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Predsedníctvo zväzu rokovalo v Žiari nad Hronom 

 

 
 

Predsedníctvo zväzu už tradične niekoľkokrát za rok 
uskutočňuje svoje výjazdové zasadnutia v regiónoch 
Slovenska. Chceme sa tak ešte viac priblížiť členskej 
základni, spoznať lepšie základné organizácie a dať 
členom možnosť bezprostredne diskutovať o ich 
problémoch a situácii na školách a školských zaria-
deniach.  
V stredu 26. septembra 2018 rokovalo predsedníctvo 
zväzu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb 
v Žiari nad Hronom, kde nás privítal riaditeľ školy 
Miroslav Krajčov a predsedníčka základnej organi-
zácie Zdenka Žiaková.  
Rokovanie organizačne zabezpečili a zúčastnili sa ho 
regionálne funkcionárky zväzu Iveta Majerová, pred-
sedníčka Rady ZO Združenie stredného školstva 
v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, ktorá je 
zároveň členkou predsedníctva zväzu, Magdaléna 
Ponická, predsedníčka krajskej rady ZO Združenie 
základného školstva v kraji Banská Bystrica a Anna 
Záhorcová, predsedníčka rady ZO v okrese Žiar nad 
Hronom. Informovali členov predsedníctva o situácii 
v odboroch, organizovanosti na jednotlivých školách 
a spolupráci so zriaďovateľmi.  
V poobedných hodinách sa členovia predsedníctva 
presunuli na besedu s členmi zväzu v regióne. Na 
stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Peter Antal, 
ktorý je zároveň poslancom NRSR a vedúca škol-
ského úradu Adriana Giláňová. Na úvod stretnutia 
predseda zväzu Pavel Ondek informoval o vývoji 
platov v ostatných rokoch a o rokovaniach s predsta-
viteľmi vlády, NRSR a politických strán. Ďalej ozrejmil            
 

aktuálnu  situáciu v školskej  legislatíve a pokračoval 
zmenami, ktoré sa zväzu v poslednej dobe podarilo 
presadiť (valorizácia platov pedagogických a odbor-
ných zamestnancov a učiteľov VŠ v rokoch 2016 
a 2017 o 6%, dohoda o valorizácii platov týchto 
zamestnancov o 10% v roku 2019 a 2020, úprava 
tarifných tabuliek pedagogických a  odborných za-
mestnancov, preradenie vedecko-výskumných za-
mestnancov späť do tabuľky pre učiteľov VŠ, zvý-
šenie započítateľnej praxe z 32 na 40 rokov, zmena 
tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe, 
podľa ktorej sú odmeňovaní nepedagogickí zamest-
nanci školstva tak, že bude od 1.1.2019 začínať na 
úrovni minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať 
ďalšie platové triedy a stupne, atď.). Informoval 
o rokovaniach s ministerkou školstva M. Lubyovou 
v súvislosti so snahou zlepšiť platové ohodnotenie 
začínajúcich učiteľov ako aj o výhradách zväzu 
k navrhovanej zmene kreditového vzdelávania. Vo 
vystúpení pokračoval podpredseda zväzu a predseda 
združenia ZŠ František Šary, ktorý zdôraznil prácu 
profesijných sekcií zväzu v procese pripomienko-
vania návrhov zákonov týkajúcich sa školstva ako aj 
spoluprácu jednotlivých rád ZO s riaditeľmi a zria-
ďovateľmi. Podpredseda zväzu a predseda združenia 
SŠ Ivan Šóš následne zhrnul aktivity zväzu ako 
profesijno-odborovej organizácie pri organizovaní 
rôznych odborných seminárov, okrúhlych stolov 
a  konferencií, prostredníctvom ktorých zväz umožňu-
je diskusiu kľúčových aktérov o aktuálnych otázkach 
v oblasti výchovy, vzdelávania a vedy.  
V následnej aktívnej diskusii sa prítomní členovia 
posťažovali na problémy pri komunikácii s konkrét-
nymi riaditeľmi, resp. zriaďovateľmi a na nedosta-
točnú odvahu kolektívov postaviť sa za svojich 
zástupcov v boji za dobrú vec. Členov predsedníctva 
sa tiež pýtali otázky z každodenného pracovného 
života týkajúce sa napr. práce nadčas, kreditových 
príplatkov, obedov zadarmo, maximálneho počtu detí 
v ŠKD, financovania prenesených a originálnych 
kompetencií samosprávy v oblasti školstva či ako 
najlepšie prezentovať výhody členstva vo zväze.  
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Ako vnímajú medzinárodné organizácie Slovensko 

 

 
 
Dňa 21. septembra 2018 sa vedúci Úradu zväzu Juraj 
Stodolovský zúčastnil seminára organizovaného za-
stúpením Európskej komisie na Slovensku pod náz-
vom „Ako hodnotia medzinárodné inštitúcie Sloven-
sko“. Zástupcovia najvýznamnejších medzinárodných 
inštitúcií predstavili svoj pohľad na oblasti od makro-
ekonomických ukazovateľov cez daňový systém a trh 
práce až po sektory ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, 
kvalita verejnej správy či životné prostredie. Medzi-
národné organizácie pravidelne analyzujú a monito-
rujú členské krajiny a publikujú podrobné 

analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom 
fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych 
oblastiach.   
Zástupcovia medzinárodných inštitúcií ako Európska 
komisia, Medzinárodný menový fond a Orga-nizácia 
pre spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj odborná 
verejnosť sa zhodli, že najväčšími výzvami zostáva 
školstvo, kvalita verejnej správy, situácia na trhu 
práce, hlavne v súvislosti s nedostatkom kvalifiko-
vanej pracovnej sily a slabou integráciou zne-
výhodnených skupín a tiež oblasť zdravotníctva. 
Výsledok seminára potvrdil, že odporúčania EK v kon-
texte Európskeho semestra a analýzy v Správe o 
Slovensku sa zhodujú s hodnoteniami iných renomo-
vaných medzinárodných organizácií.  
V oblasti školstva nám odporúčajú najmä: zvýšiť 
verejné výdavky na školstvo a vedu, zlepšiť výsledky 
vzdelávania pri medzinárodných testovaniach, nasme-
rovať vzdelávanie k výskumnej a inovatívne-oriento-
vanej ekonomike, urýchliť proces integrácie margina-
lizovaných skupín či zefektívniť prepojenie obsahu 
vzdelávania s potrebami trhu práce.  
   
Jura Stodolovský  
vedúci úradu OZ PŠaV na Slovensku  

 

Požiadavka na zníženie úväzkov 

            

 
 
Zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku v rámci 
rozporového konania k návrhu zákona o 
pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 
2018 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a 
športu SR pripomienkovali aj nariadenie vlády, 
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno- 
vzdelávacej   činnosti   pedagogického zamestnanca. 
 

V nariadení vlády požadujeme, aby bol základný 
úväzok priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti 
upravený nasledovne:  
-     majster odbornej výchovy v strednej odbornej 
škole: zníženie z pôvodného rozpätia 24 až 35 hodín 
na 24 až 30 vyučovacích hodín,  
-     vychovávateľ školského klubu detí: zníženie z pô-
vodných 27 na 25 hodín priamej výchovnej činnosti,  
-  vychovávateľ školského internátu a vychovávateľa 
centra voľného času: zníženie priamej výchovnej 
činnosti z 30 na 25 hodín,  
-  učiteľ materskej školy: zníženie základného úväzku 
priamej vyučovacej činnosti  z 28 na 26 hodín 
týždenne.  
 
Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR budú k návrhom 
vykonávacích predpisov ešte prebiehať rokovania. 
 
Rozporového konania sa zúčastnili: Pavel Ondek, 
Ivan Šóš, Eva Klikáčová a Ivan Dudáš.  
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Prispeje zamestnávateľ na rekreáciu? 

 

.  
 
Dňa 5. septembra 2018 bol na úrade Odborového 
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
prerokovaný 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.  
Odborový zväz  pracovníkov  školstva a vedy  na Slo-  
 

vensku  podporuje  zámer vylepšiť  cestovný ruch na   
Slovensku zavedením finančnej podpory na rekreácie 
pre zamestnancov.  
Je navrhované, aby z ceny rekreačného pobytu 500 
eur zaplatil zamestnávateľ 55% - 275 eur a zamest-
nanec 45% - 225 eur. Týka sa to iba rekreačných po-
bytov na území Slovenska.  
Predpokladáme, že táto forma zlepší sociálne posta-
venie zamestnancov aj v štátnej a verejnej službe.  
Zúčastnení na rokovaní boli: Pavel Ondek – pred-
seda zväzu, Miroslav Habán, Ivan Šóš, Rastislav 
Bajánek, Eva Čahojová, Božena Baďanská, Yvonne 
Furdíková. Profesijno-odborový zväz (OZ PŠaV na 
Slovensku) pripravil k uvedenému návrhu pripomie-
nky, ktoré sme následne odoslali Konfederácii odbo-
rových zväzov Slovenskej republiky a súčasne aj 
predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi.  
 
6. 9. 2018, Ivan Šóš – podpredseda OZ PŠaV  

Obedy zadarmo od 1. 1. 2019? 

 
 
Dňa 6. septembra 2018 sa v Bratislave na úrade 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku uskutočnilo rokovanie celoslovenského 
Výboru sekcie školských jedálni pri Združení základ-
ného školstva. Za sekciu boli prítomné odborníčky 
z praxe Magdaléna Figurová, Edita Horváthová 
a Ale-na Kamendyová. Rokovanie otvoril predseda 
zväzu Pavel Ondek, ktorý prítomných oboznámil 
s informáciou, ktorá odznela v médiách o poskyto-
vaní bezplatných obedov pre žiakov základných škôl 
a posledných ročníkov materských škôl. Táto navrho-
vaná zmena by sa mala dotknúť približne 516 tisíc 
žiakov. Za zväz sa ďalej rokovania zúčastnili Rasti-
slav Bajánek, Yvonne Furdíková, Miroslav Habán a 
Ivan Šóš. Členky výboru poukázali na súčasný stav v 
školských jedálňach a problémy, ktoré s ním súvisia. 
Následne bol diskutovaný pohľad odbornej verejnosti   
                                 

v zastúpení členiek výboru na navrhovanú zmenu v 
„stravovaní pre deti zadarmo“ diskusia bola vedená v 
interakcii aj s právnym i finančným pohľadom na vec.  
Z uvedeného rokovania vyplynuli nasledovné závery, 
v ktorých upozorňujeme na problémy, ktoré môžu po 
zavedení bezplatných obedov nastať a je potrebné 
ich riešiť ešte pred zavedením do praxe:  
-    zvýšenie personálneho zabezpečenie prípravy 
a výdaja stravy, vrátane nutnej evidencie priprave-
ných a reálne vydaných obedov,  
-    hygienické aspekty spojené so zvýšením počtu 
stravníkov,  
-    zvýšená náročnosť financovania spojená s roz-
širovaním kapacít školských jedální, (technologických 
zariadení a ostatného základného vybavenia...)  
-    vypracovanie jednotného metodického postupu a 
usmernenia pre všetky školské jedálne na Slovensku, 
ktorých sa to dotkne s dostatočným predstihom.  
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slo-
vensku pozitívne vníma návrh - obedy pre všetkých 
žiakov základných škôl a posledných ročníkov 
materských škôl zadarmo od 1. januára 2019.  
 
Prevzaté z TASR: Odborári návrh obedov zadarmo 
vítajú,  upozorňujú ale i na rizika – článok si môžete 
prečítať na priloženom linku:  
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/odborari-navrh-
obedov-zadarmo-vitaju/44167-clanok.html   
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