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Poľskí učitelia prerušili štrajk 
 

 

 
 
Dňa 8. apríla 2019 vstúpila väčšina poľských učite-
ľov do najväčšieho ostrého štrajku za posledných 
25 rokov, ktorý zorganizoval a viedol odborový 
zväz zamestnancov školstva v Poľsku ZNP. Pod-
poru vyjadrilo 15 500 škôl a školských zariadení. 
Rozhodli sa tak po mnohých neúspešných rokova-
niach a pokusoch o dohodu s vládou o výraznej-
šom navýšení platov a zlepšení postavenia učite-
ľov v spoločnosti. Štrajk bol sprevádzaný mnohými 
protestnými akciami a demonštráciami pred budo-
vou ministerstva školstva vo Varšave, ako aj pred 
miestnymi úradmi po celej krajine. Náš odborový 
zväz svojim poľským kolegom od začiatku vyjadro-
val solidaritu a pripomínal,  že spokojní a rešpekto- 
 
 

vaní učitelia sú základom vzdelaného národa a 
modernej spoločnosti.  
Dnes, po dlhých 17 dňoch bol štrajk z rozhodnutia 
výkonného výboru ZNP prerušený. Dôvodom bol 
stále sa znižujúci počet štrajkujúcich a zvyšujúca 
sa frustrácia z prístupu vlády, ktorá prostredníc-
tvom médií a rôznych legislatívnych opatrení zhor-
šovala vyjednávacie možnosti odborárov. Z pô-
vodne požadovaného 30 % navýšenia tarifných 
platov odborármi, dosiahli štrajkujúci 10 % navý-
šenie od 1. 9. 2019. Vláda svoj postoj zdôvodnila 
tým, že dáva viac peňazí na opatrenia sociálnej 
politiky - jednorazový príspevok pre dôchodcov 
800 zlotých cca 200 eur, príspevok na dieťa 500 
zlotých cca 125 eur. V roku 2020 sa navyše má 
zmeniť miera vyučovacej povinnosti učiteľa z 18 
hodín týždenne na 24 hodín týždenne, z dôvodu 
čoho hrozí prepúšťanie (pre porovnanie, na Slo-
vensku je miera vyučovacej povinnosti učiteľa na 
ZŠ 23 hodín a na SŠ 22 hodín).  
 
Zdroj:  
Arkadius Boroň, viceprezident ZNP, region Malo-
polski, Krakow,  
Dorota Obidniak, tajomníčka pre medzinárodné 
záležitosti ZNP, Varšava  
 

Odbory sú tu aj pre mladých 
 

 
 
 

V dňoch 26.-27. apríla 2019 sa v rekreačnom za-
riadení Crocus v Kežmarských Žľaboch uskutočni-
lo rozšírené stretnutie Komisie mladých OZ PŠaV 
na Slovensku,  na ktorom sa  okrem stálych členov  
zúčastnil aj delegovaní zástupcovia jednotlivých 
združení zväzu zo všetkých kútov Slovenska.  
Cieľom stretnutia bolo priblížiť mladým kolegom 
aktivity, ktoré zväz uskutočňuje v rámci sociálneho 
dialógu, kolektívneho vyjednávania ale aj individu-
álneho riešenia problémov svojich členov. Okrem 
toho poskytuje zväz aj takouto formou mladým čle-
nom priestor na zoznámenie, diskusiu a vzájomnú 
výmenu skúseností z ich profesionálneho života.  
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Mladí ľudia často vnímajú problémy školstva 
z vlastnej perspektívy, majú odlišné  požiadavky 
ako ich starší kolegovia a je preto dôležité, aby 
cítili, že odbory sú tu aj pre nich. Informácie, ktoré 
takýmto spôsobom získame slúžia navyše ako 
inšpiratívne námety pri rokovaniach zväzu so zá-
stupcami vlády a ministerstiev.  
Na začiatku stretnutia privítal zúčastnených pred-
seda Komisie mladých Tomáš Kuželík. Spoločne 
s predsedom Komisie mladých KOZ SR Františ-
kom Gajdošom ďalej prezentovali svoj pohľad na 
poslanie odborov v spoločnosti. Zároveň pripome-
nuli benefity, ktoré z členstva vo zväze vyplývajú, 
avšak zdôraznili, že hlavným dôvodom pre vstup 
do odborov by mal byť pre každého akýsi morálny 
princíp spolupatričnosti, solidarity a prevzatia zod-
povednosti za budúcnosť svojej vlastnej profesie. 
Predseda zväzu Pavel Ondek následne vysvetlil 
štruktúru zväzu, politiky,  ktoré  presadzuje  a  pre- 
zentoval aj nedávny vývoj najdôležitejších udalostí, 
na ktorých zväz participoval. Podpredsedníčka 
zväzu  Ingrid Gamčíková  poskytla základné  infor- 

mácie o novom zákone o pedagogických a odbor-
ných zamestnancoch. Upozornila na zmeny oproti 
súčasnému systému najmä v súvislosti so snahou 
o zvýšenie ochrany zamestnancov proti nežiadu-
cim spoločenským javom  na pracovisku  (mob-
bing, bossing, staffing), kvalifikačnými predpo-
kladmi, profesijným  rozvojom či odmeňovaním. 
Na záver predstavil Miroslav Hajnoš z KOZ SR 
základné črty medzinárodného odborového hnutia 
a funkcie, ktoré zastávajú odbory v medzinárod-
ných organizáciách, pričom upriamil pozornosť na 
blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.  
V následnej diskusii prítomní načrtli hlavné prob-
lémy nielen v školstve ale aj vo fungovaní odboro-
vého zväzu a zaujímali sa o praktické dopady no-
vého zákona.  
Organizovaním podobných stretnutí ako aj podpo-
rou činnosti Komisie mladých dokazuje zväz svoj 
záujem na spolupráci s mladými členmi, pretože si 
je vedomý toho, že jedine vďaka nim bude môcť 
svoje poslanie plniť aj v budúcnosti.  
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  

 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom zväzu 

 
 

 
 
OZ PŠaV na Slovensku aj v roku 2019 poskytuje 
svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku (ďalej 
„pôžička“). Termín podávania žiadosti pre tento rok 
je do 31.05.2019.  

Ide o ďalší benefit vyhradený pre členov zväzu, 
ktorý slúži ako pomoc v najrôznejších životných 
situáciách.  
Kompletne vyplnené žiadosti spolu s prílohami 
zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Vaj-
norská 1, 815 70 Bratislava.  
Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov 
úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje 
podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodno-
tení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návr-
hom zmluvy a ďalším postupom.  
Tlačivo žiadosti a príloh sú zverejnené na webovej 
stránke zväzu. 
 

 
Informácia o kontrolách BOZP za rok 2018 

 

 
 

Počet 
kontrol 
BOZP 

Počet 
vydaných 
opatrení 

Počet 
zistených 

nedostatkov 

 
87 

 
67 

 
152 

 

 

Najčastejšie zistené nedostatky v oblastiach: pri-
deľovanie ochranných pracovných prostriedkov, 
poskytovanie ochranných a  hygienických pros-
triedkov, ochranné nápoje, zdravotná spôsobilosť, 
všeobecné zásady prevencie, nedostatky technic-
kého charakteru, v pracovných priestoroch a pra-
covných podmienkach. Inšpektori zväzu poskyto-
vali mnoho rôznych rád z oblasti BOZP a venovali 
sa prezentáciám v rámci školení našich členov.  
Za úspešnú prácu v prospech členov ďakujeme in- 
špektorom BOZP OZ PŠaV na Slovensku:  
Miroslave Vilčekovej,  
Eugenovi Berthovi  
Vladimírovi Kmecovi.
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Informácia o súdnych sporoch za rok 2018, 
stav k 31. 12. 2018 a prínos členom zväzu 

 
 

 

 
 
   
 
 
   

Počet sporov 
Ukončené  

spory 
Prínos členom 

v eurách 

39 10 43 279,57 

   
Najčastejším predmetom súdneho sporu je neplat-
nosť výpovede a náhrada mzdy, neplatnosť okam-
žitého skončenia pracovného pomeru, nezaplate-
nie platových nárokov, nesprávne zaradenie za-
mestnancov do platových tried, neplatné odvolanie 
z funkcie. Právnici zväzu sa podieľali na nespočet-
nom množstve rôznej právnej pomoci a prezen-
táciám v rámci školení našich členov.  
Za úspešnú prácu v prospech členov ďakujeme 
právnikom OZ PŠaV na Slovensku: 
Renáte Matejovej,  
Rastislavovi Bajánkovi  
Martinovi Miklušovi.

Prvý máj – pre pracujúcich raj! 
 

 
 
Čas neúprosne letí a opäť sme sa po roku stretli 
na milom podujatí – oslave Dňa práce. Aj tento 
krát sa podujatie uskutočnilo v Budatínskom parku 
v Žiline pod záštitou Konfederácie odborových 
zväzov SR.   
Sme veľmi radi, že počet zástupcov nášho zväzu 
je každým rokom vyšší – tento rok nás bolo 416 
členov a rodinných príslušníkov zo žilinského ok-
resu. Boli medzi nami malí aj veľkí a každý z nich 
si našiel zábavu podľa svojej chuti. Mohli sa stret-
núť so svojimi priateľmi a známymi a spoločne si 
pozrieť kultúrny program. S príhovormi vystúpili 
prezident KOZ SR František Magdoško, predseda 

vlády SR Peter Pellegrini a predsedníčka žilinské-
ho samosprávneho kraja Erika Jurinová.  
Príjemnú atmosféru nám pripravili kolegovia 
z odborového zväzu: pán predseda Pavel Ondek, 
podpredsedníčka Inga Gamčíková, podpredseda 
Miroslav Habán, vedúci Úradu Juraj Stodolovský, 
predsedníčka rady ZO Iveta Majerová, špecialistka 
združenia ZŠ Yvonne Furdíková, špecialista pre 
BOZP Eugen Berta a ďalší, ktorí sa postarali aj o 
náš odborársky stánok plný rozmanitých suvenírov 
a propagačných predmetov. Okrem toho s náv-
števníkmi živo diskutovali o aktuálnej situácii 
v školstve a aktivitách zväzu.  
Tohtoročné prvomájové stretnutie bolo veľmi prí-
jemné, načerpali sme pozitívnu energiu, dobrú 
náladu a nadviazali sme nové kontakty, možno aj 
priateľstvá. Vďaka patrí predstaviteľom OZ, čle-
nom výboru Rady ZO Žilina, Pavle Kurejovej, Márii 
Dudkovej a všetkým zúčastneným členom, rodin-
ným príslušníkom a počasiu, ktoré nám celý deň 
prialo.  
O rok sme tu zas, tešíme sa na vás!  
   
Mgr. Katarína Cigániková  
predsedníčka rady ZO okresu Žilina  
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