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Rokovanie s novým ministrom školstva 
 

 

 
 
Dňa 7. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie zá-
stupcov OZ PŠaV na Slovensku s ministrom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom 
Gröhlingom.  
Predseda zväzu Pavel Ondek na úvod predstavil 
účastníkov stretnutia a priblížil hlavné priority 
a činnosť odborového zväzu. Ďalej ministra infor-
moval o najčastejších problémoch zamestnancov 
v regionálnom školstve a na vysokých školách, 
ktoré musia odborári v aktuálnej situácii spojenej 
s koronakrízou riešiť. Upozornil na množstvo ne-
dostatkov pri výkone originálnych kompetencií 
samospráv v oblasti školstva, ako aj na potrebu 
dostatočného financovania škôl prostredníctvom 
preneseného výkonu štátnej správy. Privítal aktivi-
tu ministerstva pri získaní finančných prostriedkov 
z eurofondov vo výške 90 mil. EUR na vykrytie 
výpadku časti podielových daní, z ktorých sú fi-
nancované materské školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia. Pavel Ondek ďalej 
otvoril otázku príspevkov na rekreácie pre zamest-
nancov školstva v roku 2020.  
Minister na úvod svojho vystúpenia navrhol spô-
sob komunikácie prostredníctvom svojej poradky-
ne Saskie Repčíkovej, ktorá bude zodpovedná za 
kontakt s jednotlivými organizáciami pôsobiacimi 
v školstve. Následne reagoval na otázku dofinan-
covania materských škôl. Informoval, že kritériá, 
na základe ktorých budú môcť zriaďovatelia požia-
dať  o  príspevok  na  platy  zamestnancov MŠ,  by 

mali byť k dispozícii v polovici júna. Následne by 
sa malo pristúpiť k spätnému vyplácaniu týchto 
príspevkov. Dodal, že podľa aktualizovanej správy 
ministerstva financií by mal byť pokles príjmov 
z  podielových  daní  nižší  ako  sa  predpokladalo,  
a to na úrovni okolo 5,31%. V súvislosti s tzv. re-
kreačnými poukazmi minister potvrdil, že bude 
žiadať finančné prostriedky od ministerstva financií 
v objeme, v ktorom boli čerpané v minulom roku.  
Podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ Ivan 
Šóš informoval ministra o problémoch na stred-
ných školách, najmä v súvislosti so snahami nie-
ktorých samosprávnych krajov preventívne šetriť 
finančné prostriedky v školách vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti. Podpredseda zväzu a predse-
da združenia VŠaPRO Miroslav Habán upozornil 
ministra na situáciu na vysokých školách a aktuál-
ny výpadok z príjmov študentských domovov 
a študentských jedální. Minister reagoval tým, že 
plánuje uskutočniť revíziu výdavkov vysokých škôl 
z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Naznačil, že 
do budúcna bude potrebné riešiť počet vysokých 
škôl, ako aj možnú prezamestnanosť.  
Právny poradca zväzu Martin Mikluš poukázal na 
problematické postupy niektorých zriaďovateľov 
v súvislosti s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 
Predstavil návrh zväzu, aby zriaďovatelia nemali 
voči riaditeľom možnosť uplatniť prekážku v práci 
na strane zamestnávateľa a neohrozovali tak chod 
škôl a školských zariadení počas krízovej situácie. 
Okrem toho upozornil na nezákonné odoberanie 
osobných príplatkov zamestnancov, či nariadené 
čerpanie dovoleniek alebo OČR.  
Účastníci stretnutia diskutovali aj o otázkach po-
stupného otvárania škôl a školských zariadení, 
maturitných skúškach a prijímacích skúškach na 
stredné školy.  
Na záver sa zástupcovia oboch sociálnych partne-
rov dohodli na spolupráci v rámci vznikajúcej plat-
formy v súvislosti s ďalším vývojom v oblasti škol-
stva na Slovensku.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
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Rokovanie s ministrom školstva 
nielen k blížiacemu sa otváraniu škôl 

 
Dňa 21. 5. 2020 sa vedenie zväzu po krátkom 
čase opäť stretlo s ministrom školstva Branislavom 
Gröhlingom. Situácia v školstve sa každým dňom 
rýchlo mení a je preto potrebné bezodkladne rea-
govať.  
Hlavnou témou rokovania bolo avizované otvára-
nie niektorých škôl a školských zariadení od 1. jú-
na 2020 a otázky s tým spojené. Zástupcovia zvä-
zu informovali ministra o podnetoch od našich 
členov k usmerneniu ministerstva a nariadeniach 
hlavného hygienika, ktoré je potrebné riešiť, aby 
sa predišlo komplikáciám v praxi. Zároveň mu 
ponúkli pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pro-
cesu otvárania škôl a školských zariadení.  
Predseda zväzu Pavel Ondek ďalej informoval 
ministra o nedávnom rokovaní zväzu so zástup-
cami partnerských reprezentatívnych organizácií 
v regionálnom školstve. Pripomenul mu pretrváva-
júce požiadavky z Deklarácie 2020, ktorú zväz 
spoločne s partnermi vypracoval v novembri 2019. 
Ako hlavné priority z deklarácie pre najbližšie ob-
dobie označil výrazné navýšenie platov všetkých 
zamestnancov školstva a zjednotenie financovania 
regionálneho školstva. Zároveň ministra požiadal 
o spoluprácu pri profesijnom rozvoji pedagogic-
kých a odborných zamestnancov a každej budúcej 
zmene školskej legislatívy. Predseda zväzu ďalej 
naznačil potrebu začať rokovať o Kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa na rok 2021. Na záver 
požiadal ministra o odpočet financovania školstva 
v 1. štvrťroku 2020.  
Podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia 
ZŠ Ingrid Gamčíková informovala ministra o po-
žiadavke na rozšírenie otvárania aj o základné 
umelecké školy a letnú činnosť CVČ. Zároveň 
zdôraznila, že zväz má záujem byť aj v týchto ná-
ročných chvíľach kooperujúci a spoľahlivý sociálny 
partner. Podpredseda zväzu a predseda združenia 
SŠ Ivan Šóš uviedol, že požiadavky uvedené 
v  Deklarácii  2020  sú  dlhodobé  strategické  ciele  
 

a nie je dôvod ich meniť ani z dôvodu hroziacej 
krízy. Podpredseda zväzu a predseda združenia 
VŠaPRO Miroslav Habán informoval o pretrváva-
júcich problémoch na vysokých školách a požiadal 
ministra o zabezpečenie financií na príspevok na 
rekreácie pre zamestnancov školstva, ako aj rie-
šenie opätovného nesúladu medzi výškou mini-
málnej mzdy a tarifnými tabuľkami, podľa ktorých 
sú odmeňovaní zamestnanci vo verejnej správe (aj 
nepedagogickí zamestnanci školstva).  
Minister reagoval na vystúpenia zástupcov zväzu 
tým, že je pred nami najväčšie otváranie škôl v his-
tórii. Je podľa neho potrebné, aby sme primárne 
riešili neodkladné záležitosti a spolupracovali v zá-
ujme hladkého priebehu tohto procesu. Uviedol, že 
požiadavka na zjednotenie financovania regionál-
neho školstva je oprávnená a aktuálna situácia len 
dokazuje nedostatky v systéme financovania škôl 
a školských zariadení prostredníctvom originál-
nych kompetencií samosprávy. V tejto súvislosti 
spomenul 90 mil. EUR z eurofondov, ktoré by mali 
ísť na platy zamestnancov materských škôl, čím by 
sa uvoľnili prostriedky pre zamestnancov ostat-
ných škôl a školských zariadení. Čaká sa len na 
potvrdenie Európskej komisie. V súvislosti s KZVS 
na rok 2021 povedal, že výsledky vyjednávania 
budú závisieť od vývoja ekonomickej situácie štátu 
a možností štátneho rozpočtu. Ďalej naznačil, že 
otváranie škôl by sa malo týkať aj individuálneho 
vyučovania v ZUŠ a budú sa riešiť aj pravidlá fun-
govania CVČ. Minister tiež odpovedal, že rozpočet 
na VŠ v roku 2020 sa korigovať nebude. Na otáz-
ku príspevkov na rekreácie uviedol, že je to v štá-
diu riešenia. Pripomienku k diskrepancii medzi 
minimálnou mzdou a tarifnými tabuľkami zamest-
nancov verejnej správy akceptoval a naznačil, že 
táto otázka by mala byť predmetom rokovania 
tripartity a vyjednávania o KZVS.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií 
pôsobiacich v regionálnom školstve 

 
 

 

Dňa 20. 5. 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia 
OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií 
pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé 
asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, 
PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková, 
členka predsedníctva Asociácie centier voľného 
času SR, Mgr. Alena Petáková, prezidentka Zdru-
ženia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel 
Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl 
Slovenska, Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníč-
ka Asociácia základných umeleckých škôl, Ing. 
Felix Dömény, prezident Asociácie stredných od-
borných škôl Slovenska a RNDr. Pavel Sadloň, 
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člen Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slo-
venska.     
Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 
s dôrazom na možnosti navýšenia platov a presu-
nu minimálne osobných nákladov zamestnancov 
MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD a JŠ z originálnych kom-
petencií samosprávy do preneseného výkonu štát-
nej správy. Zástupcovia OZ PŠaV a asociácií sa 
zhodli na tom, že je potrebné naďalej presadzovať 
požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na priori-
ty, ktorými sú najmä zjednotenie financovania re-
gionálneho školstva a výrazné navýšenie platov.  
V ďalšej časti boli prerokované nariadenia hlavné-
ho hygienika a ministra školstva k otváraniu ma-
terských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, 
školských jedální a školských klubov detí. Otvore-
nie škôl od 1. júna 2020 vnímame pozitívne. Je 
potrebné zdôrazniť, že zodpovedným za otvorenie 
a dodržiavanie podmienok je riaditeľ školy, nie 
zriaďovateľ. Naďalej platí povinná školská do-
chádzka. Preto dobrovoľnosť rozhodnutia rodiča 
o nenastúpení dieťaťa do školy nie je vnímaná 
pozitívne. Pre niektorých rodičov je výhodnejšie 
nechať dieťa doma a poberať príspevok za OČR. 
V pracovno-právnych vzťahoch je dôležité, aby 
došlo k dohode medzi zamestnancom a zamest-
návateľom pri preradení zamestnanca z II. stupňa 
na I. stupeň, aby nemuselo dôjsť k jednostranné-
mu rozhodnutiu riaditeľa. Je potrebné dopracovať 
v rámci BOZP právnu ochranu zamestnanca. Na-
vrhujeme rozšíriť otvorenie škôl o ZUŠ a o letnú 
činnosť v CVČ.  
Ďalšou časťou rokovania bola otázka dotácie štátu 
vo výške 90 miliónov eur na dofinancovanie pre-
vádzok materských škôl. Mestá a obce majú prob-
lém s financovaním pretože je pokles podielových 
daní. Žiadame ministra školstva, aby daný proces 
dotácie urýchlil. Realizácia dotácie pre materské 
školy pomôže aj základným umeleckým školám, 
jazykovým školám, centrám voľného času, škol-
ským klubom detí a školským jedálňam, pretože 
samospráva ušetrí na materských školách. Tu je 
jasný dôkaz toho, že mestá a obce nezvládajú 

financovanie. Preto je potrebné, aby osobné ná-
klady zamestnancov spomínaných inštitúcií pre-
vzal štát.  
Zástupca asociácie stredných odborných škôl 
predstavil iniciatívu Prepojenie vzdelávania a pra-
xe pre budúcnosť. Cieľom je zabezpečenie do-
stupnosti efektívnejšieho digitálneho vzdelávania 
pre každého pedagogického a odborného zamest-
nanca, žiaka, študenta prostredníctvom digitálneho 
príspevku. Iniciatívu podporujeme a jej uplatnenie 
vnímame ako pomoc pre vzdelávanie žiakov a štu-
dentov.  
Žiadame ministra školstva o spoluprácu pri riešení:  
-    zjednotenia financovania školstva,  
-    odmeňovania všetkých zamestnancov škôl,  
-    profesijného rozvoja pedagogických a odbor-
ných zamestnancov,  
-    každej zmeny školskej legislatívy.  
 
Účastníci:  
Asociácia centier voľného času SR      
PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka  
Mgr. Helena Gáfriková, členka predsedníctva  
Združenie základných škôl Slovenska  
Mgr. Alena Petáková, prezidentka                  
Združenie katolíckych škôl Slovenska  
Mgr. Daniel Masarovič, prezident                  
Asociácia základných umeleckých škôl  
Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníčka                  
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska  
Ing. Félix Dömeny, prezident                  
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska  
člen, RNDr. Pavel Sadloň      
              
OZ PŠaV na Slovensku  
Ing. Pavel Ondek, predseda  
RNDr.Ingrid Gamčíková, predsed. združenia ZŠ      
Ing. Ivan Šóš, PhD., predseda združenia SŠ  
 
Reakcia médií  
Prevzaté z TASR: 
https://www.teraz.sk/slovensko/odborari-a-
asociacie-v-regionalnom-s/468447-clanok.html   

 
Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií 

 pôsobiacich vo vysokom školstve 
 

 

 
 
 

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie ve-
denia Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) s predstaviteľmi 
reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve.  
Za jednotlivé reprezentácie sa zúčastnili: prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf 
Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR 
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. spolu s podpred-
sedami PhDr. Anna Čekanová, PhD., Ing. arch. 
Pavel Nahálka, PhD., predseda Študentskej rady 
vysokých škôl SR Bc. Filip Šuran a podpredseda 
Bc. Anton Cvik, predsedníčka Klubu dekanov fa-
kúlt SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., pred-
sedníčka Asociácie doktorandov Slovenska Mgr. 
Katarína Rentková, PhD. a zástupca Slovenskej 
akadémie vied Ing. Peter Magdolen.      
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Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 
s dôrazom na  
-    zachovanie rozvoja vysokých škôl aj v súčasnej 
ekonomickej situácii, tak aby sme sa priblížili 
k podmienkam krajín OECD,  
-    zabezpečenie pozitívnej propagácie vysokých 
škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania,  
-    požiadavku predstaviteľom štátu, aby hodnotili 
vysoké školy podľa relevantných výsledkov,  
-    predstavenie jasnej vednej a výskumnej politiky 
zo strany štátu,  
-    navýšenie finančných prostriedkov na vedu 
a výskum vrátane optimalizácie financovania,  
-    prispôsobenie financovania vysokých škôl pod-
ľa hlavného a rozhodujúceho kritéria, ktorým je 
kvalita vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých 
školách,  
-    podporu bezplatného ďalšieho vzdelávania 
pedagogických a odborných zamestnancov vyso-
kými školami s cieľom zohľadnenia ich výkonu 
v rozpočte vysokých škôl  
-    tvorbu novej vysokoškolskej legislatívy,  
-    podporu navýšenia financovania post dokto-
randov, mladých vedeckých pracovníkov a začína-
júcich vysokoškolských učiteľov,  
-    výrazné zvýšenie platov zamestnancov vyso-
kých škôl a priamo riadených organizácií.  
V ďalšej časti boli prerokované opatrenia vyplýva-
júce  z nariadenia  hlavného  hygienika  a  ministra  
školstva  k zabezpečeniu  prevádzky univerzít, uni- 
verzitných zariadení, hlavne študentských jedálni 
a študentských internátov, ako aj ostatných zaria-
dení v pôsobnosti vysokých škôl. Predseda zdru-
ženia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom 
realizovaným na 17-tich verejných vysokých ško-
lách a 8-ych priamo riadených organizáciách. 
Prieskum bol zameraný na dopad pandémie spô-
sobenej COVID-19, hlavne na oblasti pracovných 
podmienok a odmeňovania zamestnancov, po-
skytnutia ochranných rúšok a dezinfekcie zamest-
nancom, zabezpečenia stravovania pre zamest-
nancov, prevádzku študentských jedálni a študent-
ských domovov, realizáciu štátnych záverečných 
skúšok. Z prieskumu vyplýva:  
-  rôznorodosť fungovania univerzít v súvislosti 
s pandémiou COVID-19,  
-  potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na 
vysokých školách (PC technika, technológie pre 
učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie on-line vzde-
lávania a vyučovania),  
-  výrazný výpadok finančných príjmov v študent-
ských jedálňach, študentských domovoch a účelo-
vých univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom 
bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamest-
nancov týchto zariadení na 80%.  
Ďalšou časťou rokovania bola otázka schválených 
dotácií pre jednotlivé univerzity podľa Rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2020 vyplývajúcich z financovania 

verejných vysokých škôl prostredníctvom Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky na základe zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách. Univerzity majú problém 
s časťou financovania z dôvodu výpadku príjmov 
z hospodárskej a podnikateľskej činnosti.  
Žiadame ministra školstva o riešenie:  
-  pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom 
jeho ďalšieho skvalitňovania,  
-  výrazného zvýšenia finančných zdrojov účelovo 
viazaných na vedu a výskum,  
- zvýšenia finančných prostriedkov na posilnenie 
infraštruktúry pre zlepšenie on-line vzdelávania 
a vyučovania,  
-  odmeňovania všetkých zamestnancov vysokých 
škôl a priamo riadených organizácií,  
-  dofinancovania prepadu príjmov z podnikateľskej 
činnosti vysokých škôl, nevyhnutnej pre dofinan-
covanie hlavnej činnosti vysokých škôl z prostried-
kov určených na oživenie ekonomiky,  
- započítania pedagogického výkonu vysokých 
škôl do ich rozpočtov pri bezplatnom poskytnutí 
rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štú-
dia pre učiteľov základných a stredných škôl,  
-  zmeny legislatívy súvisiacej s vysokými školami 
a priamo riadenými organizáciami.  
   
V Bratislave 27. 5. 2020  
Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV  
na Slovensku  
 
Účastníci:  
Slovenská rektorská konferencia  
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident  
Rada vysokých škôl SR  
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda  
PhDr. Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka  
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., podpredseda 
Študentská rada vysokých škôl SR  
Bc. Filip Šuran, predseda      
Bc. Anton Cvik, podpredseda              
Klub dekanov fakúlt SR  
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka 
Asociácia doktorandov Slovenska  
Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka  
Slovenská akadémia vied 
Ing. Peter Magdolen, predseda                  
              
OZ PŠaV na Slovensku  
Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu 
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda združe-
nia VŠaPRO      
RNDr. Ingrid Gamčíková, predsedníčka združenia 
ZŠ      
Ing. Ivan Šóš, PhD., predseda združenia SŠ  
 
Prevzaté z médií:  
Zdroj: TASR  
https://www.teraz.sk/slovensko/predstavitelia-
vysokoskolskych-repreze/470108-clanok.html  
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Otvárame naše rekreačné zariadenia 

 

 
 
 
Vážení klienti a priatelia  
rekreačných zariadení OZ PŠaV  
Crocus v Kežmarských Žľaboch  
a Čingov v Slovenskom raji!  
 
S radosťou vám oznamujeme, že po nútenej 
prestávke spôsobenej pandémiou spúšťame 

dňa 17.06.2020 prevádzku rekreačného 

zariadenia Crocus aj spolu s wellness centrom 
a tiež prevádzku rekreačného zariadenia Čin-

gov za dodržania všetkých aktuálne platných 
opatrení nariadených ÚVZ SR.  
Pripravili sme pre vás príjemné a zároveň bez-
pečné podmienky na regeneráciu a relax vo 
vašom obľúbenom prostredí Vysokých Tatier 
a Slovenského raja.  
Ďakujeme všetkým verným klientom za pocho-
penie a spoluprácu pri zmene termínu ich po-
bytu a tiež novým klientom za prejavenú dôve-
ru pri výbere dovolenky v RZ Crocus a RZ 
Čingov.  
Pripomíname, že všetci  členovia OZ PŠaV  na 
Slovensku a ich rodinní  príslušníci majú  nárok 
na  zvýhodnené ceny  podľa aktuálnych cenní-
kov.  Členovia  zväzu a ich  nezaopatrené  deti 
majú okrem toho nárok na dotáciu od zväzu pri 
pobytoch s plnou penziou na 3 a viac nocí. 
Ponuku rekreačných pobytov, cenníky a ostat-
né informácie nájdete na webovej stránke zvä-
zu v časti Rekreácie 
https://www.ozpsav.sk/sk/Rekreacie.alej  
Objednávky pre RZ Crocus na letnú a jesennú 
sezónu môžete posielať na e-mail:  
rzcrocus@stonline.sk alebo rezervovať na 
telefónnom čísle: 0911 273 488.                                                                                                                         
Objednávky pre RZ Čingov na jesennú a zim-
nú sezónu môžete posielať na e-mail: 
rz.cingov@atlas.sk alebo rezervovať na tele-
fónnom čísle: 0918 901 773.       
                                                                                                        
Tešíme sa na vašu návštevu.  

 
Stretnutie v prezidentskom paláci 

 
 

 
 
V stredu 10. júna 2020 sa v Prezidentskom 
paláci v Bratislave uskutočnilo stretnutie vede-
nia zväzu s riaditeľom odboru vnútornej politiky 
Kancelárie prezidentky republiky Dušanom 
Jaurom a zamestnancami odboru Jurajom 
Kačurom a Andrejom Schulczom. Vzhľadom 
na vysokú vyťaženosť pani prezidentky Zuzany 
Čaputovej sa realizovalo stretnutie na úrovni 
riaditeľa odboru vnútornej politiky, ktorý si vy-

počul  podnety a návrhy vyplývajúce z aktivít 
OZ PŠaV na Slovensku.  
Predseda zväzu Pavel Ondek priblížil aktivity 
zväzu zamerané na zamestnanosť a platové 
podmienky, sociálnu politiku, ochranu práce 
súvisiacu s BOZP a profesijný rozvoj 
v školstve. Zameral sa na pracovné aktivity 
pedagogických, odborných a nepedagogických 
zamestnancov regionálneho a vysokého škol-
stva počas pandémie súvisiacej s COVID-19. 
Odovzdal pre pani prezidentku materiály De-
klarácia 2020 OZ PŠaV na Slovensku 
a partnerských organizácií pôsobiacich v  škol-
stve na podporu skvalitňovania podmienok 
a úrovne vzdelávania a vedy v SR a Prehľad 
o zamestnancoch a platových prostriedkoch 
z a 1. štvrťrok 2020. Na realizáciu jednotlivých 
bodov deklarácie priblížil závery z rokovaní 
s  ministrom  školstva  vedy,  výskumu a športu  
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SR Branislavom Gröhlingom a závery a návrhy 
vedúce k zlepšeniu slovenského školstva, 
ktoré boli prijaté na rokovaniach s predsta-
viteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom 
školstve (20. mája 2020) a s predstaviteľmi 
reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve 
(27. mája 2020).  
Predsedníčka združenia základného školstva 
Ingrid Gamčíková hovorila najmä o zjednotení 
financovania regionálneho školstva, potrebe 
výrazného zvyšovania platov a finančných 
prostriedkov v regionálnom školstve a o pro-
blémoch materských škôl, základných škôl, 
školských  jedální,  školských  klubov  detí,  
základných umeleckých škôl, centier voľného 
času a poradenských zariadení pri prerušení 
i obnovení prevádzky s akcentom na pracov-
no-právne vzťahy zamestnancov. Situácia 
spôsobená pandémiou COVID-19 bola v ško-
lách a školských zariadeniach zvládnutá vý-
borne vďaka výraznej angažovanosti všetkých 
zamestnancov školstva a mnohých zriaďovate-
ľov. Uviedla pozitívne i negatívne skúsenosti 
z reálnej praxe počas pandémie, poukázala na 
mnohé protiprávne rozhodnutia zamestnávate-
ľov a zriaďovateľov vedúce k znevýhodňovaniu 
a poškodzovaniu práv školských zamestnan-
cov.  
Predseda združenia stredného školstva Ivan 
Šóš hovoril hlavne o nedostatočnom finanč-
nom krytí potrieb stredného školstva prostred-
níctvom normatívneho financovania, o kompli-
kovanej štruktúre zriaďovateľov škôl a škol-
ských zariadení. Informoval o príklade dobrej 

praxe pri zavádzaní digitálneho príplatku pre 
technické zabezpečenie zamestnancov škol-
stva a žiakov.  
Predseda združenia vysokých škôl a priamo 
riadených organizácií Miroslav Habán  odo-
vzdal pre pani prezidentku 28. ročník zväzové-
ho časopisu Aktuality zväzu, pričom poukázal 
na najakútnejšie problémy slovenského vyso-
kého školstva a vedy. Požiadal riaditeľa odbo-
ru, aby informoval pani prezidentku o potrebe 
zlepšenia IKT infraštruktúry pre slovenských 
učiteľov regionálneho a vysokého školstva ako 
reálnej požiadavke vyplývajúcej z opatrení, 
ktoré súvisia so zabezpečením vzdelávania 
počas pandémie COVID-19. Informoval o po-
trebe zachovanie rozvoja vysokých škôl aj 
v súčasnej ekonomickej situácii, aby sme sa 
priblížili k podmienkam krajín  OECD, ako aj 
pozitív- 
nej propagácie slovenských vysokých škôl 
s cieľom ďalšieho skvalitňovania.    
Riaditeľ odboru vnútornej politiky Kancelárie 
prezidenta republiky Dušan Jaura na záver 
uistil všetkých aktérov stretnutia, že bude pani 
prezidentku SR Zuzanu Čaputovú informovať 
o podnetoch a návrhoch vyplývajúcich zo 
stretnutia. Predseda zväzu Pavel Ondek po-
zval pani prezidentku na 8. zjazd OZ PŠaV na 
Slovensku, ktorý sa uskutoční  19. až 21. no-
vembra 2020.  
   
Zapísal: Miroslav Habán,  
podpredseda OZ PŠaV na Slovensku.  

 

Rada zväzu privítala ministra školstva 

 

 
 
Dňa 18. 6. 2020 sa v Rekreačnom zariadení 
Crocus v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo 
rokovanie rady OZ PŠaV na Slovensku. Čle-
novia rady zväzu pod vedením predsedu Pavla 
Ondeka privítali ministra školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR Branislava Gröhlinga spolu 
s generálnou riaditeľkou sekcie financovania 
regionálneho školstva Janou Sládečkovou, 
vedúcou oddelenia financovania vysokých škôl 
Beatou Gondárovou a ďalšími zamestnancami 
ministerstva.  
Minister školstva na úvod poďakoval za po-
zvanie a zhrnul svoje doterajšie aktivity na 
ministerstve, ktoré boli z veľkej časti spojené 
s riešením prevádzky škôl a školských zaria-
dení počas pandémie. Informoval o plánova-
ných legislatívnych zmenách najmä v súvislosti 
so školským zákonom, zákonom o financovaní 
a zákonom o vysokých školách. Upozornil na 
potrebu presunu všetkých zdrojov financovania 
naspäť pod kapitolu ministerstva školstva, čím 
by sa podľa jeho slov napravila chyba, ku kto-
rej došlo v rámci projektu ESO.  
V následnej diskusii otvorili členovia rady zvä-
zu témy, ktoré v súčasnosti najviac zaujímajú 
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zamestnancov školstva ako napríklad: tzv. 
obedy zadarmo, dobrovoľnosť nástupu do škôl 
po pandémii, dotácia pre materské školy, prí-
spevok na rekreáciu, nedostatočné financova-
nie niektorých školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti okresných úradov, nízke 
normatívy pre gymnáziá, bezpečnosť na ško-
lách, problémy vo financovaní škôl a školských 
zariadení počas prerušenej prevádzky najmä 
v rámci originálnych kompetencií samospráv, 
čiastočne chýbajúce usmernenia pri obnovení 
prevádzky, prevádzka materských škôl počas 
letných prázdnin, rizikové skupiny zamestnan-
cov, hrozba krátenia platov zamestnancov na 
vysokých školách, predpoklady valorizácie 
platov zamestnancov v najbližších rokoch, ve-
rejné obstarávania učebníc, atď.  
Minister vo svojich reakciách na jednotlivé 
otázky uviedol, že pri obedoch „zadarmo“ sa 
plánuje zmena od roku 2022, aby bol príspe-
vok na stravu poskytnutý priamo rodičom. 
V súvislosti s nástupom do škôl uviedol, že sa 
ministerstvo riadilo odporúčaniami hlavného 
hygienika. Pri dotácii pre materské školy infor-
moval, že od 22.6. bude možné vyplniť elek-
tronicky žiadosť o príspevok na mzdy zamest-
nancov za tri a pol mesiaca. Na príspevok na 
rekreácie je podľa slov ministra momentálne 
vyčlenených 5 mil. € a ministerstvo plánuje 
riešiť tento príspevok systémovo prípadne aj 
ako účelovo viazanú časť v normatíve. Ďalej 

potvrdil, že platy zamestnancov na VŠ sa tento 
rok krátiť nebudú, normatívy pre gymnáziá sa 
budú prehodnocovať a tiež naznačil možnosti 
valorizácie platov všetkých skupín zamestnan-
cov v ďalších rokoch, ktorá však bude podmie-
nená nevyhnutnou optimalizáciou siete škôl.  
Generálna riaditeľka sekcie financovania re-
gionálneho školstva Jana Sládečková a vedú-
ca oddelenia financovania vysokých škôl Beata 
Gondárova následne prezentovali výsledky 
štatistického zisťovania o zamestnancoch 
a mzdách v regionálnom školstve a na vyso-
kých školách v 1. štvrťroku 2020, ako aj porov-
nanie počtu zamestnancov a mzdových pro-
striedkov za roky 2018 a 2019. V diskusii 
k uvedeným materiálom reagovali členovia 
rady zväzu najmä k témam ako príspevky na 
rekreácie, povinná predškolská dochádzka, 
eduzber, či spôsob využitia dotácie pre mater-
ské školy.  
Po odchode zástupcov ministerstva prerokova-
la rada zväzu každoročnú správu o činnosti 
odborovej kontroly nad stavom BOZP na ško-
lách a školských zariadeniach, prehľad o pou-
žití dotácie na rekreačné pobyty, či vyhodnote-
nie plnenia programu a cieľov zväzu za rok 
2019. Na záver rada schválila finálny návrh 
dokumentov, ktoré budú predložené delegátom 
na VIII. zjazde OZ PŠaV v novembri 2020.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  

 
Odsudzujeme násilie 

 
Odsudzujeme násilný čin, ktorý sa stal na Spo-
jenej škole vo Vrútkach. Vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť pozostalým Jaroslava Budzu, zástup-
cu riaditeľa, dlhoročného učiteľa. Pán Jaroslav 
Budza svojím činom chránil svojich kolegov 
a deti, ktoré boli v škole. Jeho obetavosť a hr-
dinstvo si všetci navždy zapamätáme. 
Vysoko si vážime odvahu a statočnosť za-
mestnancov, ktorí sa postavili na odpor voči 
útočníkovi. Medzi nimi sú aj naši členovia. 
Jednej z nich pri ochrane detí v triede útočník 
spôsobil vážne poranenia. 
Súcitíme so všetkými zamestnancami a žiakmi 
školy. Je nám veľmi ľúto, že k takému násil-

nému činu došlo na pôde, ktorá má byť bez-
pečným miestom pre deti i zamestnancov. 
Učitelia dali svojimi činmi podnet na zamysle-
nie. Poslaním učiteľa je nielen vychovávať 
a vzdelávať, ale aj ochraňovať svojich žiakov 
a kolegov, v tomto prípade aj za cenu vlastné-
ho života. 
Želáme si, aby sa nič podobné už nikdy nesta-
lo a aby školské prostredie poskytovalo deťom 
i zamestnancom istotu a bezpečie, ktoré si 
zaslúžia. 
                                                                           
                         
Vedenie OZ PŠaV na Slovensku 
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