ČINNOSŤ ZRUŽENIA VYSOKÝCH ŠKÔL
A PRIAMO RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ OZ PŠaV NA SLOVENSKU
(18. október 2017 – 23. október 2018)
18. – 20. 10. 2017, Kežmarské Žľaby: Plénum združenia VŠaPRO. Pléna sa zúčastnilo 73 delegátov
zastupujúcich verejné vysoké školy a priamo riadené organizácie z celého Slovenska a 8 hostí: A. Čekanová
– podpredsedníčka RVŠ, B. Lovász – predseda ŠRVŠ, P. Ondek – predseda OZ PŠaV, F. Šary – predseda
ZZŠ, I. Šóš – predseda ZSŠ, M. Mikluš - špecialista pre právne služby zväzu, M. Vilčeková - zväzová
inšpektorka BOZP a Z. Hrušková – marketingová manažérka. Plénum organizačne zabezpečovali predseda
združenia M. Habán, samostatná referentka združenia E. Čahojová a konateľ rekreačného zariadenia Crocus
M. Mackulin.
Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zasadnutie-plena-vsapro-19-21-10-2016.alej
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24. 10 2017, Bratislava: Stretnutie s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu. S Ľ. Hajdukom a D. Vanečkovou sa stretli P. Ondek
a M. Habán. Bolo dohodnuté, že odborníci z radov odborárov, ktorí sú v
profesionálnych sekciách zväzu budú členmi odborných sekcií
pôsobiacich na ŠPÚ v Bratislave. V závere účastníci stretnutia zhodnotili
činnosť ZO OZPŠaV pri ŠPÚ.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-sriaditelom-statneho-pedagogickeho-ustavu-v-bratislave.alej

24. 10. 2017, Bratislava: 82. zasadnutie Slovenskej
rektorskej konferencie sa uskutočnilo na Univerzite
Komenského v Bratislave a viedol ho prezident SRK R. Kropil.
V úvode ministerka školstva M. Lubyová, predstavila priority,
obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého
školstva k NPRVaV: Učiace sa Slovensko. Národný program,
ktorý bol zverejnený 30. 9. 2017, zostáva v polohe autorského
dokumentu, v rovine filozofickej vízie a stratégie. Je potrebné,
aby NPRVaV dostal časové horizonty a finančné krytie. M.
Habán informoval členov SRK o aktuálnom dianí v OZ PŠaV,
o stave kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa a o alternatívnom dokumente Dobrá reforma stratégie
VŠ, ktorú pripravilo Z VŠaPRO.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-ministerkou-skolstva-na-82-zasadnuti-slovenskejrektorskej-konferencie.alej

26. 10 2017, Nitra: Stretnutie s bývalými zamestnancami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa
uskutočnilo v Kongresovom centre SPU. Za Združenie VŠaPRO sa stretnutia na základe pozvania
predsedníčky ZO OZ PŠaV pri SPU Z. Hlaváčovej zúčastnil M. Habán.
Info:http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/odbor%C3%A1ri-pripravili-u%C5%BE-tradi%C4%8Dn%C3%A9stretnutie-seniorov/

27. - 29. 10. 2017, Piešťany: Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl, ktoré viedol predseda
B. Lovász. Diskutovalo sa o reforme školstva, dofinancovaní
internátov a študentských pôžičiek z Fondu na podporu
vzdelávania. M. Habán študentov oboznámil s novelou zákona
o FNPV, hospodárením FnPV, s aktuálnym dianím v OZ PŠaV
na Slovensku. Súčasne informoval o zasadnutí Komisie
mladých
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zasadnutievalneho-zhromazdenia-studentskej-rady-vysokych-skol-v-piestanoch.alej

3.- 4. 10. 2017, Kežmarské Žľaby: 5. rokovanie Komisie mladých OZ PŠaV, ktoré viedol jej predseda T.
Kuželík. Na rozšírenom zasadnutí boli prítomní za zväz P. Ondek, F. Šary a M. Habán. Z členov komisie za
Z VŠaPRO boli prítomní Š. Hadroň, P. Koleda, J. Krilek, J. Mihaľov, K. Šandorová, M. Tokár a M.
Vilčeková. M. Habán informoval o aktivitách Z VŠaPRO a priblížil jednotlivé výhody, ktoré sa zväz
ponúka svojim členom (právne poradenstvo, bezúročné pôžičky, príspevok na rekreácie, zľavnené kreditové
vzdelávanie, športové akcie, informovanie, možnosť ovplyvňovať legislatívu, účasť na medzinárodných
konferenciách). Predseda Komisie mladých T. Kuželík sa sústredil na motiváciu mladých členov
k aktívnemu zapájaniu sa do činnosti a rozhodovacích procesov na regionálnej a národnej úrovni.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/mladi-skolski-odborari-rokovali-v-tatrach.alej

8. 11. 2017, Bratislava: 14. rada zväzu. Predseda zväzu P. Ondek
privítal členov rady a hostí. Ministerka školstva M. Lubyová sa vo
svojom príhovore zamerala na nasledovné témy: celkový objem
finančných prostriedkov do školstva, využívanie štrukturálnych
fondov EÚ, zlepšovanie nástupných platov pedagogických
a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl pri zachovaní
rozdielov v odmeňovaní podľa odpracovaných rokov, návrhy
v dokumente Učiace sa Slovensko. Viceprezidentka KOZ SR M.
Uhlerová objasnila situáciu pri kolektívnom vyjednávaní.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-rady-zvazu-2.alej

9. 11. 2017, Spišská Nová Ves: Stretnutie mladých zamestnancov školstva s odborármi. Zorganizovala
predsedníčka Ľ. Dubecká s Radou ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Zväz
reprezentovali P. Ondek, F. Šary, M. Habán, M. Mikluš a predseda celoslovenskej Komisie mladých T.
Kuželík. M. Habán informoval o možnostiach vzdelávania odborárov cez ETUI, o rekreáciách
v zariadeniach zväzu, o exkurzno-vzdelávacích základniach EXOD, o ankete „Zlatý Amos“ a vydávaní
odborárskeho časopisu Aktuality zväzu, ktorý prináša aktuálne informácie a rady pre zamestnancov
školstva.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-mladymi-zamestnancami-v-spisskej-novej-vsi.alej
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9. 11. 2017, Košice,
16. 11. 2017, Banská Bystrica,
23. 11. 2017, Bratislava: Protestné mítingy KOZ
SR za zmenu platových taríf. Na mítingoch
odzneli príbehy zamestnancov školstva, sociálnych
služieb, kultúry, samosprávy a mnohých ďalších.
Všetci vystupujúci poukázali na
dlhodobé neriešenie platových taríf
zamestnancov vo verejnej a štátnej službe čo spôsobilo nivelizáciu platov,
nezohľadnenie vzdelania a náročnosti pracovných činností až do 9. platovej
tarify! Za Z VŠaPRO sa protestného mítingu v Košiciach zúčastnili
zamestnanci univerzít TU, UVLF a UPJŠ, v Banskej Bystrici zamestnanci z
3
TU vo Zvolene a UMB v Banskej Bystrici, pod vedením predsedníčky Z.
Piliarovej, ktorá vystúpila s príspevkom o sociálnom postavení
zamestnancov vysokých škôl, osobitne robotníckych profesií a THP. Na mítingu v Bratislave boli
protestovať zamestnanci z bratislavských univerzít UK, STU, EU a nitrianskych univerzít SPU a UKF.
Ďalšie linky na záznamy z protestných mítingov v Košiciach a v Bratislave: https://youtu.be/QdQW2wbGbiA
http://kosicednes.sk/udalosti/ucitelia-opatrovatelia-i-kuchari-chcu-aspon-minimalnu-mzdu/

28. 11. 2017, Bratislava: Snem KOZ SR. Zúčastnili sa ho delegáti snemu. Z VŠaPRO zastupuje 1 člen
snemu – M. Habán.
28. 11. 2017, Bratislava: Stretnutie s predsedom NR SR
a ministerkou školstva. Vedenie zväzu sa v NR SR stretli
s predsedom parlamentu A. Dankom a ministerkou školstva
M. Lubyovou. P. Ondek spolu s podpredsedami žiadali
zvýšenie platov učiteľov po tom, ako boli vylúčení z
valorizácie v rámci KZVŠ pre rok 2018. Pre garantovanú
valorizáciu z Programového vyhlásenia vlády SR je potrebná
suma vo výške 110 miliónov eur, resp. 35 miliónov eur v
prípade valorizácie od 1. septembra 2018. Aj napriek tomu, že nedošlo k dohode na konkrétnej sume, budú
predstavitelia zväzu o platoch učiteľov regionálneho a vysokého školstva vyjednávať osobitne mimo KOZ
SR. Neučiteľskí zamestnanci budú mať základné tarifné platy valorizované o 4,8 %.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-predsedom-nr-sr-a-ministerkou-skolstva.alej

30. 11. 2017, Čadca: 14. predsedníctvo zväzu. Z VŠaPRO
zastupovali J. Mikluš, J. Kováč a M. Habán. Predsedníctvo prerokovalo
stav kolektívneho vyjednávania a KZVŠ na rok 2018, Ciele a program
zväzu na rok 2018, výber zhotoviteľa el. databázy členov zväzu,
organizačné zabezpečenie 1. DLT a 11. Lyžiarskych pretekov o pohár
predsedu zväzu. Schválili návrhy členov do rozšírených pracovných
skupín k NPRVaV – za Z VŠaPRO je členom P. Gallo z Prešovskej
univerzity. Predsedníctvo zverejnilo Vyhlásenie predsedníctva zväzu
k výsledkom kolektívneho vyjednávania, v ktorom sa o. i. uvádza:
„Dôrazne vyzývame vládu, aby schválila finančné prostriedky na
valorizáciu platov zamestnancov školstva v roku 2018“.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/vyhlasenie-predsednictva-zvazu-k-vysledkom-kolektivnehovyjednavania.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/contentInd/19.alej

11. 12. 2017, Trnava: Výročná konferencia na ZO OZ PŠaV pri UCM v Trnave. P. Ondek a M. Habán
sa na pozvanie predsedníčky univerzitnej odborovej organizácie N. Dostálovej zúčastnili konferencie, na
ktorej prítomným členom odborov a zástupcom vedenia univerzity prezentovali činnosť OZ PŠaV na
Slovensku. V diskusii odpovedali na otázky týkajúce sa sociálneho a platového zabezpečenia zamestnancov
vysokých škôl.

12. 12. 2017, Brno: 41. Valné zhromaždenie Klubu školstva a vedy. Za zväz boli prítomní F. Šary a M.
Habán. VZ sa zaoberalo rozborom hospodárenia KŠV v Brne k 31. 12. 2017 a výhľadom hospodárenia na
rok 2018. Členovia valného zhromaždenia rozhodli o zvýhodnenom využívaní podkrovného bytu pre členov
odborových zväzov združených v KŠV Brno (ČMOS PŠ, OZ PŠaV na Slovensku, Odborový svaz
pracovníku vědy a výskumu, Vysokoškolský odborový svaz ČR a OZ SAV v Bratislave).
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/41-valne-zhromazdenie-ksv.alej

14. 12. 2017, Bratislava: Zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania. Zasadnutie viedla
predsedníčka rady FNPV M. Barteková. Za zväz bol prítomný M. Habán. Rada fondu schválila žiadosti
o pôžičku pre študentov doručené Fondu na podporu vzdelávania do 31. 10. 2017 v počte 830 a v celkovej
sume pôžičiek 1 855 100 eur. Súčasne schválili žiadosti o pôžičku pre pedagógov v počte 177 v celkovej
sume pôžičiek 1 552 800 eur.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-6.alej
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15. 12. 2017, Horný Smokovec: Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl. VZ viedol
predseda ŠRVŠ B. Lovász. Za zväz boli prítomní P. Ondek a M. Habán. Jedným z bodov bola diskusia o
aktuálnom dianí v školstve, na ktorej sa okrem zástupcov OZ PŠaV na Slovensku zúčastnili generálny
riaditeľ sekcie VŠ J. Jurkovič, reprezentant SRK a rektor UMB v Banskej Bystrici V. Hiadlovský a
podpredsedníčka RVŠ A. Čekanová. Účastníci diskutovali s reprezentantmi študentov a doktorandov o
smerovaní slovenského vysokého školstva, o NPRVaV – Učiace sa Slovensko, o pozíciách a zastupovaní
študentov v akademických senátoch univerzít a fakúlt, o príčinách odchodu absolventov stredných škôl do
zahraničia, hlavne na české vysoké školy, o fonde na podporu vzdelávania, o sociálnom statuse slovenských
študentov vysokých škôl a o ďalších rôznych témach, ktoré citlivo vnímajú študenti VŠ.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/valne-zhromazdenie-studentskej-rady-vysokych-skol.alej

9. 1. 2018, Trenčianske Teplice: Pracovné stretnutie s riaditeľom Domu speváckeho zboru slovenských učiteľov. S riaditeľom DSZSU A. Novosadom sa stretli P. Ondek, M. Habán a R. Bajánek. Na
stretnutí boli prekonzultovaná prístavba výťahu, činnosť ZO pri DSZSU.
9. 1. 2018, Bratislava: Dobrá reforma – stretnutie
s rektorom Slovenskej technickej univerzity. Autori
materiálu Dobrá reforma - Návrh stratégie rozvoja
slovenského vysokého školstva sa stretli na pôde STU v
Bratislave s jej rektorom R. Redhammerom a prorektorom
pre spoluprácu s praxou povereným riadením oblasti vedy a
výskumu M. Peciarom. Na stretnutí bola prítomná členka
rady zväzu a predsedníčka výboru UOO STU A. Ujhelyiová.
Autorský kolektív zastupovali: I. Koštiaľ, B. Pandula,
D. Hrehová, P. Gallo, J. Mikluš a M. Habán. Strategický plán
rozvoja slovenského vysokého školstva prezentoval Peter
Gallo, ktorý ako hlavný autor návrhu stratégie zosumarizoval rektorovi STU východiskové predpoklady a
princípy, kritické faktory úspechu, víziu a stratégie rozvoja vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu a
návrh aktivít k naplneniu strategických cieľov. Rektor STU uviedol, že pri takomto reformnom dokumente
je nevyhnutné stanoviť merateľné ukazovatele a plán stratégie, vrátane finančného zhodnotenia reformy.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/dobra-reforma-stretnutie-s-rektorom-slovenskej-technickejuniverzity-v-bratislave.alej

10. 1. 2018, Bratislava: Dobrá reforma – finálna verzia. Stratégiu rozvoja slovenského vysokého školstva
spracovala autorská skupina pod vedením P. Ondeka. Autorský kolektív bol zložený z členov: P. Gallo, M.
Habán, I. Koštiaľ, I. Leššo, B. Pandula, J. B. Ďurove, D. Hrehová, M. Blaško a J. Mikluš.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/dobra-reforma-finalna-verzia.alej

12. 1. 2018, Bratislava: Stanovisko k opätovnému preskúmaniu uzatvárania pracovných pomerov na
dobu určitú v prípade VŠ učiteľov. Z vyjadrenia generálneho riaditeľa sekcie VŠ vyplýva, že v príprave
novely zákona o VŠ je možné o tejto problematike diskutovať.
Info: https://www.ozpsav.sk/files/stanovisko_ms.jpg

7. 2. 2018, Prešov: Univerzitná konferencia ZO OZ Prešovskej univerzity. P. Ondek a M. Habán sa
zúčastnili na konferencii odborárov, ktorú zorganizovala Rada
ZO OZ PU pod vedením jej predsedu J. Mikluša. ZO a člen
predsedníctva zväzu J. Mikluš. Vedenie univerzity zastupovali
prorektori M. Portík, P. Adamišin a L. Suhányi. Za Z VŠaPRO
boli prítomní B. Pandula, M. Toropila, T. Bušová a A.
Košková. M. Mikluš vo svojom vystúpení podčiarkol
predovšetkým
potrebu
zaoberať
sa
oprávnenými
požiadavkami členov organizácie a akcentoval rozširovanie
členskej základne najmä z radov nových a mladých
zamestnancov koordináciou medzi základnými organizáciami
na jednotlivých fakultách a pracoviskách univerzity.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/celouniverzitna-konferencia-zo-oz-psav-pu- 5
v-presove.alej
8. 2. 2018, Bratislava: Zasadnutie komisie k rozpočtu zväzu. Za Z VŠaPRO boli prítomní Z. Szakalová,
D. Markovičová, E. Čahojová a M. Habán. Komisia sa zaoberala návrhom rozpočtu na rok 2018 a výberom
zhotoviteľa novej elektronickej databázy členov zväzu.
20. 2. 2018, Bratislava: Konferencia UOO
Slovenskej
technickej
univerzity.
Konferenciu na Fakulte architektúry
organizovala Rada odborových organizácií
pod vedením jej predsedníčky A.
Ujhelyiovej.
Konferenciu
moderoval
predseda fakultnej organizácie z Fakulty
architektúry M. Brašeň. Činnosť odboro-vej
organizácie na STU a Správu o plnení
rozhodnutí minulej konferencie UOO STU z
dňa 14. februára 2017 a o činnosti výboru
UOO STU za rok 2017 prezentovala A. Ujhelyiová. Zároveň predložila
delegátom konferencie návrh programových
cieľov na rok 2018. Súčasťou jej vystúpenia
bola aj informácia o úspešnom zavŕšení kolektívneho vyjednávania s vedením STU o kolektívnej zmluve na
rok 2018. Na konferencii vystúpili s príspevkami P. Ondek a M. Habán, ktorí v závere odovzdali ďakovné
listy Z VŠaPRO za dlhoročnú prácu v odboroch aktívnym členom: D. Berkeš (FCHPT), K. Vassalová (SjF),
P. Zúbek (SvF), M. Florovič (FEI) a J. Legény (FA).
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/odborari-zo-slovenskej-technickej-univerzity-v-bratislavezasadali-na-fakulte-architektury.alej

22. 2. 2018, Liptovský Ján: 15. predsedníctvo zväzu. Z VŠaPRO zastupovali J. Mikluš, J. Kováč a M.
Habán. Predsedníctvo prerokovalo správu o čerpaní rozpočtu zväzu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok
2018, vyhodnotenie Cieľov a programu zväzu za rok 2017, plán zasadnutí orgánov zväzu a KOZ SR na rok
2018, plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v základných organizáciách OZ PŠaV na
Slovensku, prehľad o poskytnutých finančných príspevkov z podporného fondu OZ PŠaV a prehľad o počte
účastníkov rekreačných pobytov a čerpaní finančných prostriedkov na dotácie na rekreačné pobyty.
23. 2. 2018, Dolinky - Žiar: 11. ročník lyžiarskych pretekov o Pohár
predsedu OZ PŠaV. Zo združenia VŠaPRO pretekali: A. Blahútová, Ľ.
Benčúriková (UK Bratislava), J. Palovičová, A. Turanová (UMB Banská
Bystrica), M. Dobiáš, A. Kováčik, H. Lukáš (SPU Nitra), D. Gajdošová, J.
Krilek, M. Ťavodová, I. Vida (TU Zvolen).
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/vysledky-11-rocnikalyziarskychpretekov-o-pohar-predsedu-oz-psav-na-slovensku.alej

28. 11. 2017, Bratislava: Stretnutie s predsedom NR SR.
Vedenie zväzu (P. Ondek, M. Habán, F. Šary, I. Šóš) sa v NR
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SR stretli s predsedom parlamentu A. Dankom, ktorý
zdôraznil: „Urobím všetko preto, aby som všetky tlaky na
školstvo ustál a maximálne posunul školstvo ďalej. Pre mňa
je prvoradá pozícia učiteľa v spoločnosti a jeho platové
ohodnotenie. Urobím všetko preto, aby od 1. 9. 2018 platy
učiteľov boli valorizované, a takisto aby tabuľkové platy
zamestnancov verejnej a štátnej správy neboli pod
minimálnou mzdou. V školstve sa nesmie experimentovať so
základnými hodnotami štátu“. M. Habán sa zameral na NPRV, hlavne na proces vyhodnocovania
pripomienok a finalizácie definitívnej verzie.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-predsedom-narodnej-rady-sr-andrejom-dankom.alej

1. 3. 2018, Bratislava: Dobrá reforma –
stretnutie s rektorom Univerzity Komenského. S
viceprezidentom SRK a rektorom UK K. Mičietom
rokovali členovia autorského kolektívu: B. Pandula,
I. Koštiaľ, J. B. Ďurove (všetci z TU Košice) a M.
Habán. Stretnutia sa zúčastnil A. Kurtanský predseda Rady predsedov základných organizácii
pri UK v Bratislave. Strategický plán rozvoja M.
Habán, ktorý uviedol ciele, východiskové predpoklady a princípy, kritické faktory úspechu, víziu a
stratégie rozvoja vysokoškolského vzdelávania,
vedy a výskumu a návrh aktivít k naplneniu
strategických cieľov pre transformáciu vysokého
školstva pre potrebu informačnej spoločnosti.
Zdôraznil, že základným cieľom, aby sa slovenské VŠ dostali medzi desiatku najlepších v Európe, čo
vyžaduje každoročné adekvátne zvyšovanie verejných finančných zdrojov do sektoru vysokého školstva.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/dobra-reforma-stretnutie-s-rektorom-univerzity-komenskeho-vbratislave.alej

26. 2. – 1. 3. 2018, Brusel: ETUI seminár – Možnosti využitia
projektových podpôr v sociálnej oblasti a vzdelávaní.
Z VŠaPRO
zastupoval P. Otepka (SPU Nitra), ktorý absolvoval moduly: budovanie
ľudských kapacít pre kolektívne vyjednávanie; lepšia uplatniteľnosť žien
v sektore dopravy; využitie všetkých dostupných prostriedkov organizácií pre
prebiehajúci tzv. Európsky semester; viaceré projekty digitalizácie
a informatizácie organizácií, nové spôsoby zamestnávania pracovníkov a i.
Info:
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/odborari-sa-skolili-o-moznostiach-vyuzitia-projektovych-podpor-vsocialnej-oblasti-a-vo-vzdelav.alej

10. 3. 2018, Bratislava: Stretnutie s poľskými odborármi sa
uskutočnilo medzi Odborovým zväzom poľských učiteľov (Zwiazek
nauczytelstwa polskiego) a Odborovým zväzom pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku. Zástupcovia 49 člennej delegácie
vedenej A. Borońom reprezentovali Malopoľský región. Za OZ
PŠaV sa poľským odborárom prihovorili P. Ondek a M. Habán, ktorí
účastníkom stretnutia priblížili činnosť zväzu.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-odborarmiz-polska.alej

15. 3. 2018, Bratislava: Konzultácie k riadeniu vysokých škôl.
Experti z Európskej asociácie univerzít, Európskej komisie
a zástupcovia z Estónska, Írska, Rakúska a Poľska iniciovali
konzultácie so zástupcami ministerstva školstva, dekanov fakúlt, 7
rektorov vysokých škôl, zástupcov študentov, rady vysokých škôl,
zamestnávateľov. Zamestnancov vysokých škôl reprezentovali
nominanti KOZ SR a OZ PŠaV M. Habán a J. Stodolovský.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má touto cestou
za cieľ identifikovať, ktoré inštitúty a podrobnosti je potrebné upraviť v národnej legislatíve, čo je
postačujúce upraviť vo vnútorných predpisoch vysokej školy/fakulty, čo v legislatívnom procese s cieľom
podporiť strategický rozvoj vysokoškolských inštitúcií.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/konzultacie-ohladom-riadenia-vysokych-skol.alej

15. 3. 2018, Bratislava: Konferencia odborárov na Ekonomickej univerzity. Predsedníčka rady ZO OZ
PŠaV pri EU Z. Szakalová zorganizovala spolu s členmi rady výročnú konferenciu, na ktorej odznela
správa, vyhodnotenie čerpania rozpočtu a plán rozpočtu na rok 2018. Odborárom sa prihovorili P. Ondek
a M. Habán, ktorí zhodnotili aktivity OZ PŠaV za ostatné obdobie.
21. 3. 2018, Bratislava: 5. výbor združenia VŠaPRO. Členovia výbor, ktorý viedol M. Habán prerokovali
a schválili čerpanie rozpočtu združenia a odvody členských príspevkov za rok 2017, návrh rozpočtu a plán
činnosti združenia na rok 2018. P. Ondek informoval členov výboru o činnosti OZ PŠaV za ostatné obdobie.
22. 3. 2018, Bratislava: 15. rada zväzu, ktorá schválila Vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii
a hlavným požiadavkám zamestnancov školstva. J. Sládečková –
poverená generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a účtovníctva a B.
Gondárová – vedúca oddelenia financovania vysokých škôl
informovali o rozpočte ministerstva na rok 2018 a vývoji
zamestnanosti a platov zamestnancov v regionálnom a vysokom
školstve. V poobedných hodinách privítal P. Ondek ministerku
školstva M. Lubyovú, veľvyslanca SR vo Fínsku T. Králika
a členov expertného tímu z Fínska. Ministerka opakovane
uviedla, že OZ PŠaV je najreprezentatívnejšia organizácia
v rezorte školstva a hlavným partnerom pri rokovaniach. Ocenila
konštruktívny prístup odborárov najmä v procese prípravy zavádzania množstva reformných zmien
v systéme. Z VŠaPRO v rade zväzu zastupovali A. Ujhelyiová, B. Pandula a M. Habán.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rada-zvazu-privitala-ministerku-skolstva-a-expertov-na-vzdelavanie-zfinska.alej

26. 3. 2018, Bratislava: Zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania. Zasadnutie viedla
predsedníčka rady FNPV M. Barteková. Okrem členov rady fondu boli na rokovaní prítomní aj členovia
dozornej rady FNPV M. Čutková a V. Hiadlovský. Za OZ PŠaV bol
prítomný M. Habán. Členom rady Fondu bola predložená správa o činnosti
dozornej rady. Výročnú správu FNPV za rok 2017 prezentoval riaditeľ
fondu P. Kučmáš. Súčasne predniesol vyhodnotenie plnenia rozpočtu za
rok 2017 a návrh rozpočtu FNPV na rok 2018, ktorí členovia rady Fondu
schválili. Rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-

27. 3. 2018, Bratislava: Slávnostné ocenenie pedagógov
pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva,
vedy, výskumu a športu SR M. Lubyovej si prevzali
pedagógovia a odborníci z oblasti školstva z celého
Slovenska Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné
listy. Na návrh OZ PŠaV na Slovensku bola medzi
ocenenými Z. Hlaváčová zo Z VŠaPRO (SPU Nitra).
Najvyššie rezortné vyznamenanie – Veľká medailu svätého
Gorazda jej bola udelená za významný prínos na zlepšovaní
postavenia zamestnancov školstva a za mimoriadne
výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese na
úseku vedy. Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej
činnosti pôsobí ako predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/ministerka-skolstva-m-lubyova-udelila-pedagogom-ocenenia-priprilezitosti-dna-ucitelov.alej

16. 4. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s ministerkou
školstva. M. Lubyová prijala P. Ondeka a M. Habána na
ministerstve školstva. M. Habán otvoril tému stavu legislatívy
v oblasti vysokých škôl (zákon o vysokých školách a príprava
nového zákona o kvalite vysokoškolského vzdelávania).
Generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej Ž. Surmajová
potvrdila, že bola akceptovaná zásadná pripomienka zväzu, aby
náklady na financovanie Agentúry na podporu kvality
vzdelávania boli priamo hradené z kapitoly ministerstva školstva.
P. Ondek pozval ministerku na konferencie, ktoré bude odborový
zväz organizovať.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/ministerka-prijala-vedenie-zvazu.alej

18. 4. 2018, Košice: Pracovné stretnutie s rektorom UPJŠ. Na Univerzite P. J. Šafárika sa uskutočnilo
stretnutie medzi rektorom P. Sovákom a P. Ondekom, M. Habánom a B. Pandulom. Predmetom stretnutia
bolo predstavenie reformy vysokého školstva na Slovensku, osobitne alternatívneho návrhu Dobrá reforma Strategický plán rozvoja slovenského vysokého školstva. S rektorom boli prerokovaná politika odborového
zväzu v oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, platového ohodnotenia a pracovných podmienok so
zameraním na BOZP. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie s predsedníčkou Koordinačnej
odborovej rady OZPŠaV pri UPJŠ T. Bušovou.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-s-rektorom-univerzity-pavla-jozefa-safarika-vkosiciach.alej

19. 4. 2018, Nitra: Konferencia ZO Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Na pozvanie
predsedníčky fakultnej odborovej organizácie B. Martiškovej sa M. Habán zúčastnil ročného bilancovania
činnosti odborov na FAPZ. Na konferencii odznela správa o činnosti, vyhodnotenie plnenia kolektívnej
zmluvy, plán príjmov a výdavkov, plán činnosti na rok 2018.
26. 4. 2018, Nitra: Výročná konferencia Univerzitnej
organizácie na SPU. V Kongresovom centre sa stretli
delegáti výročnej konferencie Univerzitnej organizácie OZ
PŠaV pri SPU v Nitre. Správu o činnosti univerzitnej
organizácie za uplynulé obdobie predniesla jej predsedníčka
Z. Hlaváčová. P. Ondek vyzdvihol činnosť univerzitnej
organizácie na SPU, ktorá je podľa jeho slov najlepšou na
slovenských vysokých školách. Pripomenul tiež zásluhy jej
predsedníčky, ktorú ministerka školstva v marci ocenila
Veľkou medailou sv. Gorazda. Informoval o vyjednávaní
navýšenia platov pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, ako aj dôvodoch nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 a memoranda
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o úprave platových pomerov zo strany OZ PŠaV. M. Habán sa zaoberal financovaním VŠ, platovými
podmienkami zamestnancov, ako aj zmenami v legislatíve VŠ. V závere konferencie odovzdali P. Ondek
a M. Habán Ďakovný list za podporu a aktívnu prácu v prospech odborov J. Tomášovi a O. Ložekovi.
Univerzitná organizácia OZ ocenila ďakovným listom J. Antala, M. Kadlečíkovú a Ľ. Pastrnákovú.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-konferencia-univerzitnej-organizacie-oz-psav-pri-spu-vnitre.alej
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/odbor%C3%A1ri-hodnotili-uplynul%C3%BD-rok-a-predstaviliz%C3%A1mery-na-%C4%8Fal%C5%A1ie-obdobie/

30. 4. 2018, Bratislava: 83. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie viedol prezident SRK R.
Kropil. Za OZ PŠaV sa zasadnutia zúčastnili P. Ondek a M. Habán.
1. 5. 2018, Žilina: Celoslovenské oslavy sviatku práce. V Budatínskom
parku sa uskutočnili oslavy 1. mája, ktorých hlavným organizátorom bola 9
Konfederácia odborových zväzov SR. Osláv sviatku práce sa zúčastnili
aj členovia OZ PŠaV, hlavne zo stredoslovenského regiónu. Organizačne
účasť našich členov zabezpečili predsedovia: K. Cigániková (ZZŠ), I.
Majerová (ZSŠ) a P. Varša (Z VŠaPRO). Pre všetkých bol pripravený
bohatý sprievodný program: Sokoliari FALCONARII, policajní
kynológovia, ukážky práce policajných preventistov, hasičskej a
záchrannej techniky, rôzne atrakcie a súťaže, prezentácie tradičných
remesiel a zručností, „Odborársky stolček, prestri sa!“ – chlieb s masťou a cibuľou, poradenstvo v
pracovnoprávnej oblasti a BOZP.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/skolski-odborari-na-oslavach-1-maja.alej

9. 5. 2018, Herľany: Univerzitná konferencia odborov na
Technickej univerzite. V učebno-výcvikovom stredisku
Technickej univerzity v Košiciach v Herľanoch sa
uskutočnila Univerzitná konferencia Základných organizácii
OZ PŠaV. Konferencie sa zúčastnilo 62 delegátov a 12 hostí.
Konferenciu moderoval T. Farágó. Predseda Rady ZO B.
Pandula hodnotil výsledky, ktoré boli dosiahnuté na úrovni
KOZ SR, OZ PŠaV na Slovensku, RADY ZO OZ PŠaV na
TUKE a v kolektívnom vyjednávaní na univerzite. Rektor S.
Kmeť v príhovore spomenul, kritický prístup k návrhu novely
zákona o vysokých školách, kritický stav v počte študujúcich
študentov na slovenských vysokých školách. P. Ondek a M.
Habán odovzdali Ďakovné listy Z VŠaPRO H. Džupkovej, J. Zacharovovej, J. Pustej a H. Mergeščíkovej.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/univerzitna-konferencia-rady-zo-oz-psav-na-technickej-univerzitev-kosiciach.alej

10. 5. 2018, Nitra: 16. predsedníctvo zväzu. Z VŠaPRO zastupovali J. Mikluš, J. Kováč a M. Habán.
Predsedníctvo sa uskutočnilo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po oficiálnom programe
sa členovia predsedníctva zväzu spolu s regionálnymi funkcionármi M. Kováčom a Z. Hlaváčovou stretli
s členmi zväzu, aby diskutovali o aktuálnych témach, ktoré trápia zamestnancov školstva a priblížili im
priebeh a výsledky rokovaní so zástupcami štátnej správy a samosprávy.

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/predsednictvo-zvazu-zasadalo-v-nitre.alej

13. 5. 2018, Bratislava: Zlatý Amos. P. Ondek, M. Habán a I. Šóš sa zúčastnili odovzdávania ocenení pre
najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos.
17. – 18. 5. 2018, Kežmarské Žľaby: Školenie BOZP
a vyhodnotenie bowlingového turnaja. V RZ Crocus sa konalo
školenie určené pre zástupcov univerzít z východoslovenského
regiónu zamerané na vedenie sociálneho dialógu, kolektívne
vyjednávanie a BOZP. Záver podujatia patril slávnostnému
vyhodnoteniu a oceneniu najúspešnejších hráčov v 2. ročníku
bowlingového turnaja - Bowling Uni TOUR o putovný pohár troch
univerzít (TU Košice, UVLF Košice a PU Prešov), ktorého
hlavným organizátorom v akademickom roku 2017/2018 bola
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/2-rocnik-bowling-uni-tour-o-putovny-pohar-3-u.alej

23. - 25. 5. 2018, Paríž: EHEA – ministerská konferencia. V Paríži sa uskutočnila ministerská
konferencia spolu s piatym bolonským politickým fórom EHEA (European Higher Education Area), ktoré
nadväzuje na podpísanie Bolonskej deklarácie v roku 1999, pričom jedným zo signatárov bolo aj Slovensko.
Členmi slovenskej ministerskej delegácie boli generálny riaditeľ sekcie VŠ J. Jurkovič, viceprezident SRK
M. Šmid, predseda ŠRVŠ B. Lovász a podpredseda OZ PŠaV M. Habán. Účastníci ministerskej konferencie
naďalej deklarovali podporu transparentnosti VŠ vzdelávania, mobilít študentov, učiteľov, vedcov, zlepšenie
kvality vzdelávania, vzájomného uznávania kvalifikácií v rámci krajín Európskeho VŠ priestoru.

28. 5. 2018, Zvolen: Výročná členská schôdza na
Technickej univerzite. Správu o činnosti za rok
2017 predniesol predseda Rady UOO J. Kováč.
Hovoril o zachovaní benefitov z predchádzajúceho
obdobia KZVŠ na rok 2018. P. Ondek informoval o
vyjednávaní navýšenia platov zamestnancov
školstva, ako aj o dôvodoch nepodpísania
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 a
memoranda o úprave platových pomerov zo strany
OZ PŠaV. M. Habán sa zaoberal financovaním VŠ,
platovými podmienkami zamestnancov. V závere
konferencie boli odovzdané Ďakovné listy
Z VŠaPRO E. Sujovej, E. Paločkovej, B.
Mokošovej, I. Vidovi a F. Molnárovi. Držiteľovi
striebornej Jánskeho plakety M. Lieskovskému a držiteľom bronzovej Jánskeho plakety M. Vlčkovej, M.
Hnilicovej a S. Azorovi boli za ich humánny čin odovzdané malé darčeky.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-na-tu-zvolen.alej

29. 5. 2018, Zvolen: Konferencia „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“: Združenie
VŠaPRO zorganizovalo v spolupráci s reprezentatívnymi partnermi VŠ (SRK, RVŠ, ŠRVŠ, KDF SR, ADS)
a rektorom TU R. Kropilom konferenciu uskutočnenú pod záštitou ministerky školstva M. Lubyovej.
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Prezident SRK R. Kropil privítal účastníkov konferencie a vyjadril sa
o záveroch a odporúčaniach SRK k NPRVV. O reforme vysokých
škôl z pohľadu RVŠ SR hovoril jej predseda M. Putala. Predseda
ŠRVŠ B. Lovász uviedol ako
reformu vnímajú študenti na
univerzitách. P. Gallo - člen pracovnej skupiny ministerstva školstva
k NPRVV prezentoval príspevky zamerané na možnosti efektívneho
riadenia vysokého školstva modernými metódami. M. Habán
informoval o alternatívnom návrhu z dielne OZ PŠaV na Slovensku
„Dobrá reforma – Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“,
ktorá sa zaoberá akčnými plánmi a kvantifikáciou dopadov na
financovanie reformy, bez ktorého nie je možné dosiahnuť posun v kvalite slovenského vysokého školstva.
Argumenty, prečo transformovať vysoké školstvo prezentovali B. Pandula. Ministerka školstva uviedla
východiská pre NPRVV. Vysokoškolské vzdelávanie na Kube so zreteľom na medzinárodnú spoluprácu 11
prezentoval generálny riaditeľ kubánskeho Ministerstva vysokoškolského vzdelávania M. M. A. Sánchez.
Prezentácie referujúcich (P. Gallo, B. Pandula, P. Rybár, D. Hrehová, P. Ondek, M. M. A. Sánchez a A. Čekanová) sú na stránke:
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/konferencia-strategia-rozvoja-slovenskeho-vysokeho-skolstva.alej

4. 6. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s ministerkou
školstva. Na ministerstve školstva sa uskutočnilo stretnutie medzi
ministerkou školstva M. Lubyovou a reprezentantmi zväzu P.
Ondekom, M, Habánom a I. Šóšom. Hlavným bodom rokovania boli
alternatívy zvyšovania platov zamestnancov regionálneho a
vysokého školstva v rokoch 2019 a 2020. Osobitne sa diskutovalo o
možnostiach podpory a zvýšenia nástupných platov začínajúcich
učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a
začínajúcich učiteľov vysokých škôl. Predseda zväzu priblížil
aktuálny stav kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na rok
2019 a závery z rokovania s predsedom NR SR A. Dankom.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-ministerkou-skolstva.alej

14. – 16. 6. 2018, Chvalovice: 17. rada zväzu. Spoločné rokovanie s
Predsedníctvom ČMOS PŠ bolo uskutočnené na základe pozvania
českej strany v Chvaloviciach pri Znojme. Rokovanie sa zameralo
najmä na porovnanie platového ohodnotenia zamestnancov školstva v
jednotlivých krajinách, na ich pracovnoprávne postavenie a spoluprácu
oboch zväzov do budúcna. Okrem spoločného pracovného stretnutia sa
vedenie zväzu zúčastnilo aj prijatia na mestskom úrade v Znojme, kde
rokovali so zástupcom starostu mesta Znojmo J. Blahom.
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-rady-zvazu-v-cr.alej

26. 6. 2018, Bratislava: 17. predsedníctvo zväzu. Za Z VŠaPRO boli prítomní na zasadnutí J. Mikluš a M.
Habán. P. Ondek informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania a valorizácii platov, o Výročnej
správe Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR.
24. -27. 6. 2018, Bratislava: Slovensko – ukrajinská
spolupráca. Členovia predsedníctva zväzu privítali zástupcov
z partnerského Ukrajinského odborového zväzu učiteľov.
Cieľom návštevy bol rozvoj bilaterálnych vzťahov v rámci
systému podpory európskej odborárskej solidarity, ako aj
vzájomná výmena skúseností a podnetov z odborárskej práce.
Účastníci stretnutia sa informovali o aktuálnej politickej
situácii a stave školstva a pracovných a ekonomických
podmienkach zamestnancov v oboch krajinách.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/slovensko-ukrajinska-spolupraca.alej

1. -7. 7. 2018, Kežmarské Žľaby: I. Letný detský tábor. OZ PŠaV pripravil pre deti členov odborov LDT
v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby. Deti vo veku 8 – 14 rokov strávili v prostredí
Vysokých Tatier úvodnú časť letných prázdnin so zaujímavým programom. Celkovo 76 detí z rôznych miest
Slovenska počas letného detského tábora spoznalo tatranskú prírodu, absolvovali túru k Šalviovému
prameňu (zdatnejší až na Zelené pleso), naučili sa poskytovať prvú pomoc, zdokonalili sa v rôznych
individuálnych i kolektívnych športoch, prezreli si expozície múzea TANAP-u, tatranskej prírody
a navštívili Beliansku jaskyňu. Absolvovali aj stretnutie s P. Ondekom, diskotéky, súťažné hry, kurzy tvorby
náramkov a príveskov, kreslenie na asfalt, premietanie filmov a zaujímavé ukážky džuda, ktoré predviedli
džudisti z TJ Slávia PU v Prešove. Vedúcimi oddielov boli: B. Martišková, M. Vilčeková, P. Kuchár, M.
Habán a S. Azor. Zdravotnícky dozor zabezpečovala T. Micháleková.
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Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/uspesny-1-rocnik-letneho-detskeho-tabora.alej

27. 8. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s ministerkou školstva. M. Lubyová prijala P. Ondeka a M.
Habána na ministerstve školstva. Hlavným bodmi stretnutia boli:
- novelizácia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú schválila
vláda SR 22. 8. 2018, so zmenou tabuliek pre nepedagogických
zamestnancov a pre pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl a
vývojovo-výskumných zamestnancov, ktoré budú nariadením
vlády zvýšené o 10 % od 1. 1. 2019,
- pripomienky k návrhu Nariadenia vlády SR, ktorým sa mení
nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce s prevahou
duševnej práce (Príloha č. 1) a pracovných činností remeselných,
manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce
(Príloha č. 2) vo verejnom záujme.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/aktuality/contentInd/4.alej

28. 8. 2018, Bratislava: Pripomienkovanie Katalógov pracovných činností nepedagogických
zamestnancov. Na úrade zväzu stretli členovia pracovnej skupiny, ktorá zastupuje nepedagogických
zamestnancov školstva na všetkých typoch a stupňoch škôl a školských zariadení. Z VŠaPRO zastupovali
B. Martišková, P. Hrobár, Z. Szakalová a E Čahojová. Zväz pripravil pripomienky ku katalógom
pracovných činností v súvislosti so zmenou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pripomienkujeme-katalogy-pracovnych-cinnosti-nepedagogickychzamestnancov.alej

5. 9. 2018, Bratislava: Pripomienkovanie návrhu na príspevok na rekreácie. Na úrade zväzu bol
pripomienkovaný návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Zväz podporuje zámer vylepšiť cestovný ruch na území Slovenska zavedením finančnej podpory na
rekreácie pre zamestnancov. Je navrhované, aby z ceny rekreačného pobytu 500 eur zaplatil zamestnávateľ

55% - 275 eur a zamestnanec 45% - 225 eur. Predpokladáme, že táto forma zlepší sociálne postavenie
zamestnancov aj v štátnej a verejnej službe. Za Z VŠaPRO boli na pripomienkovaní M. Habán a E.
Čahojová. Návrhy a pripomienky boli zaslané A. Dankovi a na KOZ SR.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/prispeje-zamestnavatel-na-rekreaciu-.alej

12. 9. 2018, Košice: Futbalový turnaja troch
univerzít (SPU Nitra, UVLF Košice, TU
Zvolen), ktorý bol zorganizovaný pod záštitou
rektorky UVLF J. Mojžišovej a Rady ZO OZ
PŠaV UVLF.
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skolya-PRO/futbalovy-turnaj-troch-univerzit.alej

17. 9 2018, Kežmarské Žľaby: Prevod
majetku. P. Ondek, M. Habán, F. Šary, I. Šóš
a vedúci úradu zväzu J. Stodolovský sa
zúčastnili rozhovoru s N. Frankom, na ktorom
bol dohodnutý postup pri odovzdávaní
nehnuteľného majetku, ktorý získal OZ PŠaV
na Slovensku kúpou od Frankovcov.
18. 9. 2018, Prešov: Slávnostné otvorenie akademického roka na Prešovskej univerzite. Na základe
pozvania rektora PU P. Kónyu sa P. Ondek a M. Habán sa zúčastnili slávnostného otvorenia akademického
roka 2018-2019.
20. 9. 2018, Nitra: Športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, na ktorom sa na
základe pozvania dekana fakulty P. Ondríšíka zúčastnil M. Habán a odborári z fakultnej organizácie spolu
s jej predsedníčkou B. Martiškovou.
21. 9. 2018, Nitra: Slávnostné otvorenie akademického roka na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.
Na základe pozvania
rektorky SPU K. Halászovej sa M. Habán sa zúčastnil slávnostného
otvorenia akademického roka 2018-2019, ktoré sa uskutočnilo v aule
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V úvode otvorenia bola
inaugurovaná nová rektorka univerzity K. Halászová.
Info: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/sl%C3%A1vnostn%C3%A9-otvorenie-akademick%C3%A9ho-roka-naspu-aj-za-%C3%BA%C4%8Dasti-ministerky-gabriely-mate%C4%8Dnej/

25. 9. 2018, Banská Bystrica. Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Mateja Bela. Na
základe pozvania rektora P. Hiadlovského sa P. Ondek zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka
2018-2019.
25. 9 2018, Nitra. Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Konštantína Filozofa. Na
základe pozvania rektora L. Vozára sa M. Habán zúčastnil slávnostného otvorenia 60. akademického roka. .
Program začal inauguráciou rektora UKF L. Vozára a dekanov troch fakúlt.
Viac informácií na: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/2282-60-slavnostne-otvorenie-akademickeho-roka

26. 6. 2018, Žiar nad Hronom: 18. predsedníctvo zväzu.
Predsedníctvo zväzu už tradične niekoľkokrát za rok uskutočňuje svoje
výjazdové zasadnutia v regiónoch Slovenska. Zasadnutie sa uskutočnilo
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, kde nás privítal riaditeľ
školy M. Krajčov a predsedníčka základnej organizácie Z. Žiaková. Za
Z VŠaPRO boli prítomní na zasadnutí J. Mikluš, J. Kováč a M. Habán.
Popoludní nasledovala beseda s členmi zväzu v regióne, na ktorej bol
prítomný aj primátor mesta P. Antal.
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27. 9. 2018, Bratislava: Rozporové konanie ku katalógu pracovných činností. Na úrade vlády SR za
Z VŠaPRO zúčastnil rozporového konania predseda sekcie robotníckych a THP profesií P. Hrobár (UKF
Nitra).
1. 10. 2018, Bratislava: Zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania. M. Habán sa zúčastnil
zasadnutia rady FNPV, na ktorej boli schválené žiadosti o pôžičku pre študentov predložená do 15. 9. 2018.
3. 10. 2018, Bratislava: 12. monitorovací výbor programu Výskum a inovácie. Členka Rady zväzu A.
Ujhelyiová sa zúčastnila rokovania MV pre operačný program Výskum a inovácie. Na rokovaní boli
schválené hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP Vai – MŠVVaŠ SR a Revízia
OP VaI (verzia 5.0).
4. 10. 2018, Kežmarské Žľaby: Plénum združenia základných škôl. Vedenie zväzu P. Ondek, M. Habán, 14
I. Šóš, F. Šary) sa zúčastnilo zasadnutia pléna, na ktorom bola zvolená nová predsedníčka združenia ZŠ I.
Gamčíková. Doterajší predseda združenia a podpredseda zväzu F. Šary sa vzdal funkcie k 31. 12. 2018.
9. 10. 2018, Bratislava: Seminár o programe Erasmus+. Na základe nominácie OZ PŠaV sa M. Habán
zúčastnil seminára „Mobilitná skúsenosť pre zamestnateľnosť“, ktorého cieľom bolo informovať o programe
Erasmus+ a predstaviť nástroje validácie a uznávania (ECVET, Europass) pre zvýšenia uplatnenia
absolventov stredného odborného vzdelávania.
9. 10. 2018, Kežmarské Žľaby: Konferencia ZO OZ UVLF. P. Ondek a M. Habán sa zúčastnili
konferencie Základnej organizácie OZ PŠaV Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
spojené so spoločným zasadnutím Vedenia UVLF a Predsedníctva AS UVLF. Konferenciu organizovala
Rada ZO pod vedením M. Toropilu. Na konferencii odznela správa o činnosti odborovej organizácie, správa
revíznej komisie, návrh a schválenie kandidátov do Rady. Najvyššie zväzové ocenenie Krištáľovú plaketu
OZ PŠaV na Slovensku ako najvyššie zväzové ocenenie prevzal R. Ondrejka.
11. – 12. 10. 2018, Prešov: 85. zasadnutie Slovenskej
rektorskej konferencie. Zasadnutie viedol prezident SRK
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Členovia SRK rokovali
o aktuálnych témach vysokého školstva, vedy a výskumu v
nadväznosti na novelu vysokoškolského zákona a prijatie
zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania. M. Habán informoval o rokovaní HSR SR k
návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021, a tým súvisiacim
zvýšením osobných výdavkov na pokrytie valorizácie platov
na verejných vysokých školách. Súčasne poukázal na zmeny
a rozdiely v zvýšení základných tarifných platov od 1. januára 2019, ktoré nastanú v Osobitnej stupnice
platových taríf učiteľov VŠ a výskumných a vývojových zamestnancov a v Základnej stupnici platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Info:https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/85-zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.alej
https://www.srk.sk/sk/pre-media/fotogaleria/85-zasadnutie-srk

17. 10 2018, Nitra: Stretnutie s bývalými zamestnancami SPU.
V mesiaci úcty k starším zorganizovala Univerzitná odborová
organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre pod vedením jej
predsedníčky Z. Hlaváčovej v Kongresovom centre ŠD A.
Bernoláka tradičné stretnutie so seniormi. Z. Hlaváčová
informovala o najdôležitejších udalostiach na SPU v minulom
akademickom roku, informovala o bohatej činnosti odborov na
univerzite.
Info:https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/op%C3%A4%C5%A5-po-roku-sa-zi%C5%A1li-na%C5%A1i-seniori/

17. – 19. 10. 2018, Vilnius (Litva): EDUDAYS 2018.
Výročnú konferenciu zorganizoval ETUI (Európsky
odborársky vzdelávací inštitút) pod vedením riaditeľky V.
dos Santos Costa. Za KOZ SR sa konferencie zúčastnili člen
Výboru pre vzdelávanie Európskej odborovej konfederácie
M. Habán a špecialista pre zahraničnú spoluprácu KOZ SR
M. Hajnoš. Hlavným cieľom bolo prerokovanie a schválenie
stratégie, vzdelávacích a výskumných aktivít ETUI do roku
2020. Členom fóra bol predložený dokument Tvorba
digitálnej ekonomiky 2030 – od výskumu ku akcii, ktorý
je vypracovaný v 6 projektových scenároch: 1. Dva svety práce v roku 2030, 2. Lepšia práca a väčšia
samostatnosť. 3. Peer-to-peer. 4. Divoký Západ. 5. Virtuózna regulácia. 6. Tanec diktátora a ako to predať
Číne. Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/edudays-2018.alej
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22. 10. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie VŠ. Na ministerstve
školstva sa B. Pandula a M. Habán stretli s J. Jurkovičom. Na stretnutí prezentovali návrhy na riešenie
problémov vysokého školstva. Súčasne predostreli požiadavku na zvýšenie podielu finančných prostriedkov
na nepedagogických zamestnancov VŠ.
23. 10. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou sekcie štátnej a verejnej služby.
Na Úrade vlády sa P. Ondek, T. Koperová a M. Habán stretli s M. Dzurendovou vo veci rozpočtovania
verejných zdrojov a prípravy legislatívnych procesov súvisiacich s valorizáciou miezd od 1. 1. 2019.
3. 10. 2018, Bratislava: Pracovné stretnutie s viceprezidentkou KOZ SR. Na Úrade konfederácie sa M.
Habán stretol s M. Uhlerovou. Predmetom stretnutia bola príprava PR marketingu pre získavanie nových
členov odborov, hlavne mladých zamestnancov začínajúcich pracovať vo verejne správe.

Bratislava, 24. 10. 2018
Spracoval: Miroslav Habán,
podpredseda zväzu a predseda združenia VŠaPRO

