrebienok k najstaršej  
chate na území Vysokých Tatier k Reine-
rovej útulni (1 295 m n. m.) a tí zdatnejší 
až k Zamkovského chate (1 475 m n. m.), 
prehliadku múzea TANAPu, Botanickej 
záhrady – expozície Tatranskej prírody. 
Program bol obohatený o ukážky džuda so 
súťažnými hrami, ktoré pripravili Mgr. Pat-
rik Kuchár a Bc. Kamil Lastivka, reprezen-
tanti TJ Slovan PU Prešov. Zásady posky-
tovania prvej pomoci predviedli Bc. Filip 
Reľovský a Baška Skoková – dobrovoľníci 
z pobočky Slovenského červeného kríža v 
Poprade. Deti upútala najmä resuscitácia, 
ktorú zvládli na figuríne a praktické ukážky 
obväzovania bežných úrazov, ako aj fixá-

cie zlomenín. Medzi deti zavítal aj predse-
da zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý prekvapil 
každého sladkosťou. Pekné spomienky 
majú deti aj z pobytu vo wellness centre a 
z táborovej opekačky, ktorú pripravil ku-
chár Daniel Adamiak spolu vedúcim rekre-
ačného zariadenia Miroslavom Mackuli-
nom. S vedúcou 1. oddielu Ing. Beátou 
Martiškovou si najmenšie deti kreslili na 
asfalt a súťažili v rôznych športových 
hrách. Takmer každá účastníčka, aj účast-
ník si v tvorivej dielni zhotovili na pamiatku 
praktické náramky a retiazky, ktoré ich 
naučila tvoriť vedúca 2. oddielu Ing. Miro-
slava Vilčeková. O športové aktivity v prí-
rode a v bazéne sa postarali vedúci 3. 
oddielu Mgr. Slavomír Ciglan (aj táborový 
DJ) a vedúci 4. oddielu PaedDr. Stanislav 
Azor, PhD. Aj napriek maximálnej starost-
livosti sa niektoré deti nevyhli menším 
odreninám, ktorá profesionálne ošetrila 
sestrička Tánička Micháleková. Vďaka 
patrí aj spoločnosti Cloetta Levice, ktorá 
pre všetky deti poskytla veľké množstvo 
kvalitných cukríkov a sladkostí. Počas roz-
lúčkovej diskotéky si deti prevzali účast-
nícke diplomy, diplomy za rôzne aktivity, 
ako aj diplomy za najvzornejšie upratané 
izby v súťaži „Najlepší milovníci poriadku“. 
Poďakovanie za zdarný priebeh LTD patrí 
všetkým zamestnancom RZ CROCUS 
a zamestnancom zväzu.  
Snímky z letného tábora nájdete vo foto-
galérii 
https://www.ozpsav.sk/sk/Fotogaleria/3-
detsky-letny-tabor.alej   
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., vedúci 
LDT  

 
 

Výzva Fondu na podporu vzdelávania  
na predkladanie žiadosti  

o pôžičku na akademický rok 2021/2022 
 
Rada Fondu na podporu vzdelávania za-
sadala hybridne (prezenčne a on-line) dňa 
10. augusta 2021. Zasadnutie viedol jej 
novozvolený predseda Ing. Martin Mlynár. 
Na návrh riaditeľa fondu PhDr. Pavla 
Kučmáša rada FNPV prerokovala a schvá-
lila zverejniť oznam o možnosti predklada-

nia žiadostí o pô-žičku pre študentov na 
akademický rok 2021/2022 vrátane príloh, 
ktorý bude zverejnený na webovom sídle 
Fondu na podporu vzdelávania. Celková 
výška finančných prostriedkov určená na 
pôžičky pre študentov je v sume 7 mil. eur. 
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. 
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a II. stupňa vysokoškolského štúdia môže 
byť v sume 5 000 eur a pre študentov III. 
stupňa vysokoškolského štúdia v su-me 8 
000 eur. Minimálna výška pôžičky pre štu-
dentov je v sume 500 eur. V tomto bode 
prebehla rozsiahla diskusia o možnosti 
poskytnutia pôžičky bez povinnosti ruče-
nia.  
Rada FNPV prerokovala a schválila 
oznam o možnosti predkladania žiadostí o 
stabilizačnú pôžičku na akademický rok 
2021/2022 vrátane príloh. Celková výška 
finančných prostriedkov na stabilizačné 

pôžičky na akademický rok 2021/2022 je v 
sume 2 588 000 eur. Suma stabilizačnej 
pôžičky je 4 000 eur. Ďalej bol schválený 
sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky 
poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona 
o Fonde na podporu vzdelávania 
s účinnosťou od 11. 8. 2021 a jeho zverej-
nenie na webovom sídle fondu.  
Ďalšie informácie nájdete na stránke: 
https://www.fnpv.sk/  
 
Miroslav Habán, člen rady FNPV,  
nominovaný OZ PŠaV na Slovensku  

 
Uskutočnil sa VIII. zjazd OZ PŠaV na Slovensku 

 

 
 
 
V piatok 27. augusta sa v Bratislave usku-
točnil VIII. zjazd Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy na Slovensku, 
ktorý bol pôvodne plánovaný na november 
2020, avšak z dôvodu pandémie covid-19 
sa termín zjazdu viackrát posúval.  
Zjazd je najvyšší orgán zväzu, ktorý sa 
uskutočňuje raz za 5 rokov a rozhoduje 
o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa 
štruktúry a smerovania zväzu.  
Na zjazde sa zúčastnilo 118 delegátov, 
ktorí zastupovali pedagogických, odbor-
ných a nepedagogických zamestnancov, 
učiteľov vysokých škôl a vedecko-
výskumných zamestnancov na všetkých 
typoch a druhoch škôl a školských zaria-
dení z celého Slovenska. Úvodný príhovor 
predniesol predseda zväzu Pavel Ondek, 
ktorý poďakoval delegátom za ich prácu 
a predstavil základné témy, ktorými sa 
bude zjazd zaoberať.  
Pozvanie na zjazd prijal minister školstva 
Branislav Gröhling, ktorý vo svojom vystú-
pení poďakoval školským odborárom za 
konštruktívnu spoluprácu pri tvorbe novej 
legislatívy upravujúcej zmeny vo vzdelá-

vacom systéme, pracovné podmienky za-
mestnancov ako aj obsah vzdelávania. 
Zároveň vyzdvihol aktivity odborárov po-
čas pandémie, ktorými pomáhali pri bez-
precedentnej zložitej situácii v školstve 
ako aj pri riešení individuálnych prípadov 
na pracoviskách. Okrem toho prisľúbil, že 
urobí všetko pre to, aby v budúcom roku 
pokračovalo zvyšovanie platov zamest-
nancov školstva na základe záväzkov 
uvedených v programovom vyhlásení vlá-
dy.  
Spomedzi hostí tiež vystúpil prezident 
Konfederácie odborových zväzov SR Ma-
rián Magdoško, ktorý označil odborový 
zväz školstva za jeden z pilierov konfede-
rácie. Zároveň upozornil na alarmujúcu 
zhoršujúcu sa kúpyschopnosť obyvateľ-
stva a vyzval ministra školstva, aby okrem 
iného presadzoval vo vláde úpravu plato-
vých taríf zamestnancov vo verejnej sprá-
ve, medzi ktorých patria aj nepedagogickí 
zamestnanci školstva.  
Predseda partnerského Českomoravského 
odborového svazu pracovníkov školství 
František Dobšík vyzdvihol dlhoročnú 
nadštandardnú spoluprácu oboch zväzov 
na medzinárodnej úrovni a zaželal delegá-
tom zdarný priebeh rokovania.  
Delegáti zjazdu následne rokovali o návr-
hoch základných dokumentov zväzu 
a schválili Stanovy, Smernicu pre hospo-
dárenie a Ciele a program zväzu na ďalšie 
volebné obdobie. Prioritami zväzu pre 
nadchádzajúce roky bude:  
- zvyšovanie percentuálneho podielu 
z HDP pre školstvo na úroveň porovnateľ-
nú s vyspelými európskymi štátmi v súlade 
s odporúčaniami OECD,  
- rast tarifných platov v školstve tak, aby 
dosiahli úroveň priemerných platov za-
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mestnancov v iných rezortoch s porovna-
teľným dosiahnutým stupňom vzdelania,  
- prechod financovania osobných nákladov 
všetkých zamestnancov školstva pod pre-
nesený výkon štátnej správy,  
- stabilizácia počtu členov zväzu s akcen-
tom na získanie mladých ľudí,  
- udržiavanie a rozvoj rôznych foriem sta-
rostlivosti o členov,  
- podpora vzdelávania zamestnancov, 
rekondičných a rehabilitačných pobytov,  
- podpora zvýšenia úrovne odborného 
vzdelávania, čo prispieva k rozvoju eko-
nomiky a znižovaniu nezamestnanosti,  
- presadzovanie krokov proti snahám o pri-
vatizáciu a komercionalizáciu služieb v ob-
lasti vzdelávania,  
- zmena pracovných pomerov učiteľov 
vysokých škôl z doby určitej na dobu ne-
určitú.  
Delegáti zjazdu následne v tajných voľ-
bách spomedzi seba zvolili predsedu zvä-
zu, ktorým sa stal súčasný predseda Pavel 
Ondek. Za podpredsedov boli zvolení: 
Ingrid Gamčíková (Združenie ZŠ), Peter 
Danko (Združenie SŠ) a Miroslav Habán 
(Združenie VŠaPRO).  
Na záver rokovania prebehla diskusia 
o aktuálnych problémoch v školstve, z kto-
rej vzišlo Vyhlásenie delegátov VIII. zjaz-
du. Vyhlásenie reaguje na aktuálne výzvy, 
predovšetkým na podstatné zmeny vo 
výchove a vzdelávaní spôsobené pandé-
miou ako aj na neriešenie pretrvávajúcich 
problémov v školstve. Vo vyhlásení dele-
gáti žiadajú:  
 

1. občanov Slovenskej republiky, aby aj 
naďalej podporovali oprávnené požiadav-
ky školských odborárov smerujúce k po-
zdvihnutiu úrovne slovenského školstva, 
a tým k zabezpečeniu rozvoja celej spo-
ločnosti  
2. vládu SR:  
- zvýšiť podiel HDP na školstvo a vedu, 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zlep-
šenie sociálneho a ekonomického posta-
venia všetkých zamestnancov školstva   
- riešiť pretrvávajúce nízke ohodnotenie 
pedagogických, odborných a nepedago-
gických zamestnancov,  
- novelizovať školskú legislatívu,  
- dokončiť proces zjednotenia financovania 
regionálneho školstva,  
- účelovo viazať finančné prostriedky ur-
čené na ďalšie vzdelávanie zamestnan-
cov,  
- riešiť bytovú otázku zamestnancov škol-
stva výstavbou školských bytov,  
- rozšíriť poskytovanie príspevku na vzde-
lávanie na všetkých zamestnávateľov bez 
ohľadu na počet zamestnancov   
- navýšiť normatív na prevádzkové nákla-
dy.  
Na záver vyhlásenia zjazd schválil zvola-
nie spoločného rokovania zástupcov OZ 
PŠaV na Slovensku a partnerských repre-
zentatívnych organizácií pôsobiacich 
v školstve s cieľom spoločného postupu 
pre zlepšenie situácie a stavu slovenského 
školstva.  
Zapísal: Juraj Stodolovský,  
vedúci úradu zväzu  

 
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ A AKADEMICKÝ ROK, 

BRÁNY ŠKÔL SÚ OTVORENÉ 

 

Všetkým pedagogickým, odborným a  
nepedagogickým zamestnancom, učiteľom 
vysokých škôl, vedecko-výskumným a 
vývojovým zamestnancom želáme úspeš-
ný a zdarný 
 
NOVÝ  
ŠKOLSKÝ A AKADEMICKÝ ROK  
2021/2022 
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