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Rokovanie rady zväzu 
 

 

 

 
 
Dňa 20. marca 2019 sa v Bratislave uskutočnilo 
20. rokovanie rady Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku. Hosťami rokovania 
boli zástupcovia MŠVVaŠ SR pod vedením gene-
rálnej riaditeľky sekcie financovania, rozpočtu 
a výkazníctva Adriany Bertókovej a generálneho 
riaditeľa sekcie regionálneho školstva Mariana 
Galana. Ministerka školstva Martina Lubyová sa 
ospravedlnila z dôvodu účasti na výjazdovom ro-
kovaní vlády SR. Pán Galan vo svojom vystúpení 
informoval členov rady zväzu o aktuálnom vlád-
nom návrhu zákona o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a o pozmeňujúcich návrhoch, kto-
ré vyrokovali zástupcovia zväzu. Zdôraznil prínos 
nového zákona v oblasti ochrany pred sociálno-
patologickými javmi, odmeňovania, profesijného 
rozvoja, vzdelávania a atestácií, zavedenie etic-
kého kódexu či inštitútu morálneho ocenenia. 
Upozornil, že po schválení zákona bude potrebné 
rokovať aj o vykonávacích predpisoch, v ktorých 
sa upraví najmä rozsah priamej výchovno-vzdelá-
vacej činnosti, kvalifikačné predpoklady pre jed-
notlivé kategórie a podkategórie pedagogických 
zamestnancov či obsah programov vzdelávania. 
Ďalej stručne informoval o novele zákona o odbor-
nom vzdelávaní účinnej od 1.9.2018 a o príprave 

novely školského zákona, v ktorom by okrem iné-
ho mala byť zavedená povinnosť predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole pre všetky deti od 5 
rokov. Uviedol, že ministerstvo plánuje upraviť 
štátny vzdelávací program pre ZŠ v súvislosti 
s možnosťou vyučovania ďalších cudzích jazykov. 
Pri stredných školách plánujú zaviesť nový druh 
s názvom škola umeleckého priemyslu. Na záver 
svojho vystúpenia uviedol, že ministerstvo finanč-
ne podporí rozvojové projekty v oblastiach ako 
dopravná výchova, rozšírenie kapacít základných 
škôl, debarierizácia či zdravé stravovanie. Pani 
Bertóková spolu so svojimi kolegami informovali 
členov rady zväzu o štatistickom vývoji normatív-
neho financovania osobných nákladov v regio-
nálnom a vysokom školstve ako aj vývoji zamest-
nanosti v školstve v jednotlivých regiónoch. V dis-
kusii sa členovia rady zväzu zaujímali najmä 
o témy ako financovanie nepedagogických za-
mestnancov na verejných vysokých školách, mož-
nosti zmeny tarifného zaradenia učiteliek mater-
ských škôl, vychovávateliek v školských kluboch 
detí a učiteľov na ZUŠ, rozdielne zvýšenie prie-
merných platov na jednotlivých školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti okresných úradov, odobe-
ranie osobných príplatkov či potreba zvýšenia pre-
vádzkového normatívu z dôvodu zvyšovania cien 
energií.  
Rokovanie následne pokračovalo podľa programu. 
Predseda a podpredsedovia informovali členov 
o svojich aktivitách v poslednom období. Členovia 
rady zväzu schválili okrem iného rozpočet zväzu 
na rok 2019 a ciele a program zväzu a združení na 
rok 2019. Na záver tiež diskutovali s autorizova-
ným architektom o možnostiach rozšírenia kapacít 
rekreačného zariadenia Crocus v Kežmarských 
Žľaboch.  
 
Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
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Niekoľko informácií k schválenému zákonu 
 o pedagogických a odborných zamestnancoch 

 
 

 
1.      Žiaden pedagogický a odborný zamestnanec 
(ďalej len zamestnanec) nepríde o kreditový prípla-
tok, ktorý v súčasnosti poberá. Ak zamestnanec 
bude mať priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 
2019, bude mu vyplácaný do 31. 8. 2026.  
2.      Zákon ruší kreditový systém, zavádza však 
príplatok za profesijný rozvoj. Ten môže zamest-
nanec získať za vzdelávanie uvedené v tabuľke.  

Rozširujúce 
štúdium 

6 % 

Štátna 
Jazyková 
skúška 

12 % 

Špecializačné 
vzdelávanie 

3 % (za 50 h vzdelávania), 
max. 12 % 

Inovačné 
vzdelávanie 

3 %, max. 9 % 

 

3.      Vzdelávať sa bude môcť každý zamestnanec 
(učiteľ materskej školy, základnej školy, základnej 
umeleckej školy, strednej školy, jazykovej školy, 
vychovávateľ ŠKD, CVČ, ŠI, ZSP, majster odbor-
nej výchovy, odborný zamestnanec, ...) tak ako to 
platí podľa súčasného znenia zákona.  
4.     Nový systém atestácií prináša zrušenie písa-
nia atestačnej práce. Namiesto práce bude za-
mestnanec obhajovať atestačné portfólio, ktoré 
bude obsahovať súbor dokladov preukazujúcich 
profesijné kompetencie a reálne výstupy z výchov-
no – vzdelávacej činnosti.  
5.      Zákon prináša legislatívne upravené právo 
na ochranu pred sociálno-patologickými javmi 
v správaní ostatných zamestnancov zamestnáva-
teľa, zriaďovateľa a ďalších fyzických osôb, ktoré 
v sebe obsahuje právo na ochranu pred mobbin-
gom, bossingom a staffingom a právo na ochranu 
zamestnancov pred neodbornými zásahmi zo stra-
ny zriaďovateľa a jeho zamestnancov, rodičov, 
iných fyzických a právnických osôb alebo záujmo-
vých skupín.  
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy odpo-
rúča nereflektovať na niektoré neodborné stanovi-
ská a výklady zákona, ktoré sa objavili v posled-
nom období v mediálnom priestore.  
Navrhujeme našim členom overiť si informácie 
priamo v texte schváleného zákona alebo sa obrá-
tiť na OZ PŠaV na Slovensku.  

 

Štrajk učiteľov v Poľsku 

 

 
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku podporuje štrajk poľských učiteľov.  
Słowacki naród wita naród polski,  
słowaccy nauczyciele pozdrawiają polskich nauc-
zycieli!  
Każdy naród, jeśli chce istnieć, musi mieć wyk-
ształconych ludzi. Wykształcony naród ma dobrych 
nauczycieli. Każdy rząd wie o tym i dlatego powi-
nien docenić pracę nauczycieli.  
Wasze wysiłki, wasz strajk jest sprawiedliwy ! Dla 
lepszej pozycji, oceny i dla wyższych wynagro-
dzeń. Rodzice dzieci, które są kształcone i nauc-
zane, polegają na Was. Nie jest łatwo, oczekują 
rezultatu, a to jest jakość edukacji ich dzieci. Bę-
dzie tak w przypadku, gdy nauczyciel jest dobrze 
opłacany i ma komfort w pracy, ale także czas dla 
swojej rodziny.  
 

 
Wspieramy Was i życzymy spełnienia Waszych 
wymagań.  
Jesteśmy z Wami !  
Nauczyciele - członkowie Związków Zawodowych 
Pracowników Nauki i Edukacji na Słowacji  
Pavel Ondek, prezydent OZ PŠaV na Słowacji  
   
Národ slovenský pozdravuje národ poľský,  
Slovenskí učitelia pozdravujú poľských učiteľov!  
Každý národ, ak chce existovať, musí mať vzdela-
ných ľudí. Vzdelaný národ je vtedy, ak má dobrých 
učiteľov. Každá vláda to vie, a preto si má vážiť 
prácu učiteľov.  
Vaše úsilie, váš štrajk je spravodlivý! Za lepšie 
postavenie, za vyššie platy, ohodnotenie.  
Spoliehajú sa na Vás aj rodičia detí, ktorých vzde-
lávate a vychovávate. Nie je to jednoduché, oča-
kávajú výsledok, a tým je kvalitné vzdelávanie ich 
detí. To bude vtedy, ak učiteľ bude dobre zaplate-
ný a bude mať pohodu pre svoju prácu ale aj čas 
pre svoju rodinu.  
Podporujeme Vás a prajeme Vám dosiahnutie 
Vašich požiadaviek.  
Sme s Vami!  
Učitelia - členovia Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku.  
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Rokovanie s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho 
školstva na MŠVVŠ SR 

15. apríla 2019 sa predseda zväzu Pavel Ondek a 
podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková stretli s 
generálnym riaditeľom sekcie regionálneho škol-
stva MŠVVŠ SR Marianom Galanom a riaditeľkou 
odboru základných škôl Ingrid Kováčovou.  
Pavel Ondek otvoril otázku vzorového pracovného 
poriadku a vykonávacích predpisov ku schválené-
mu zákonu o pedagogických a odborných zamest-
nancoch.  
Ingrid Gamčíková  hovorila o novele školského zá-
kona,  problémoch  vychovávateľov a učiteľov  ma- 

terských škôl.  
Marian Galan informoval vedenie zväzu o pred-
bežných termínoch prípravy návrhov vykonávacích 
predpisov. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa 
sekcie regionálneho školstva bude návrh NV SR, 
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-
vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca 
pripravený na pripomienkovanie začiatkom mája.  
 
Predseda zväzu pripomenul petíciu za zjednotenie 
kompetencií, ktorú podpísalo takmer 80 000 ľudí.  

 
Rokovanie s riaditeľom odboru mládeže MŠVVŠ SR 

 
 
15. apríla 2019 sa predseda zväzu Pavel Ondel 
a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková stretli 
s riaditeľom odboru mládeže MŠVVŠ SR Ivanom 
Hromadom.  
Témou stretnutia bolo nadviazanie spolupráce 
s dôrazom na zamestnancov centier voľného času, 
ďalšie smerovanie a skvalitnenie činnosti CVČ, 
znižovanie úväzkov vychovávateľov CVČ a finan-
covanie centier.  
Predseda zväzu P. Ondek tiež upozornil na objem 
finančných prostriedkov pre financovanie centier 
voľného času a na problémy, ktoré spôsob finan-
covania záujmovej činnosti prináša.  

Ingrid Gamčíková požiadala riaditeľa odboru Ivana 
Hromadu o účasť na stretnutiach celoslovenskej 
sekcie pedagogických zamestnancov centier voľ-
ného času s cieľom výmeny informácií k práci 
s mládežou.  
Ivan Hromada hovoril aj o aktualizácii vyhlášky 
MŠVVŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, 
školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľ-
ného času, školskom hospodárstve a stredisku 
odbornej praxe.  
V závere stretnutia sa obe strany dohodli na ďalšej 
spolupráci a vzájomnej informovanosti o aktuál-
nych témach súvisiacich s centrami voľného času.  

 
10 miliónov na rekreačné poukazy 

 

 

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy na Slovensku absolvovali niekoľko 
rokovaní na Ministerstve financií SR a Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšení 
finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie 

pre zamestnancov regionálneho školstva a vyso-
kých škôl.  
MŠVVŠ SR a MF SR našej požiadavke vyšlo v ús-
trety a v týchto dňoch MF SR pre zamestnancov 
školstva uvoľňuje 10 miliónov eur. Prerozdelenie 
zabezpečí MŠVVŠ SR.  
Táto suma nemusí byť konečná, závisí od toho, 
koľko zamestnancov využije príspevky na rekreá-
cie.  
   
Prikladáme link na Televízne noviny z 24. 4. 2019 
na TV Markíza  
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-
noviny/epizoda/20620-televizne-noviny  
12 sekcia - Rekreácie učiteľov preplatí štát  
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Stretnutie s mladými zamestnancami školstva 

 
 

 
 
1. apríla 2019 sa na mestskom úrade v Poprade 
stretli mladí zamestnanci v školstve (odborári aj 
neodborári) z regiónov Poprad, Kežmarok, Spiš-
ská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Predsedníčky 
týchto Rád ZO OZ pozvali zástupcov zvä-
zu, predsedu Rady mladých pri KOZ SR 
a predsedu Komisie mladých pri našom zväze, aby 
sa s mladými učiteľmi porozprávali o svojich skú-
senostiach pri práci v odboroch.  
O význame a potrebe organizovania sa mladých 
ľudí pre zlepšenie svojich pracovných podmienok 
informoval predseda Rady mladých pri KOZ p. 
František  Gajdoš. S prácou  komisie  mladých od- 
 

 
borárov pri OZ PŠaV oboznámil jej predseda p. 
Tomáš Kuželík. Predsedníčka Združenia ZŠ pri 
OZ PŠaV na Slovensku p. Inga Gamčíková prí-
tomných uviedla do problematiky štruktúry odboro-
vého zväzu a informovala o aktuálnych aktivitách. 
Vedúci úradu zväzu p. Juraj Stodolovský prezen-
toval rôzne zdroje informácií o činnosti zväzu 
a výhodách pre odborárov. Právnik zväzu p. Martin 
Mikluš informoval o možnostiach bezplatnej práv-
nej pomoci pre našich členov. Krajská predsedníč-
ka Prešovského kraja p. Darina Nagyová priblížila 
činnosť profesijných sekcií.  
Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej a priateľskej 
atmosfére. Mladí zamestnanci dostali priestor aj na 
svoje otázky, na ktoré dostali od prítomných odpo-
vede a vysvetlenia.  Cieľom podobných stretnutí je 
osobne priblížiť mladým zamestnancom školstva 
pohľad na činnosť a poslanie odborového zväzu a 
upozorniť na výhody poskytované jedine členom 
zväzu. Zároveň je to príležitosť vytvoriť priestor na 
stretnutie s rovesníkmi z rôznych škôl a školských 
zariadení a na výmenu skúseností z ich každo-
denného profesionálneho života.  
 
Predsedníčky Rád ZO OZ PŠaV:  
v Poprade Mgr. Jana Baburová  
v Kežmarku Ľudmila Rochová  
v SNV, Levoči a Gelnici Ľudmila Dubecká  
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