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Mladí školáci sa zúčastnili na ďalšej 
Akadémii mladých odborárov 

 

 
 
V dňoch 8.11 až 10.11 sa v Liptovskej Osade 
uskutočnila v porade už piata Akadémia mladých 
odborárov. Téma tejto akadémie bola viac ako 
aktuálna. V troch dňoch mladí odborári diskutovali 
o pravicovom extrémizme a radikalizme v spoloč-
nosti. Celá Akadémia mladých odborárov sa usku-
točnila pod záštitou inštitúcie Fridrich Ebert Stif-
tung a s organizačnou podporou KOZ. Na akadé-
mii vystúpilo množstvo zaujímavých rečníkov ako 
viceprezidentka  KOZ  Monika Uhlerová,  riaditeľka  
 

Inštitútu ľudských práv Alena Krempaská, Juraj 
Lepiš z múzea SNP v Banskej Bystrici, Daniel Milo 
z Globsecu a Irena Biháriová z Ľudí proti rasizmu. 
Počas ich prednášok vznikala medzi mladými od-
borármi vášnivá diskusia do ktorej sa veľmi aktívne 
zapájali aj mladí školáci. Po prednáškach sme 
absolvovali množstvo aktivít, kedy sme natáčali 
video o kolektívnom vyjednávaní a pracovali na 
akčnom pláne mladých odborárov s cieľom prilá-
kať mladých ľudí do odborov. Celý víkend sa nie-
sol v duchu veľmi tvorivej atmosféry a plodných 
debát a diskusií. Všetci mladí školskí odborári si 
odnášame z tejto akadémie množstvo poznatkov a 
vedomostí, ktoré sa budeme určite snažiť zúročiť v 
našom ďalšom odborárskom živote. Za náš zväz 
sa stretnutia zúčastnili: Tomáš Kuželík, Martin 
Habiňák, Zuzana Bohunčáková, Alena Kuželíková 
a Erika Staňová.  
 
Tomáš Kuželík, predseda Komisie mladých  
OZ PŠaV  

Jesenné zasadnutie výboru ETUCE 
 

 
 
5. - 6. novembra 2019 sa uskutočnilo rokovanie 
výboru ETUCE, v období medzi svetovým kongre-
som EI a prípravou na konferenciu ETUCE 2020. 
OZ PŠaV na Slovensku na rokovaní zastupovali 
predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu zvä-
zu Juraj Stodolovský. Na úvod sme privítali nových 
členov výboru Anna Maria Gunnarsdóttir z Islandu 
a Aigul Mukasheva z Kazachstanu. Predsedníčka 
ETUCE, Christine Blower, zablahoželala predsed-
níčke maďarského PSZ Zsuzsanne Szabo pred-
sedníčke britského NASUWT Jennifer Moses pri 

príležitosti 100. výročia založenia oboch odboro-
vých zväzov.  
Na poprednom mieste programu bola diskusia a 
rozhodnutie o téme a harmonograme nadchádza-
júcej konferencie ETUCE 2020, ktorá sa bude 
konať od 30. novembra do 3. decembra v portu-
galskom Lisabone. Výbor ETUCE sa rozhodol pre 
tému: Kampane za posilnenie učiteľskej profesie, 
za solidaritu, za demokraciu, za rovnosť 
a udržateľnosť.  
Okrem iných dôležitých otázok diskutovali členovia 
výboru o príspevku ETUCE k spoločnej politickej 
diskusii ministrov školstva a ministrov financií o 
„efektívnosti, účinnosti a kvalite vzdelávania a 
odbornej prípravy“ a prijali vyhlásenie „Zmeňte 
smer: investujte do vzdelávania“ vyzývajúc vlády 
členských štátov, aby zvyšovali verejné rozpočty 
na vzdelávanie a zabezpečovali poskytovanie 
kvalitného verejne dostupného vzdelávania pod 
vplyvom súkromného sektora.  
Členovia výboru tiež prijali aktualizovaný akčný 
plán  ETUCE  o rodovej  rovnosti  v  rámci  štruktúr  
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odborových zväzov a učiteľskej profesie a schválili 
odporúčania okrúhleho stola CEE predložené 
členskými organizáciami z krajín strednej a vý-
chodnej Európy v Tbilisi v Gruzínsku v dňoch 28. 
až 30. októbra 2019.  
Po prezentácii týkajúcej sa vzťahu vzdelávania 
a životného prostredia, diskutovali členovia výboru 
o prístupe k vzdelávaniu a životnému prostrediu a 

úlohe odborových zväzov v Európe pri riešení tejto 
témy.  
Okrem toho členovia výboru ETUCE ocenili prácu 
na úrovni európskeho sektorového sociálneho 
dialógu, kde sa ETUCE a EFEE (federácia za-
mestnávateľov v školstve) dohodli na pracovnom 
programe, ktorý sa má predložiť na plenárne za-
sadnutie ESSDE 2. decembra 2019.  

 

Školskí odborári žiadajú zohľadnenie  
zvýšenia minimálnej mzdy aj v tarifách  

nepedagogických zamestnancov školstva 
 

 
 
Odborový zväz pracovníkov školstva  a vedy na 
Slovensku spolu s ostatnými nevýrobnými zväzmi 
združenými v KOZ SR dlhé roky upozorňovali na 
nesúlad výšky minimálnej mzdy so základnou 
stupnicou platových taríf niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme („ďalej len 
základná stupnica“). Základná stupnica je uprave-
ná v prílohe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo- 
vaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňova-
ní“). Problém vznikol tak, že po každoročných 
úpravách výšky minimálnej mzdy nedochádzalo k 
primeraným zmenám základnej stupnice, čo vyús-
tilo do nivelizácie 7 tarifných tried na úroveň mini-
málnej mzdy. Zamestnávatelia vo verejnej správe, 
tak dostávali od štátu na platy týchto zamestnan-
cov finančné prostriedky len vo výške, ktorú uvá-
dzala základná stupnica, avšak zároveň boli po-
vinní týmto zamestnancom dorovnávať  platy na 
úroveň minimálnej mzdy z vlastných zdrojov urče-
ných na nadtarifné zložky platu. Dorovnávanie 
platov na úroveň minimálnej mzdy nepovažujeme 
za dostatočné ani správne riešenie, keďže takýmto 
spôsobom sa stierajú zákonom stanovené koefi-
cienty medzi jednotlivými platovými stupňami. Ten-
to nedostatok uznala aj vláda vo svojom progra-
movom vyhlásení, v ktorom sa uvádza: ,,Vláda 
príjme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej 
a verejnej službe tak, aby sa odstránili diskrepan-
cie medzi minimálnou mzdou a nastavením mini-
málnej výšky tarifného platu.“  
Na dlhodobo neriešenú situáciu sa odbory pod ve- 

dením KOZ SR rozhodli upozorniť verejnými zhro-
maždeniami na jeseň roku 2017. Výsledkom týchto 
protestov bol záväzok vlády SR v Kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa na rok 2018 najneskôr do 
30. 3. 2018 predložiť zástupcom zamestnancov 
návrh na zmenu úpravy stupníc platových taríf 
uvedených v zákone o odmeňovaní. Ministerstvo 
financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR pred-
ložilo dňa 18. 5. 2018 sociálnym partnerom návrh 
úpravy stupnice platových taríf zamestnancov vy-
konávajúcich práce vo verejnom záujme. Po ná-
sledných rokovaniach a pripomienkovom konaní 
bol 23. 10. 2018 prijatý zákon 318/2018 Z. z., na 
základe ktorého došlo okrem iného k úprave zá-
kladnej stupnice platových taríf tak, že od 1.1.2019 
začína na úrovni zákonom stanovenej minimálnej 
mzdy, od ktorej sa odvíjajú ďalšie tarifné triedy 
a platové stupne. Napriek požiadavkám odborárov 
sa však nepodarilo zákonom presadiť automatickú 
úpravu základnej stupnice platových taríf na zá-
klade zvyšovania minimálnej mzdy v budúcnosti. 
Zástupcovia vlády SR vtedy zdôrazňovali, že tieto 
zmeny sa budú diať každoročne prostredníctvom 
kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa. Mini-
málna mzda na rok 2020 bola schválená na úrovni 
580 EUR. Základná stupnica sa však bude od 
1.1.2020 valorizovať o 10% a bude tak začínať len 
na úrovni 572 EUR. Výsledkom bude opäť ne-
priaznivý stav, proti ktorému odbory roky bojovali.  
Na základe vyššie uvedeného požiadal listom Pa-
vel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku 
predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, 
aby využili svoje postavenie a presadili úpravu 
základnej stupnice platových taríf od 1.1.2020 tak, 
aby začínala na úrovni zákonom stanovenej mini-
málnej mzdy na rok 2020, od ktorej sa budú odví-
jať ďalšie tarifné triedy a platové stupne. Veríme, 
že vláda SR má záujem rešpektovať dohodnutú 
výšku minimálnej mzdy aj pri zamestnancoch vy-
konávajúcich prácu vo verejnom záujme a nájde 
potrebné finančné prostriedky na tento účel.  
 
Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu  
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Spoločné stretnutie vedení českých a slovenských 
školských odborov a inšpektorov BOZP 

 

 
 
Dňa 11. 11. 2019 sa v Prahe uskutočnil spoločný 
seminár českých a slovenských odborových in-
špektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Seminár organizoval Českomoravský odborový 
svaz pracovníku školství (ČMOS PŠ). OZ PŠaV na 
Slovensku zastupovali inšpektori BOZP Vladimír 
Kmec a Eugen Bertha. Zástupcovia oboch odbo-
rových zväzov sa navzájom informovali o svojej 
práci, osvedčených postupov a skúsenostiach pri 
riešení problémov BOZP v školskom prostredí 
týkajúcich sa okrem prevencie proti úrazom a ha-
váriám aj fyzickej a psychickej pohody, sociálnej 
ochrany, pracovných podmienok, pracovných 
vzťahov, hygienických podmienok a pod. Dôležitou 
úlohou odborov v tomto smere je aj pôsobenie 
prostredníctvom sociálneho dialógu pri tvorbe prí-
slušnej legislatívy  na národnej, odvetvovej a lo-
kálnej úrovni.  
V ten istý deň sa v Prahe zároveň stretli vedenia 
oboch zväzov, aby prediskutovali aktuálnu situáciu 
v školstve v oboch krajinách. Naši českí kolegovia 
majú za sebou  jednodňový štrajk (6.11.2019), kto- 

rým chceli upozorniť na porušovanie sľubov zo 
strany politikov. Zavretých zostalo 1221 škôl, chod 
obmedzilo 2743 škôl a takmer tri tisíc škôl vyjadrilo 
štrajkujúcim podporu. Predseda ČMOS PŠ Franti-
šek Dobšík vo svojom vystúpení zhrnul hlavné 
príčiny ich nespokojnosti. Učiteľskú verejnosť pod-
ľa neho sklamalo najmä konanie ministra školstva, 
ktorý podviedol odbory, učiteľov, vládu aj premiéra. 
Z pôvodne deklarovaného navýšenia platov o 15% 
schválila vláda urýchlene, bez konzultácie so so-
ciálnymi partnermi, nariadenie podľa ktorého sa 
počíta v roku 2020 s navýšením sumy na platy uči-
teľov o desať percent (8 do taríf a 2 na odmeny). 
Učitelia tak podľa neho ostávajú medzi najhoršie 
platenými vysokoškolskými profesiami.  
Predseda zväzu Pavel Ondek vyjadril za členov 
OZ PŠaV podporu a solidaritu. Zdôrazni, že 
,,každá vláda si musí uvedomiť, že ak má byť ná-
rod vzdelaný, potrebuje spokojných a motivo-
vaných učiteľov. Ak politici nedokážu plniť svoje 
záväzky, je to dôkazom toho, že si náročnú prácu 
učiteľov nevážia.“  
V následnej diskusii o spoločných a rozdielnych 
prvkoch oboch vzdelávacích systémov vysvetlila 
podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková hlavné 
zmeny, ktoré priniesol nový zákon č. 138/2019 Z.z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch naj-
mä v oblasti profesionálneho rozvoja a ochrany 
pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku.  
Spolupráca medzi slovenskými a českými škol-
skými odborármi je dlhodobo na veľmi vysokej 
úrovni a neopiera sa len o formálnu Dohodu 
o spolupráci ale najmä o priateľské kolegiálne 
vzťahy na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Pravi-
delné stretnutia a kooperácia zástupcov oboch 
zväzov je často vzorovým príkladom spolupráce 
v rámci celej Európskej únie.  

 

Rokovanie rady zväzu vo Zvolene 
 

 
 
Dňa 7. novembra 2019  sa uskutočnilo jesenné 
rokovanie rady zväzu vo Zvolene. Vedenie zväzu 
informovalo  členov  rady o svojej  činnosti  v rámci  
zväzu a jednotlivých združení, ako aj pri rokova-
niach so štátnou  správou a samosprávou. Predse- 
da zväzu Pavel Ondek zdôraznil aktivity vedenia 
zväzu v súvislosti  so zvýšením  nástupných platov  

začínajúcich pedagogických a odborných zamest-
nancov od 1.9.2019 a s presadením zvýšenia vý-
mery dovolenky v Zákonníku práce aj pre vý-
skumných, vývojových a umeleckých zamestnan-
cov vykonávajúcich prácu na vysokých školách, 
Slovenskej akadémii vied a iných výskumných 
organizáciách. Vysvetlil postup zväzu v snahe o 
zjednodušenie realizácie novej povinnosťou peda-
gogických a odborných zamestnancov predložiť 
zamestnávateľovi odpisy z registra trestov. Záro-
veň informoval o liste adresovanom predsedovi 
vlády SR Petrovi Pellegrinimu a ministrovi práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Jánovi Richterovi, 
v ktorom zväz požaduje úpravu tarifnej tabuľky  
nepedagogických zamestnancov podľa schválenej 
výšky minimálnej mzdy v roku 2020. Rada zväzu 
ďalej vzala na vedomie  priebežnú správu o zahra- 
ničných služobných cestách zamestnancov a fun-
kcionárov zväzu a informáciu o poskytnutí návrat-
ných bezúročných pôžičiek členom zväzu. Okrem 
toho  schválila informáciu  o stave  príprav,  miesto   
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a termín konania VIII. zjazdu  OZ PŠaV na Sloven- 
sku a tiež pozitívnu informáciu o stabilizácii člen-
skej základne a odvodoch členských príspevkov 
v roku  2019.  Na záver  členovia  rady zväzu  ešte  

diskutovali o postupných  krokoch  na ďalšie zveľa- 
denie majetku zväzu vo Vysokých Tatrách.  
 
Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci úradu zväzu   

 

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020 
 

 
 
Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke 
zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje 
nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za 
kalendárny rok.  
Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odbor-
ných zamestnancov regionálneho školstva novela 
zosúlaďuje znenie Zákonníka práce so zák. č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch tak, aby všetci mali 
nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 9 týždňov 
ako to vyplývalo z obsahu záväzku z Kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 
553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 
roky 2019 – 2020. Na základe uvedenej legislatív-
nej zmeny majú všetci pedagogickí zamestnanci 
(vrátane školských špeciálnych pedagógov a škol-
ských trénerov) a všetci odborní zamestnanci ná-
rok na dovolenku na zotavenie vo výmere 9 týž-
dňov za rok 2019 a za rok 2020, bez potreby tejto 

úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých 
školách a školských zariadeniach.  
Vo vzťahu k dovolenke vysokoškolského učiteľa 
ostáva výmera dovolenky zachovaná a je s pouka-
zom na čl. II bod 2. Kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 
2020.  
Vo vzťahu k dovolenke výskumných a umeleckých 
pracovníkov verejných a štátnych vysokých škôl a 
vedecko- pedagogických, vedeckých, výskumných 
a vývojových pracovníkov vykonávajúcich činnosť 
s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 
vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej 
akadémie vied, vedeckej výskumnej organizácie, 
štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizá-
cie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným 
orgánom štátnej správy sa zvýšil nárok na dovo-
lenku z 5 týždňov (ak mal zamestnanec menej ako 
33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak zamestnanec 
dovŕšil 33 rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týž-
dňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky za-
mestnancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti 
krátenia zo strany zamestnávateľa. V prípade ne-
vyčerpania plnej výmery dovolenky do konca roka 
2019, nárok na dovolenku zamestnancov za ka-
lendárny rok 2019 nezaniká, ale prenáša sa do 
roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť jej 
čerpanie do konca roku 2020. Rovnako zvýšená 
výmera dovolenky na základe čl. II bod 2 Kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom aj 
za rok 2020 a to bez potreby úpravy v kolektívnych 
zmluvách v jednotlivých organizáciách.  
Spracoval:  
Martin Mikluš, právnik OZ PŠaV na Slovensku  

 

Deklarácia 2020
 

 
 
 

 
Dňa 11. 12. 2019 na pôde OZ PŠaV na Slo-
vensku sa uskutočnilo rokovanie zástupcov 
zväzu a partnerských organizácií pôsobiacich v 
školstve. Boli prerokované požiadavky adreso-
vané politickým stranám, ktoré kandidujú vo 
voľbách do NR SR. Výsledkom je DEKLARÁ-
CIA 2020, ktorú zverejňujeme v plnom rozsa-
hu. Zväz zároveň požiadal zástupcov politic-
kých strán o stretnutie, na ktorom chceme 
detailnejšie prediskutovať jednotlivé požiadav-
ky, aby sme našim členom pomohli zorientovať 
sa v tom, ktorý politický subjekt bude po voľ-
bách pristupovať ku školstvu ako ku svojej 
hlavnej priorite. O výsledkoch týchto rokovaní 
vás budeme priebežne informovať.  
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Konferencia „Transformácia vysokoškolského  

vzdelávania v kontexte 
 rozvoja informačnej spoločnosti“ 

 

 
 
Dňa 29. novembra 2019 v priestoroch Univer-
zitnej knižnice Technickej univerzity v Koši-
ciach sa uskutočnila konferencia vo forme 
diskusnej platformy s názvom Transformácia 
vysokoškolského vzdelávania v kontexte roz-
voja informačnej spoločnosti. Konferencia sa 
konala pod záštitou podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu MUDr. Richarda 
Rašiho, PhD., MPH a ministerky školstva, ve-
dy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lu-
byovej, PhD. Konferenciu zorganizoval Odbo-
rový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slo-
vensku.  
Obsah konferencie bol zameraný na proces 
digitálnej transformácie Slovenska, ktorú treba 
chápať ešte v širších súvislostiach, a to ako 
súčasť širšieho procesu budovania informačnej 
spoločnosti pre 21. storočie. Slovensko má 
objektívne predpoklady stať sa lídrom v budo-
vaní informačnej spoločnosti. Na dosiahnutie 
tohto cieľa sú potrebné celospoločenské sys-
témové zmeny, radikálne zmeny aj v oblasti 
vysokého školstva a zaradenie budovania 
informačnej spoločnosti medzi hlavné opatre-
nia vlády na zabezpečenie dlhodobého rozvoja 
Slovenska a zvýšenie jeho konkurencieschop-
nosti.  
Konferencia bola stretnutím zástupcov školstva 
a vedy, priemyslu a ďalších zložiek spoločnos-
ti, ktorým leží na srdci osud vysokého školstva, 
preto nadefinované ciele konferencie pokrývali 
širokú plejádu rôznych oblastí vysokého škol-
stva:  
Poskytnúť informácie o stratégiách informati-
zácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej 
republiky, transformácii vysokoškolského štú-
dia pre potreby informačnej spoločnosti, stra-

tégiách prechodu súčasnej spoločnosti na 
informačnú spoločnosť.  
•    Propagovať paradigmy informačnej spoloč-
nosti v oblasti školstva a stanoviť hlavné ciele 
budovania informačnej spoločnosti.  
•    Diskutovať o moderných postupoch zvyšo-
vania výkonnosti univerzít a poukázať na nové 
smery financovania rozvoja univerzít.  
•    Rozvinúť systémy manažérstva kvality vý-
učby na vysokých školách v spojení s nadobú-
daním kvalitných kompetencií učiteľa pre in-
formačnú spoločnosť.  
•    Podporovať rozvoj osobnosti vysokoškolá-
ka pre zvýšenie kvality života v informačnej 
spoločnosti.  
•    Poskytnúť informácie na prehodnotenie 
štruktúry vzdelávania programov vysokých škôl 
pri príprave absolventov pre informačnú spo-
ločnosť.  
•    Podporovať odborné vzdelávanie a prípra-
vu na terciárnej úrovni vrátane iniciatív celoži-
votného vzdelávania s prepojením na prax.  
Hlavné prednášateľské vstupy patrili výz-
namným pozvaným prednášateľom: predsedo-
vi OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavlovi Onde-
kovi. Štafetu slova prebral hostiteľ a zároveň 
reprezentant Slovenskej rektorskej konferencie 
rektor TU v Košiciach Dr.h.c., prof. Ing. Stani-
slav Kmeť, CSc. V zastúpení za podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu nasle-
dujúce slovo patrilo štátnemu tajomníkovi Mi-
nisterstva hospodárstva SR doc. Ing. Vojte-
chovi Ferenczovi, PhD., ktorý predstavil nadre-
zortnú vládnu stratégiu, ktorá definuje politiku a 
priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej 
digitálnej transformácie hospodárstva a spo-
ločnosti. Strategické a koncepčné zmeny vo 
výchove a vzdelávaní predostrel za MŠVVaŠ 
SR generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl 
Mgr. Jozef Jurkovič. „Dobrú reformu“ stratégie 
rozvoja vysokého školstva na Slovensku za 
autorský kolektív vysokoškolských učiteľov TU 
v Košiciach a PU v Prešove, OZ PŠaV SR pre-
zentoval podpredseda doc. Ing. Miroslav Ha-
bán, PhD. Problematike digitálnej kompetencie 
sa venoval za sekciu digitálnej agendy ÚPVII 
SR riaditeľ odboru digitálnych politík a medzi-
národnej spolupráce JUDr. Tomáš Jucha. Za 
Digitálnu koalíciu sa ujal slova tajomník Ing. 
Andrej Bederka, ktorý akcentoval niektoré 
problémy digitálnej transformácie vo vzťahu k 
vysokoškolskému vzdelávaniu a trhu práce.  

https://www.ozpsav.sk/files/img/konferencia_tuke.jpg?w=800


Zmien v zabezpečovaní kvality vysokoškolské-
ho vzdelávania sa dotkol ďalší prednášajúci 
podpredseda Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školy prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD. Za Republikovú úniu zamestnávateľov 
vystúpil s témou Konkurencieschopné Sloven-
sko - desatoro pre krajinu talentov výkonný 
sekretár Dr. Peter Molnár a za Radu vysokých 
škôl SR podpredsedníčka PhDr. Anna Čeka-
nová, PhD. s témou Budovanie bezpečnostné-
ho povedomia študentov vysokých škôl v pro-
cese transformácie vysokoškolského vzdelá-
vania.  
Pozvánku do dejiska významného podujatia 
prijali aj ďalší dôležití hostia - predstavitelia 
manažmentu slovenských univerzít a vysokých 
škôl, inštitúcie vedy a výskumu, priemyslu, 
predsedovia základných organizácií a členovia 
OZ PŠaV na Slovensku, Študentskej rady vy-
sokých škôl a ďalších inštitúcií, ale i vysoko-
školskí učitelia, pracovníci rôznych úsekov na 
VŠ a študenti.  
Moderátorskej úlohy podujatia, ako čeliť jednej 
z kľúčových výziev - digitálnej transformácii, 
transformácii VŠ vzdelávania na Slovensku, sa 
zhostili PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA, 
vedúca Katedry spoločenských vied na Tech-
nickej univerzite v Košiciach a predseda OZ 
PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach 
prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.  

Všetky vystúpenia prednášateľov akcelerujúce 
prechod univerzít v SR na informačnú spoloč-
nosť boli veľmi obsahovo hutné, obohacujúce 
a podnecujúce k nasledovne prebiehajúcej 
diskusii, ktorá bola popretkávaná mnohými 
faktickými podnetmi, reakciami, pripomienka-
mi, názormi, návrhmi, podnetmi. Spoločné 
zaväzujúce závery účastníkov poukázali na 
fakt, že základným predpokladom úspešného 
budovania informačnej spoločnosti a znalost-
nej ekonomiky na Slovensku je vysoká vzdela-
nostná úroveň vysokoškolákov.  
Vedenie školských odborárov predseda Ing. 
Pavol Ondek a doc. PhDr. Miroslav Habán, 
PhD. v závere vyjadrili presvedčenie, že spo-
jením mnohých odborníkov a aj pomocou na-
značených krokov sa spoločne podarí reálne 
pohnúť transformáciu vysokých škôl aj na Slo-
vensku. Veríme, že ďalšie kroky spolupráce aj 
s OZ PŠaV na Slovensku nedajú na seba dlho 
čakať.  
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA,  
vedúca organizačného výboru konferencie  
 
 Závery z konferencie:  
„Transformácia vysokoškolského vzdelávania v 
kontexte rozvoja informačnej spoločnosti“  
Záznam z konferencie je dostupný na stránke:  
https://archive.tp.cvtisr.sk/tag?transformacia20
19 
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