
Vyhlásenie delegátov VIII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku  

k situácii v slovenskom školstve 

 

My, delegáti VIII. zjazdu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – 

pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení regionálneho 

a vysokého školstva a priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR vnímame problémy v školstve, 

ktoré spôsobila  pandémia. V školstve došlo k podstatným  zmenám vo výchove a vzdelávaní, 

vznikli  nové metódy práce na všetkých stupňoch škôl. Školy, školské zariadenia a vysoké školy 

boli alebo sú dlhodobo zatvorené. Nie sme, ani sme neboli za celoplošné zatváranie škôl. Je 

potrebné pandemickú situáciu riešiť lokálne a na základe toho rozhodnúť o zatvorení tried alebo 

škôl.  Sme za dodržiavanie protipandemických opatrení a za účinnú ochranu zamestnancov proti 

nákaze. Každý zamestnanec zodpovedá sám za svoje zdravie. Očkovanie má byť dobrovoľné a 

zamestnanec má mať právo sa rozhodnúť. 

 

Delegáti zjazdu sa zhodli na tomto vyhlásení, ktorého znenie vychádza: 

- z neriešenia pretrvávajúcich problémov v slovenskom školstve vládou Slovenskej 

republiky a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení; 

- z neriešenia Deklarácie 2020 Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva vláde 

Slovenskej republiky zo dňa 11.12.2019, obsahujúcej jasné požiadavky na riešenie 

problémov vo financovaní a odmeňovaní v školstve; 

- z neriešenia stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

v ktorej sa platové tarify nachádzajú pod úrovňou minimálnej mzdy; 

Týmto žiadame: 

- vládu SR o zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu na úroveň priemeru krajín OECD, 

skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia 

všetkých zamestnancov školstva. Je nevyhnutné, aby sa školstvo konečne stalo reálnou 

prioritou každej vlády; 

- občanov Slovenskej republiky, aby aj naďalej podporovali oprávnené požiadavky 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku smerujúce k pozdvihnutiu 

úrovne slovenského školstva, a tým k zabezpečeniu rozvoja celej spoločnosti. 

Žiadame novelizovať: 

• Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

• Zákon o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve, 

• Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

• Vyhlášky vykonávajúce školské zákony, 

• Zákon o vysokých školách. 

Ďalej žiadame:  

• riešiť pretrvávajúce nízke ohodnotenie pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov, 

• dokončiť proces zjednotenia financovania regionálneho školstva aj vo vzťahu k 

materským školám, školským klubom detí, centrám voľného času, základným umeleckým 

školám, školským jedálňam, školským internátom a ďalším školským zariadeniam 



presunom ich financovania pod prenesený výkon štátnej správy (prenesené kompetencie 

samosprávy), 

• riešiť problematiku centier pre deti a rodiny, 

• riešiť reťazenie pracovných pomerov zamestnancov vysokých škôl (doba určitá), tak aby 

bolo pracovné miesto vysokoškolských učiteľov na dobu neurčitú a len funkčné miesto na 

dobu určitú, 

• účelovo viazať finančné prostriedky určené na ďalšie vzdelávanie zamestnancov, 

• riešiť bytovú otázku zamestnancov školstva zavedením školských bytov, 

• rozšíriť poskytovanie príspevku na rekreácie na všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na 

počet zamestnancov. 

 

Zvolávame: 

spoločné pracovné rokovanie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentatívnych 

organizácií pôsobiacich v školstve s cieľom spoločného postupu pre zlepšenie situácie a stavu 

slovenského školstva.  

                             T:  október 2021 

 

Viac financií do školstva – záruka lepšieho vzdelávania a budúcnosti 

našich detí a mládeže. 

 

 

Bratislava 27. 8. 2021        Delegáti VIII. zjazdu 

 


