Ciele a program
Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácii
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
na rok 2019
I. Základné zámery a miesto v spoločnosti
Ciele a program Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií (ďalej združenie)
pre rok 2019 budú vychádzať z Cieľov a programu Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku na roky 2016 – 2020 schválené VII. zjazdom OZ PŠaV, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 26. až 28. novembra 2015.
Základným cieľom zväzu a združenia bude aj naďalej ochrana záujmov a oprávnených
požiadaviek svojich členov.
Združenie bude:
- upevňovať pozíciu zväzu,
- stabilizovať členskú základňu,
- získavať členov najmä z radov mladých ľudí rezortu školstva, aktivizovať prácu komisie
mladých prostredníctvom zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií do
35 rokov,
- obhajovať záujmy a oprávnené požiadavky zamestnancov školstva,
- podporovať vzdelávanie svojich členov a funkcionárov cez projekty ETUI, Európskej únie
a iných grantov.
II. Pracovná, mzdová a sociálna oblasť
Združenie pri svojej práci bude vychádzať z platných právnych predpisov Slovenskej
republiky a medzinárodne uznávaných dokumentov. Bude presadzovať, aby pracovné a
platové podmienky zamestnancov v školstve boli prioritou.
Združenie bude presadzovať:
- zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov z pohľadu mzdového vývoja,
zamestnanosti, pracovných podmienok a pod.,
- rast tarifných platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
- zvyšovanie percentuálneho podielu z HDP pre školstvo na úroveň porovnateľnú
s vyspelými európskymi štátmi,
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania BOZP na pracoviskách.
III. Podpora kvality a rozvoja výchovno vzdelávacieho procesu
Združenie bude:
- klásť dôraz na rozvoj programov, ktoré umožnia mobilitu učiteľov, vedeckých
a výskumných zamestnancov a doktorandov v medzinárodnom meradle,
- podporovať a presadzovať vytváranie primeraných podmienok na celoživotné vzdelávanie.
IV. Koordinácia pri presadzovaní prijatých cieľov na národnej a medzinárodnej úrovni
Združenie bude
na národnej úrovni:
- presadzovať svoje požiadavky v koordinácii s KOZ SR, prostredníctvom Hospodárskej a
sociálnej rady SR, kolektívneho vyjednávania so štátnymi orgánmi.
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na medzinárodnej úrovni:
- zintenzívňovať vzťahy s Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva
(ČMOS PŠ), Vysokoškolským odborovým zväzom ČR (VOS ČR) a ostatnými
odborovými organizáciami v zahraničí, na úrovniach združenia a zväzu,
- sledovať rozvoj výchovy a vzdelávania, zvyšovania úrovne a profesijnej kvality
zamestnancov rezortu vysokého školstva v krajinách EÚ.
V. Záverečné ustanovenie
Ciele a program sú otvoreným dokumentom a každoročne budú aktualizované v závislosti od
požiadaviek schválených plénom alebo výborom Združenia.
Konkrétne programové ciele pre rok 2019:
1/

Realizovať rokovania s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, osobitne so sociálnymi partnermi s požiadavkou na zapracovanie systémových a
postupných krokov vedúcich k zlepšeniu financovania vysokých škôl, priamo
riadených organizácií a zlepšeniu platového ohodnotenia všetkých zamestnancov
rezortu školstva.
Zodp.: predseda Z VŠaPRO
Termín: priebežne v roku 2019

2/

Pripraviť podnety do Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2019, ktoré
vyplývajú z podnetov členov združenia.
Zodp.: predseda Z VŠaPRO, predsedovia UO a PRO
Termín: 31. august 2019

3/

Do univerzitných, fakultných kolektívnych zmlúv, resp. kolektívnych zmlúv
základných organizácií uviesť zachovanie zamestnanosti, platové podmienky, kritéria
odmeňovania aj netarifnými zložkami platu, príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie, príspevok na kolektívne vyjednávanie zo sociálneho fondu, príspevok zo
sociálneho fondu na vzdelávanie organizované odborovými inštitúciami, bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci, celoživotné a ďalšie vzdelávanie, účasť zástupcu odborov
na zasadaniach vedení univerzít a fakúlt, účasť odborov vo výberových konaniach na
vedúcich zamestnancov.
Zodp.: predsedovia UO a PRO
Termín: priebežne

4/

Zúčastňovať sa rokovaní orgánov OZ PŠaV na Slovensku, KOZ SR, ETUCE, EI.
Zodp.: predseda Z VŠaPRO, delegovaní zástupcovia
Termín: priebežne

5/

Zúčastňovať sa zasadaní univerzitných, fakultných a základných organizácií.
Zodp.: predseda Z VŠaPRO,
Termín: na základe pozvaní

6/

Riešiť pracovno-právne problémy členov odborov združenia.
Zodp.: predseda Z VŠaPRO, právnici zväzu
Termín: priebežne

7/

Pravidelne aktualizovať databázu členov združenia s cieľom zlepšenia komunikácie
s členskou základňou, zrýchlenia vzájomnej informovanosti, právneho poradenstva
a eliminácie administratívnej záťaže súvisiacej s ročným štatistickým zisťovaním
počtu členov združenia.
Zodp.: predsedovia UO a PRO,
samostatná referentka Z VŠaPRO
Termín: priebežne
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8/

Získať nových členov OZ PŠaV na Slovensku, hlavne z radov mladých. Zvýšiť ich
odborovú angažovanosť prostredníctvom Komisie mladých.
Zodp.: predsedovia UO a PRO
Termín: priebežne

Plénum Z VŠaPRO dňa 26. októbra 2018 schvaľuje Ciele a program združenia na rok 2019.
- bez pripomienok.
Hlasovanie:

za – 56

proti – 0

zdržal sa – 0
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