
                        

Číslo 4/2020 

 
 
 

Začal sa nový školský/akademický rok 
 

 

 

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že 
vaše dovolenky boli plné pekných zážitkov. Mali 
ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť 
do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Prajeme 
všetkým pedagogickým, odborným ako aj nepeda-
gogickým zamestnancom veľa úspechov 
a trpezlivosti pri zvládaní tejto náročnej práce. 

 

 
Rokovanie s ministrom školstva na aktuálne témy 

 

 

 
 
V utorok 11. augusta 2020 sa predseda zväzu 
Pavel Ondek a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolov-
ský stretli s ministrom školstva Branislavom Gröh-
lingom a riaditeľkou kancelárie ministra Janou 
Lysákovou, aby prerokovali niekoľko aktuálnych 
tém. Prvou z nich bola valorizácia platov všetkých 
zamestnancov školstva od 1. januára 2021. Pred-
seda zväzu Pavel Ondek informoval ministra o po-
žiadavke KOZ SR na 13% valorizáciu platov všet-
kých zamestnancov štátnej a verejnej správy 
v rámci návrhu  Kolektívnej zmluvy  vyššieho stup- 
ňa na rok 2021. Tento návrh vychádza najmä  
 

z predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na 
zákonom stanovenú hranicu 60 % priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve. Minister reagoval 
s tým, že momentálne prebiehajú intenzívne roko-
vania s ministerstvom financií. Postoj vlády k valo-
rizácii platov zatiaľ nie je jednoznačný. Pripome-
nul, že na platy zamestnancov regionálneho škol-
stva bude tiež požadovať 3 mld. EUR z „balíka 
obnovy EÚ“. Zástupcovia zväzu požiadali, aby sa 
tieto financie týkali aj zamestnancov vysokých 
škôl. Súčasne podľa slov ministra bude potrebné 
pristúpiť k optimalizácii siete škôl, stavu zamest-
nancov a sprehľadneniu systému dohodovacieho 
konania.  
Ďalšou témou rokovania bola príprava na otvore-
nie školského a akademického roka 2020/2021. 
Ministerstvo predpokladá otvorenie školského 
a akademického roka v normálnom režime za 
predpokladu dodržiavania protiepidemiologických 
opatrení. V prípade výskytu lokálnych ohnísk ná-
kazy sa bude obmedzovať len prevádzka na kon-
krétnych školách. Ministerstvo pripravuje manuál 
pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdeláva-
nia na materských, základných a stredných ško-
lách a školských zariadeniach, ktorý zväz dostal 
v pracovnej podobe.  
 

https://www.ozpsav.sk/files/img/novy_sk_rok.jpg?w=800
https://www.ozpsav.sk/files/img/msvvas.jpeg?w=800


Predseda zväzu sa dohodol s ministrom, že OZ 
PŠaV na Slovensku bude nominovať svojich zá-
stupcov do komisií ministerstva pre prípravu nové-
ho zákona o vysokých školách a tiež do komisie 
pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných 
zamestnancov. V tejto súvislosti pripomenul pred-
seda zväzu ministrovi žiadosť odborového zväzu 
o akreditáciu OZ PŠaV na Slovensku na poskyto-
vanie inovačného vzdelávania.  
Na záver prediskutovali sociálni partneri aktuálny 
stav riešenia dlhodobej požiadavky zväzu na zjed-
notenie financovania regionálneho školstva. Minis-

ter informoval, že majú pripravený návrh novely 
zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, na základe ktorého sa 
financovanie a riadenie bilingválnych gymnázií, 
reedukačných centier, špeciálnych škôl a ďalších 
školských zariadení má vrátiť z kapitoly minister-
stva vnútra späť pod ministerstvo školstva. Ná-
sledným krokom by bolo navrátenie financovania 
škôl a školských zariadení z originálnych kompe-
tencií samospráv do režimu preneseného výkonu 
štátnej správy.  
Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  

 
Pracovné stretnutie s predsedom školského výboru 

 

 
 
Dňa 7. septembra.2020 sa vedenie zväzu stretlo 
s predsedom výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport Richardom Vašečkom.  
Predseda zväzu Pavel Ondek na úvod predstavil 
zástupcov jednotlivých združení a stručne infor-
moval o aktivitách a poslaní zväzu. Za najaktuál-
nejšiu požiadavku odborárov označil zjednotenie 
financovania regionálneho školstva pod Minister-
stvo školstva. Táto požiadavka kopíruje petíciu 
zväzu z roku 2016, ktorá má za cieľ spätný presun 
kompetencií z Ministerstva vnútra a samosprávy 
pri financovaní osobných nákladov zamestnancov 
niektorých typov škôl a školských zariadení. Pod-
predsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková doplnila, že 
kontrolu nad financovaním vzdelávania by mal mať 
výhradne štát, čo potvrdzujú najmä problémy miest 
a obcí spôsobené neočakávanými výpadkami po-
dielových daní. Nedostatky súčasného systému sa 
podľa nej výrazne prejavili počas krízovej situácie 
v súvislosti s pandémiou, kedy odborový zväz na 
základe mnohých podnetov svojich členov riešil 
okrem iného prekračovanie právomocí zriaďovate-
ľov v ich originálnych kompetenciách v oblasti 
školstva. Pán Vašečka prisľúbil, že o danej prob-
lematike bude rokovať s ministrom vnútra aj 
s predsedom vlády a poznamenal, že zo svojej 
pozície predsedu výboru a podpredsedu posla-
neckého klubu bude uskutočňovať kroky na pre-
sadenie potrebných zmien v školstve.  

Pavel Ondek pokračoval prezentovaním Deklará-
cie 2020, ktorú odborári prijali spoločne s partner-
skými organizáciami koncom roka 2019. Zdôraznil 
základné požiadavky smerujúce k zlepšeniu úrov-
ne výchovy, vzdelávania a vedy ako aj postavenia 
zamestnancov v regionálnom a vysokom školstve, 
najmä:  
- každoročnú výraznú valorizácia platov,  
- úpravu platových taríf nepedagogických zamest-
nancov na základe aktuálnej úrovne minimálnej 
mzdy,  
- udržanie a rozvoj systému profesijného rozvoja 
pedagogických a odborných zamestnancov,  
- zmenu normatívneho financovania,  
- zlepšenie informačno-technologického zabezpe-
čenia zamestnancov pri vykonávaní práce z domu  
- zjednodušenie toku finančných prostriedkov ur-
čených na školstvo.  
Zástupcovia zväzu sa ďalej dotkli niektorých čiast-
kových tém, ktoré spôsobujú výrazné problémy 
v systéme regionálneho školstva, a to: dĺžka praxe 
potrebná pre atestácie, príspevky na rekreácie, 
systém voľby riaditeľa školy, inklúzia a integrácia 
žiakov so špeciálnymi potrebami, dostupnosť siete 
materských škôl, odpisy z registra trestov atď. Na 
všetky spomínané problémy zároveň odborári 
ponúkli návrhy na zlepšenia a odborníkov na spo-
luprácu pri tvorbe legislatívnych zmien.  
Požiadavky zväzu z oblasti vysokého školstva 
prezentoval podpredseda zväzu Miroslav Habán. 
Za najdôležitejšie označil uskutočnenie nevyhnut-
ných zmien v metodike nápočtu finančných pro-
striedkov pre jednotlivé vysoké školy, posilnenie 
podpory vedy a výskumu, prijatie nového zákona o 
vysokých školách, zrušenie možnosti reťazenia 
pracovných pomerov zamestnancov na dobu urči-
tú, či dofinancovanie prepadu príjmov z podnika-
teľskej činnosti z dôvodu pandémie.  
Richard Vašečka zástupcov zväzu uistil, že sa 
jednotlivými námetmi bude zaoberať a ponúkol 
zorganizovanie spoločného stretnutia vedenia 
zväzu so všetkými členmi výboru NRSR pre vzde-
lávanie, vedu, mládež a šport.  
 
Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu  
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Protestné pochody za práva všetkých zamestnancov 
 

 
V súvislosti s udalosťami posledných týždňov 
KOZ SR s podporou odborových zväzov plánu-
je v nadchádzajúcich troch týždňoch organizo-
vať protestné pochody, pod názvom „Protestný 
pochod za práva všetkých zamestnancov“, 
v šiestich miestach Slovenska.  
Minister práce Milan Krajniak na poslednom 
rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR 
prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia mi-
nimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel 
so zástupcami zamestnávateľov na individuál-
ne rokovanie, čo považujeme za hrubé poru-
šenie princípu tripartitného sociálneho dialógu.  
Zároveň súčasná vláda pripravila viaceré legis-
latívne zámery s negatívnymi sociálnymi do-
padmi ako:  
- zmena mechanizmu výpočtu minimálnej 
mzdy,  
- odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy,  
- zmena v úprave minimálnych mzdových ná-
rokov, ktoré sú určené pre stupne náročnosti 
práce príslušného pracovného miesta (6 stup-
ňov),  
- preukazovanie reprezentatívnosti odborovej 
organizácie na pracovisku zamestnávateľa,  
 
 

 
- znefunkčnenie sociálneho dialógu na úrovni 
tripartity (HSR SR),  
- koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce 
„kurzarbeit“ s množstvom nedoriešených prob-
lémov,,  
- plánované zrušenie dôchodkového stropu, či 
výhod 13. a 14. platu atď.  
 
Protestné pochody sa uskutočnia v nasledujú-
cich mestách:  
17.9.2020 Košice  
18.9. 2020 Prešov  
22.9. 2020 Banská Bystrica  
24.9. 2020 Žilina  
28.9. 2020 Trenčín  
29.9. 2020 Trnava  
so začiatkom vždy o cca 15.30 hod.  
 
Viac  info  nájdete   na  našej  webovej  stránke 
alebo na stránke: 
https://www.kozsr.sk/2020/09/14/priebezne-
aktualizovane-protestne-pochody-za-prava-
vsetkych-zamestnancov/  
 
Prikladáme link na web KOZ, na ktorom budú 
postupne zverejňované informácie v súvislosti 
a o jednotlivých protestoch tak, ako budú pri-
búdať a budeme ich aktualizovať:  
https://www.kozsr.sk/2020/09/14/priebezne-
aktualizovane-protestne-pochody-za-prava-
vsetkych-zamestnancov/      
 
Rovnako je aktivovaný aj FB event/podujatie:  
http://bit.ly/ProtestyKOZSR   
 

Mladí školáci na ďalšej akadémii mladých odborárov 
 

 
 
V dňoch 11. až 13. septembra 2020 sa v Lip-
tovskej Osade konala ďalšia akadémia mla-
dých odborárov.  
Téma víkendového stretnutia mladých zo všet-
kých odborových zväzov bola nanajvýš aktuál-
na "Nová vláda a a jej zmeny na trhu práce". 
Počas troch dní sa mali mladí odborári mož-
nosť zoznámiť s pripravovanými zmenami 
v Zákonníku práce či Občianskom zákonníku.  
 
 

V neposlednom rade bola veľmi diskutovaná 
téma sporu medzi ministrom práce a KOZ 
ohľadom tripartity.  
Každá jedna téma bola prezentovaná kvalit-
nými rečníkmi.  
Na záver druhého dňa sa mali možnosť mladí 
odborári stretnúť a prediskutovať aktuálne 
témy s podpredsedom NRSR Petrom Pellegri-
nim.  
Školskí odborári sa počas celého víkendu 
veľmi aktívne zapájali do diskusie a svojimi 
poznatkami prispeli k skvelému priebehu celej 
konferencie. Využitím svojich vedomostí a skú-
seností ukázali svoje pevné miesto medzi na-
stupujúcou odborárskou generáciou.  
Za náš zväz sa stretnutia zúčastnili: Ivan Du-

dáš, Martin Habiňák, Ľuboš Karlík, Petra Karlí-

ková, Alena Kuželíková, Tomáš Kuželík a Eri-

ka Staňová.  
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V dňoch 14.8. až 16.8. 2020 sa v Bratislave 

uskutočnila konferencia, ktorú zorganizovala 

nadácia Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v 

Slovenskej republike. Konferencia určená pre 

mladých odborárov sa niesla v téme "30 rokov 

pôsobenia mladých členov v demokratických 

odboroch". Stretnutia sa zúčastnilo 20 mladých 

odborárov z 9 slovenských odborových zväzov 

a 4 mladí odborári z 3 rakúskych odborových 

zväzov. Počas celého víkendu mali mladí 

účastníci možnosť dozvedieť sa viac o histórii 

odborových zväzov po nežnej revolúcii na 

Slovensku, ale aj o histórii a práci odborárov v 

zahraničí. Okrem toho sme si mohli vypočuť 

niekoľko zaujímavých prednášok a konfronto-

vať naše skúsenosti s rovesníkmi z Rakúska. 

Na záver celého stretnutia bolo vytvorených 

niekoľko pracovných skupín, ktoré sformulovali 

očakávania a názory na prácu mladých ľudí v 

odboroch do budúcnosti. Za náš odborový 

zväz sa zúčastnili stretnutia štyria mladí odbo-

rári. 

 
Tomáš Kuželík, predseda Komisie mladých 
  

 
Stanovisko ETUCE k situácii v Bielorusku 

 
 

 
 
Stanovisko Európskeho odborárskeho výboru 
pre vzdelávanie (ETUCE) k situácii v Bieloru-
sku  
ETUCE s veľkým znepokojením sleduje aktu-
álny vývoj v Bielorusku po nedávnych prezi-
dentských voľbách. Na základe najnovšieho 
vývoja vyjadrujeme solidaritu s učiteľmi a ob-
čanmi Bieloruska, ako aj s členskou organizá-
ciou - Bieloruským odborovým zväzom pra-
covníkov v oblasti vzdelávania a vedy (ESTU).  
Zatiaľ čo väčšina štátov, ako ani samit EÚ 
uskutočnený v stredu 19. augusta 2020 neak-
ceptovali výsledky prezidentských volieb v Bie-
lorusku, považujúc ich za podvodné nespra-
vodlivé, ETUCE zároveň dôrazne odsudzuje 
násilie, ktoré používajú bieloruské orgány voči 
pokojným demonštrantom v celej krajine vráta-
ne zatýkania a zadržiavania občanov. Odsu-
dzujeme cenzúru internetu a médií, zadržiava-
nie a zastrašovanie novinárov s cieľom zasta-
viť tok informácií o situácii v krajine a zabrániť 
verejnej diskusii a akejkoľvek kolektívnej reak-
cii na volebný podvod. Tiež odsudzujeme úto-
ky  na  zamestnancov  a  na  ich  ľudské  právo  
 

štrajkovať na znak protestu.  
ETUCE vyzýva bieloruské orgány, aby oka-
mžite zastavili akékoľvek násilie, prepustili 
všetkých zatknutých a uväznených demon-
štrantov a postupovali v súlade so zákonom 
voči úradníkom zodpovedným za všetky formy 
represií proti pokojným demonštrantom. Najdô-
ležitejšie je, aby sa bieloruské úrady zapojili do 
zmysluplného dialógu s opozíciou s cieľom 
začať nový volebný proces pod dohľadom 
volebného výboru, ktorému budú môcť všetky 
strany vrátane medzinárodných pozorovateľov. 
Úrady musia navyše zabezpečiť, aby sa urých-
lene obnovilo pripojenie na internet, boli odblo-
kované cesty a novinári mohli slobodne praco-
vať a informovali obyvateľstvo o situácii v kraji-
ne a mimo nej.  
ETUCE zároveň pripomína dôležitosť začlene-
nia odborových zväzov do rozvoja demokratic-
kého procesu založeného na tolerancii, začle-
není a rešpektovaní základných hodnôt, slo-
bôd, ľudských a odborových práv v krajine. 
ETUCE je pripravená podporovať svoju člen-
skú organizáciu ESTU v jej úsilí o dosiahnutie 
týchto cieľov a vyzýva medzinárodné spolo-
čenstvo vrátane EÚ, Rady Európy, OSN 
a MOP, aby urobili maximum a podnikli reálne 
kroky na podporu demokratického procesu 
a občianskej spoločnosti zahŕňajúcej aj odbo-
rové hnutie.  
V týchto turbulentných časoch vyjadrujú ETU-
CE a jeho členské organizácie, vrátane OZ 
PŠaV na Slovensku, svoju neoblomnú solidari-
tu s učiteľmi, riaditeľmi škôl a ostatnými peda-
gogickými, odbornými a nepedagogickými 
zamestnancami, ako aj so študentmi, a prajú 
bieloruskému ľudu silu a odvahu v boji za de-
mokratickú spoločnosť.  
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