
                        

Číslo 7/2019 

 
 

2. letný detský tábor OZ PŠaV 
 

 
 
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku pripravil pre deti svojich členov v poradí 
2. letný detský tábor (LDT) v rekreačnom zariadení 
CROCUS Kežmarské Žľaby v čase letných prázd-

nin od 30. júna do 6. júla 2019.  
Celkovo 83 detí  vo veku 8 až 14 rokov strávilo v 
prostredí Vysokých Tatier úvodnú časť leta so zau- 
 
 

 
jímavým programom zameraným na spoznávanie 
prírody, športové, spoločenské a kultúrne aktivity. 
Počas LDT absolvovali túry, prehliadku mesta 
Vysoké Tatry, múzea TANAPu, Botanickej záhrady 

– expozície Tatranskej prírody a Štrbského Ple-
sa.  Program bol obohatený o ukážky džuda, po-
skytovanie prvej pomoci, diskotéky, tvorivú dielňu, 
športové súťaže v prírode, na ihriskách a v ba-
zéne.  
LDT organizačne zabezpečili vedúci oddielov: Ing. 

Beáta Martišková, Ing. Miroslava Vilčeková, Mgr. 
Slavomír Ciglan, Mgr. Pavol Straka a PaedDr. 
Stanislav Azor, PhD. Zdravotníčkou bola Tatiana 
Micháleková. Vedúcim LDT bol doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD. Medzi deti zavítal aj predseda zväzu 
Ing. Pavel Ondek. Poďakovanie za zdarný priebeh 

LDT patrí aj vedúcemu RZ CROCUS Miroslavovi 
Mackulínovi a zamestnancom zariadenia.  

Rokovanie s ministerkou školstva o aktuálnych témach 
 

 
 

Dňa 26. 8. 2019 rokovalo vedenie zväzu s minis-
terkou školstva M. Lubyovou o aktuálnych témach.  
Predseda zväzu P. Ondek upozornil na potrebu 
včasného zaslania finančných prostriedkov zriaďo-
vateľom v súvislosti s valorizáciou platov pedago-
gických a odborných zamestnancov regionálneho 

školstva a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2019. Na 
tento účel je vyčlenených 10 mil. EUR. Pani minis-
terka informovala, že finančné prostriedky budú 
rozpočtované hneď po vyhodnotení eduzberu, 
najneskôr v priebehu októbra. Prostriedky určené 
na valorizáciu platov na VŠ budú poukázané na 

jednotlivé  univerzity  osobitne.  Zároveň prisľúbila,  

že ministerstvo zašle v tejto veci usmernenie, aby 
zamestnancom neboli na úkor úpravy platovej 
tarify krátené osobné príplatky.  
Zástupcovia zväzu opäť nastolili otázku petície 

z roku 2016 za zjednotenie financovania regionál-
neho školstva, ktorú podpísalo vyše 78 tisíc obča-
nov. V petícii žiada zväz prechod kompetencií 
v oblasti financovania osobných nákladov všetkých 
zamestnancov verejného regionálneho školstva 
z ministerstva vnútra, miest, obcí a VÚC naspäť 

pod ministerstvo školstva. Pani ministerka sa vy-
jadrila, že takúto snahu podporuje aj vzhľadom na 
programové vyhlásenie vlády a obnovenie princípu 
rovnosti v  odmeňovaní zamestnancov školstva. 
Potvrdila, že bude o tejto veci rokovať s minis-
terkou vnútra D. Sakovou a premiérom P. Pellegri-

nim. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková zhrnula 
pripomienky zväzu k navrhovaným vyhláškam 
o kvalifikačných predpokladoch a o profesijnom 
rozvoji, ktoré by mali špecifikovať ustanovenia no-
vého zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch. Pani 

ministerka informovala, že vyhlášky budú v blízkej 
dobe zaradené do medzirezortného pripomienko-
vého konania.  
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Predseda zväzu P. Ondek upozornil na otázky od 
našich členov týkajúce sa povinností na predkla-
danie odpisu z registra trestov. Ministerka Lubyová 
potvrdila, že odpisy nebudú okresné úrady zasielať  
priamo na školy  ale vydajú len vyjadrenie,  či daná  

osoba spáchala jeden z  vymedzeného okruhu 
trestných činov. V tejto veci je dohodnuté stretnutie 
právnikov zväzu so zástupcami ministerstva škol-

stva za účelom zjednotenia výkladu a aplikácie 
v praxi. Podpredseda zväzu M. Habán na záver 
pozval ministerku na konferenciu s názvom Trans-
formácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte 
informačnej spoločnosti, ktorú spoluorganizuje 

zväz a ktorá sa bude konať na Technickej univerzi-
te v Košiciach.  
Zapísal: vedúci úradu zväzu J. Stodolovský  

 
Rokovanie na MŠVVaŠ SR 

 
V pondelok 26. augusta sa predseda zväzu Pavel 
Ondek a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčí-

ková stretli na pôde ministerstva s generálnym 
riaditeľom sekcie regionálneho školstva Marianom 
Galanom, riaditeľkou odboru ZŠ Ingrid Kováčovou 
a riaditeľom odboru koncepcií financovania regio-
nálneho školstva.  
Témou stretnutia bolo Nariadenie vlády SR č. 

201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej čin-
nosti. Zástupcovia zväzu upozornili na chýbajúce 
ustanovenie o započítavaní žiakov/hodín ako jed-
nej triedy v ZUŠ. Riešili tiež ustanovenie o započí-
taní ďalších činností do úväzku vychovávateľa 
CVČ, ktoré je viazané na stanovený počet detí, 

rodičov a iných osôb.  
I. Gamčíková predložila požiadavku na zmenu 
prílohy č. 2  k vyhláške  o  zariadeniach  školského  
 

 
stravovania v časti odporúčaného počtu zamest-
nancov školských jedální. Na základe požiadavky 

sekcie zamestnancov školských jedální navrhuje-
me uvádzať minimálny počet zamestnancov na 
daný počet stravníkov.  
Zástupcovia ministerstva informovali vedenie zvä-
zu o príprave novely NV SR č. 630/2008 Z.z. a o 
príprave rezortných predpisov týkajúcich sa in-

štruktorov LVK a udeľovania čestných názvov 
školám a školským zariadeniam.  
Prítomní hovorili o príprave pracovného poriadku, 
o pripravovaných vykonávacích predpisoch k zá-
konu č. 138/2019 Z.z. a o problémoch spojených s 
povinnosťou predkladania údajov k odpisu z regis-

tra trestov. Ingrid Gamčíková pozvala prítomných 
na pripravované školenie predsedov Rád ZO OZ 
PŠaV Združenia základného školstva.  

Pracovné stretnutie k školstvu v budúcnosti 
 

 
 
V Bratislave na úrade OZ PŠaV na Slovensku sa 
4. septembra 2019 stretli predstavitelia regionál-
neho a vysokého školstva (Alena Petáková za 
Združenie základných škôl Slovenska, Pavel Sad-
loň za Asociáciu riaditeľov štátnych gymnázií SR, 

Félix Dömeny za Asociáciu stredných odborných 
škôl Slovenska, Martin Putala za Radu vysokých 
škôl Slovenska), ktorého cieľom bolo predstaviť 
priority v oblasti sociálneho zabezpečenia, za-
mestnanosti a platov v školstve, bezpečnosti a 
ochrany práce a profesionality slovenského škol-

stva. Za zväz boli prítomní Pavel Ondek, Miroslav 
Habán, Ivan Šóš a Martin Mikluš.  
Účastníci stretnutia diskutovali o požiadavkách, 
ktoré chce OZ PŠaV na Slovensku spolu s repre-
zentantmi profesijných organizácií predložiť pred-
staviteľom politických strán a hnutí v súvislosti s 
nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR.  

V otázke zjednotenia financovania regionálneho 
školstva a sa vyjadrili  Alena Petáková, Pavel Sad- 
 

 
loň, ktorí uviedli, že sa deformoval systém a hlav-
ne zodpovednosť za financovanie a neriadené 
otváranie bilingválnych gymnázií. To v súčasnosti 
zvyšuje náročnosť na finančné prostriedky z verej-

ných zdrojov a úväzky učiteľov na bilingválnych 
gymnáziách. Poukázali, že dôjde k výraznému 
poklesu študentov na stredných školách.  
Félix Dömeny uviedol, že implementáciu Industry 
4.0 do reálnej praxe je potrebné dosiahnuť cestou 
skvalitnenia stredoškolského vzdelávania. Začína-

jú chýbať učitelia odborných predmetov na celom 
Slovensku. Tiež je potrebné zaviesť riadnu pozíciu 
správcu siete na každú základnú a strednú školu.  
Martin Putala zvýraznil, že v rámci financovania 
vysokých škôl je potrebné diferencovať financova-
nie prevádzky VŠ, osobných výdavkov a vedy ako 

nástroja medzi ministerstvom a jednotlivými uni-
verzitami. V súčasnosti sa vytvorili legislatívne 
podmienky pre nový akreditačný proces a je po-
trebná akceptácia zo strany MŠVVaŠ SR, hlavne 
reagovať na závažné požiadavky trhu práce na 
absolventov univerzít a diferencovať univerzity na 
špičkové výskumné univerzity a regionálne vysoké 

školy cestou zvýšenia podielu HDP do školstva. 
Rozdeľovanie finančných prostriedkov na vedu a 
výskum je potrebné realizovať transparentným 
súťažným spôsobom na základe nezávislého po-
súdenia projektov.  
Predseda zväzu zrekapituloval priebeh zvyšovania 

platov v regionálnom a vysokom školstve. Aktéri 
stretnutia hovorili o finančnom ohodnotení za-
mestnancov školstva s výraznejším posilnením 
nadtarifných  zložiek platu.  Odznela možnosť uzá- 
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konenia rekondičných pobytov pre pedagogických 
a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých 
škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v 
nadväznosti na súčasne platiaci príspevok za-
mestnávateľa na rekreáciu na Slovensku. Odznela 

možnosť zavedenia sabatikalu pre učiteľov VŠ a 
výskumných a vývojových zamestnancov, ktorý 
uplatňujú niektoré štáty. V zahraničí sa využíva po 

každých 7 alebo 10 odučených rokoch pracovné 
voľno v období od 6 do 12 mesiacov.  
V závere pracovného stretnutia predseda zväzu 
poďakoval aktérom stretnutia, ktorí sa dohodli na 
finalizácii požiadaviek na ďalšom stretnutí 3. ok-

tóbra 2019.  
V Bratislave, 4. 9. 2019  
Zapísal: Miroslav Habán, podpredseda zväzu  

 
Mladí školskí odborári na AMO 2019 

 

 
 
V dňoch 20. 9. až 22. 9. sa v Svite konala v pora-
dí štvrtá  "Akadémia mladých odborárov".  Nosnou  

témou celej akadémie bola "Klimatická kríza - rizi-
ká, výzvy a dôsledky". V priebehu troch dní sme 

absolvovali odborné prednášky a workshopy na 
ktorých sme diskutovali o rizikách klimatickej krízy 
a jej dopadoch na ľudí. Naši mladí odborári sa 
snažili  svojimi postrehmi a nápadmi prispieť do 
veľmi plodnej a konštruktívnej diskusii k danej 
téme. Na záver AMO sme prijali manifest, ktorý 

vyjadruje názor mladých odborárov na danú prob-
lematiku.  
Za náš zväz sa zúčastnili: Erika Staňová, Martin 
Habiňák, Alena Kuželíková, Tomáš Kuželík.  

 
Rokovanie HSR SR 

 

 
 
Dňa 23. 9. 2019 sa uskutočnilo 34. rokovanie 
Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republi-

ky, na ktorom sa zúčastnil aj predseda OZ PŠaV 
na Slovensku.  Mediálnym výstupom  bola nezho-
da rokovania sociálnych partnerov ohľadom výšky 
minimálnej mzdy na rok 2020, čo zatienilo ostatné 
body programu. Z pohľadu zamestnancov rezortu 
školstva bol významnejším v poradí 2. bod pro-

gramu, v ktorom sa prerokovávala o. i. aj zmena 
Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní týkajúca 
sa  zmeny v úprave  osobných príplatkov (čl. IV.  
 
 

 
bod 4). Predkladateľ zohľadnil dlhodobé pripo-

mienky odborov a predložil zmenu úpravy inštitútu 
osobného príplatku, čím by sa malo odstrániť bez-
dôvodné odoberania osobného príplatku zamest-
nancom. Podľa návrhu by bolo možné zvýšiť, zní-
žiť, alebo odňať osobný príplatok len na základe 
úrovne kvality plnenia pracovných úloh, pričom 

predkladateľ zohľadnil pripomienku OZ PŠaV na 
Slovensku, aby bol vypustený dôvod zmeny osob-
ného príplatku len z dôvodu preradenia do inej 
platovej triedy. Zároveň by bol zamestnávateľ po-
vinný vopred prerokovať so zástupcami zamest-
nancov návrh na zníženie, alebo odobranie osob-

ného príplatku. Uvedený návrh bol odporučený na 
ďalšie legislatívne konanie s pripomienkami zo 
strany Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré 
nesúhlasí so zmenou úpravy inštitútu osobného 
príplatku z dôvodu že terajšia úprava je z ich po-
hľadu dostatočná. Legislatívny proces ešte nie je 

ukončený a preto ho budeme ďalej sledovať.  
Odkaz na materiál: 
https://hsr.rokovania.sk/167518/34-/   
Zapísal: M. Mikluš, právnik zväzu  
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