
 
 

INFORMÁCIA O ČINNOSTI ZRUŽENIA VYSOKÝCH ŠKÔL                       

A PRIAMO RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ OZ PŠaV NA SLOVENSKU 

(19. október 2016 – 17. október 2017) 

 

19. – 21. 10. 2016, Kežmarské Žľaby: Plénum združenia VŠaPRO. Pléna sa zúčastnilo 68 delegátov 

zastupujúcich verejné vysoké školy a priamo riadené organizácie z celého Slovenska a 8 hostí: predseda 

zväzu P. Ondek, minister školstva P. Plavčan, generálny riaditeľ sekcie VŠ J. Jurkovič, R. Soták za Radu 

vysokých škôl, predseda Združenia základného školstva F. Šary, špecialista pre právne služby zväzu M. 

Mikluš, zväzový inšpektor BOZP V. Kmec a zástupkyňa ČSOB J. Blaščáková. 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 

 

  
 

24. 10. 2016, Nitra: Pracovné stretnutie absolvoval M. Habán s J. Hložkovou. Predmetom stretnutia 

bola ponuka zvýhodnených regeneračno-liečebných pobytov v slovenských kúpeľných mestách pre 

členov OZ PŠaV na Slovensku. Ponukové listy boli zaslané členom zväzu. 

 

26. 10. 2016, Nitra: Spoločenské stretnutie. M. Habán sa zúčastnil stretnutia s bývalými zamestnancami 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie zorganizoval Výbor ZO OZPŠaV pri SPU 

v Nitre pod vedením predsedníčky Z. Hlaváčovej. Predseda združenia informoval 90 bývalých 

zamestnancov a  prítomných hostí o súčasných aktivitách zväzu. OZ PŠaV na Slovensku prispelo dvomi 

hodnotnými cenami do tomboly.   

Info:  https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/z-tradicneho-stretnutia-seniorov/   
 

26. – 28. 10. 2016, Sesimbra: kurz o zelenej ekonomike, 

zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti. Nominant OZ PŠaV 

a KOZ SR P. Otepka sa zúčastnil vzdelávacieho kurzu: „Green 

Economy, Green Sector and Health and Safety“, ktorý bol 

organizovaný centrálou odborových zväzov v EÚ (European 

Trade Union Institute) so sídlom v Bruseli. Veľmi dôležitou 

aktivitou odborovej organizácie je vzdelávanie svojich členov 

v problematike právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu 

a tvorbu životného prostredia, manažment vôd, energetickú 

úsporu a efektívnosť, mobilitu pracovnej sily a na environ-

mentálne manažérske systémy.   

Info: https://www.ozpsav.sk/files/portugalsko_etui_course_1_otepka.pdf 

 

3. 11. 2016, Kežmarské Žľaby: rokovanie Rady OZPŠaV. Radu zväzu viedol M. Habán. Za Z VŠaPRO 

boli prítomní B. Pandula, G. Jonášková a  T. Bušová. Rada zväzu prerokovala stav rokovania o KZVS na 

rok 2017, metodické usmernenie pre uzatváranie a obsahové zameranie kolektívnych zmlúv, informáciu 

o stave členskej základne a odvode členských príspevkov, návrh Zmluvy o spolupráci so Slovenským 

národným strediskom pre ľudské práva, poskytovanie návratnej bezúročnej pôžičky členom zväzu. Na 

rokovaní vystúpil aj prezident KOZ SR J. Kollár. 

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zasadnutie-plena-vsapro-19-21-10-2016.alej
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/z-tradicneho-stretnutia-seniorov/
https://www.ozpsav.sk/files/portugalsko_etui_course_1_otepka.pdf


 
 

10. – 11. 11. 2016, Bratislava: VIII. zjazd Konfederácie odborových zväzov SR. Delegáti zjazdu 

zvolili vedenie konfederácie a schválili program a smerovanie KOZ SR na roky 2016 – 2020. Za 

prezidenta konfederácie bol opätovne zvolený J. Kollár, za viceprezidentku M. Uhlerová, členka OZ 

PŠaV na Slovensku. Delegáti zjazdu prijali na Program KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý je založený 

na piatich základných  pilieroch: 1. Sociálny štát, 2. Zamestnanosť, 3. Transparentná odborárska politika, 

4. Sociálny dialóg, 5. Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni. Delegátmi Združenia 

VŠaPRO boli A. Ujhelyiová (STU v Bratislave) a M. Habán (OZ PŠaV na Slovensku). 

Info: https://www.ozpsav.sk/files/aktuality_zvazu_3_2016.pdf 

 

  
 

14.  11.  2016, Bratislava:  zasadnutie Rady fondu na podporu vzdelávania, na ktorom boli schválené 

žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov. Za OZPŠaV bol prítomný člen rady FNPV M. Habán. 

Info: http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pozicky-pre-pedagogov-z-fondu-na-podporu-vzdelavania.alej  

 

21. 11.  2016, Trenčianske Teplice: členská schôdza ZO OZ 

PŠaV Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov, na 

ktorej boli P. Ondek, M. Habán a I. Šóš. Schôdzu viedla členka 

výboru E. Schwarzová.  

Info: http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-

PRO/vyrocna-clenska-schodza-v-domove-szsu-v-trencianskych-

tepliciach.alej    
 

 

24. 11. 2016, Nitra: stretnutie s odborármi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré 

zorganizoval Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pod vedením predsedníčky  Z. Hlaváčovej z 

príležitosti odovzdávania ďakovných listov a vecných darov pri pracovných jubileách. Predseda 

združenia VŠaPRO M. Habán sa v príhovore účastníkom poďakoval za dlhoročnú prácu a ich aktívnu 

odborársku činnosť. 

 

28. 11. 2016, Trnava: výročná členská schôdza na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú 

zorganizovala predsedníčka Základnej odborovej organizácie N. Dostálová. Rektor UCM J. Matúš 

informoval o dianí na univerzite a aktivitách za rok 2016 a plánoch pre rok 2017. Predsedníčka ZO 

predniesla správu o stave a činnosti za rok 2016, o hospodárení s financiami v roku 2016. M. Habán 

oboznámil členov o výsledkoch kolektívneho vyjednávania a bodmi KZVS na rok 2017. Predložil 

informácie o stave o vývoji platových podmienok na vysokých školách. Odpovedal na otázky členov 

organizácie, ktoré sa týkali financovania vysokého školstva a priamo riadených organizácií. 

Info: http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-zo-na-univerzite-sv-cyrila-

a-metoda-v-trnave.alej  

 

30. 11. 2016, Bratislava:  zasadnutie Rady fondu na podporu vzdelávania, na ktorom sa zúčastnil M. 

Habán. Na rokovaní bolo schválených 1205 žiadosti o pôžičku pre študentov podľa § 10 zákona č. 

396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v celkovej sume pôžičiek 2 699 400 eur. 

Info:  http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-1.alej 

https://www.ozpsav.sk/files/aktuality_zvazu_3_2016.pdf
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pozicky-pre-pedagogov-z-fondu-na-podporu-vzdelavania.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-v-domove-szsu-v-trencianskych-tepliciach.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-v-domove-szsu-v-trencianskych-tepliciach.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-v-domove-szsu-v-trencianskych-tepliciach.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-zo-na-univerzite-sv-cyrila-a-metoda-v-trnave.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyrocna-clenska-schodza-zo-na-univerzite-sv-cyrila-a-metoda-v-trnave.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-1.alej


 
 

1. 12. 2016, Praha: 39. valné zhromaždenie Klubu školstva a 

vedy Brno, ktorého sa zúčastnil M. Habán. Na pražskom stretnutí 

boli prerokované výsledky hospodárenia KŠV v Brne a výhľad 

hospodárenia na rok 2017, činnosť Dozornej rady 2016 a voľba 

nového člena Dozornej rady, ktorým sa stal J. Konečný.  

 

1. 12. 2016, Bratislava: 6. predsedníctvo OZ PŠaV na Slovensku, 

ktorého sa za Z VŠaPRO zúčastnili J. Mikluš, Z. Piliarová a M. Habán. Na zasadnutí, ktoré viedol P. 

Ondek, boli prerokované Ciele a program zväzu na rok 2017, stav kolektívneho vyjednávania 

a Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 a prípravy 10. ročníka lyžiarskych pretekov o pohár 

predsedu zväzu. 

5. – 8. 12. 2016, Belehrad: volebná konferencia ETUCE (Európsky odborársky výbor pre 

vzdelávanie).  OZ PŠaV na Slovensku, ako zakladajúceho člena ETUCE, zastupovali P. Ondek, F. Šary, 

I. Majerová, M. Habán a J. Stodolovský. Konferenciu otvorila prezidentka ETUCE Ch. Blower. 

K delegátom sa prihovoril aj srbský minister školstva M. Šarčević, ktorý zdôraznil potrebu posilniť status 

a atraktívnosť učiteľského povolania a zabezpečiť investície pre podporu kvality vzdelávania. 

Predsedníčka srbského odborového zväzu učiteľov V. Illič  zvýraznila podiel zväzu na prístupových 

rokovaniach s EÚ. Prezidentka EI (Education International) S. Hopgood hovorila o hlavných globálnych 

výzvach, vrátane uprednostňovania záujmov korporácií, vzostupu extrémizmu a erózii občianskych práv. 

M. M. Roca, tajomníčka ETUC/EOK (Európskej odborárskej konfederácie) zvýraznila negatívne trendy v 

Európe, ako je klesajúca mzda a strácanie práva na kolektívne vyjednávanie. Odchádzajúci riaditeľ 

ETUCE  M.  Roemer, predstavil 160 strán dlhú Správu o činnosti v rokoch 2012-2016, ktorá odzrkadľuje 

a spomína množstvo udalostí a trendov, ku ktorým došlo a ktoré predstavujú vážne výzvy. 

Info:  http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/konferencia-etuce-v-belehrade.alej  

  
 

16. 12. 2016, Bratislava: seminár o sociálnom fonde a KZVS, ktorého sa zúčastnili predsedníčka ZO 

FAPZ SPU v Nitre a členka komisie THP zamestnancov a robotníckych povolaní pri Z VŠaPRO B. 

Martišková a hospodárka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre E. Palková. Hlavným bodom seminára bolo 

ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2016, príprava KZ a program starostlivosti o zamestnancov. 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/seminar-o-socialnom-fonde-a-kzvs.alej 

 

16. 1. 2017, Bratislava:  stretnutie s ministrom školstva P. Plavčanom, na ktorom boli prítomní P. 

Ondek a M. Habán. Hlavným bodom stretnutia bola valorizácia platov 

neučiteľských zamestnancov od 1. 1. 2017 a učiteľov a odborných 

zamestnancov od 1. 9. 2017. Za Z VŠaPRO M. Habán upozornil, že 

navrhnutý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť 

vysokého školstva nepokrýva v plnom rozsahu zámery i ciele 

Slovenska, ktoré sú uvedené v Programovom vyhlásení vlády SR. 

Združenie VŠaPRO zhrnulo údaje z jednotlivých univerzít, ktoré boli 

ministerstvu poskytnuté za účelom zlepšenia predkladaného návrhu. 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-ministrom-skolstva.alej 

 

http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/konferencia-etuce-v-belehrade.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-ministrom-skolstva.alej


 
 

12. 1. 2017, Bratislava: vplyv reformy na vysoké školy – blog, ktorý zverejnila K. Šándorová členka 

Komisie mladých pri OZ PŠaV na Slovensku a členka Rady ZO OZPŠaV pri Technickej univerzite 

v Košiciach. 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/blog-vplyv-reformy-na-vysoke-skoly.alej 

 

18. 1. 2017, Štrbské Pleso: rokovanie so zástupcami ZMOS. P. Ondek, F. Šary a M. Habán rokovali 

s M. Sýkorom, J. Turčánym a Z. Krajčírom o financovaní školstva a valorizácii platov zamestnancov 

školstva z pohľadu originálnych kompetencií samosprávy.   

 

18. 1. 2017, Kežmarské Žľaby: pracovné stretnutie k Národnému programu rozvoja výchovy 

a vzdelávania – pre oblasť VŠ. P. Ondek a M. Habán sa stretli so zástupcami vysokých škôl: B. 

Pandulom, I. Koštialom, J. B. Ďurove z Technickej univerzity v Košiciach a P. Gallom z Prešovskej 

univerzity v Prešove.  

P. Gallo informoval o formálnych a obsahových výhradách časti vysokoškolskej verejnosti k uvedenému 

materiálu a predstavil alternatívny materiál k tvorbe stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva, 

ktorého cieľmi sú okrem iného: zabezpečiť dostatok finančných zdrojov pre školstvo, zvýšiť imidž 

univerzít, optimalizovať vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť či zvýšiť spokojnosť zamestnancov. 

Základným cieľom je však dosiahnuť, aby sa slovenské vysoké školstvo dostalo medzi 10 najlepších 

v Európe. Uviedol, že pri takomto dokumente je nevyhnutné stanoviť merateľné ukazovatele. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-so-zastupcami-vysokych-skol.alej 

 

18. – 19. 1. 2017, Kežmarské Žľaby: rokovanie vedenia zväzu.  P. Ondek,  M. Habán, I. Majerová, F. 

Šary, J. Stodolovský, R. Bajánek rokovali o stratégii a cieľoch OZ PŠaV na Slovensku na rok 2017. 

 

26. 1. 2017, Bratislava: stretnutie odborárov a predstaviteľov sekcie regionálneho školstva.              
P. Ondek, F. Šary, I. Majerová, M. Habán a členovia zväzu sa zúčastnili spoločného pracovného 

stretnutia Združenia základného a stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi sekcie 

regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-odborarov-a-predstavitelov-sekcie-regionalneho-

skolstva.alej 

 

26. 1. 2017, Bratislava: stretnutie so zástupcami Medzinárodného menového fondu. M. Habán a J.  

Stodolovský sa stretli so zástupcami misie MMF, aby diskutovali na témy týkajúce sa školstva, 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/blog-vplyv-reformy-na-vysoke-skoly.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-so-zastupcami-vysokych-skol.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-odborarov-a-predstavitelov-sekcie-regionalneho-skolstva.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-odborarov-a-predstavitelov-sekcie-regionalneho-skolstva.alej


 
 

hospodárstva a zamestnanosti. M. Habán osobitne upozornil na pretrvávajúce nepriaznivé finančné 

ohodnotenie neučiteľských profesií v školstve, čím sú títo zamestnanci najrizikovejšou skupinou 

dlhodobo podhodnotenou v rámci financovania zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

 

 

31. 1. 2017, Bratislava:  konferencia odborovej organizácie 

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie pri 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na ktorej sa 

zúčastnili  P. Ondek, M. Habán, E. Čahojová a A. Ujhelyiová, 

predsedníčka UOO STU a členka rady zväzu a výboru 

Z VŠaPRO. Konferenciu organizačne zabezpečoval výbor 

fakultnej organizácie pod vedením M. Rehákovej. Na 

konferencii odznela správa o činnosti za rok 2016 a plán 

činnosti na rok 2017. Odborári schválili správu o hospodárení 

za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a správu revíznej 

komisie. V diskusii odzneli príspevky k stravovaniu 

zamestnancov fakulty,  vybudovaní univerzitnej materskej školy 

pre deti zamestnancov a jej zaradení do siete školských 

zariadení. 

Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-odborovej-organizacie-pri-fchpt-stu.alej 

 

31. 1.  2017, Oslo: tréning na tému vysielania pracovníkov absolvoval M. Florovič, člen OZPŠaV 

a Rady mladých KOZ SR. Účastníci z Litvy, Nórska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Španielska načrtli 

svoje predstavy, skúsenosti a očakávania zo vzájomnej spolupráce odborových organizácii v oblasti 

vysielania pracovníkov po krajinách EÚ, kde je umožnený voľný pohyb osôb, ktorý v sebe zahrňuje 

slobodu usadzovania sa. V rámci slobody voľného pohybu služieb existuje možnosť vysielania 

pracovníkov, ktorí počas obmedzenej doby vykonávajú prácu na území iného členského štátu EÚ ako v 

materskom štáte, v ktorom obvykle pracujú. V marci 2016 bola Európskou komisiou predstavená revízia 

smernice o vysielaní pracovníkov, pričom hlavným cieľom Bruselu je zaviesť zásadu, aby sa na 

rovnakom pracovnom mieste uplatňoval rovnaký spôsob odmeňovania za rovnakú prácu. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej 

 

3. 2.  2017, Zvolen:   stretnutie s prezidentom Slovenskej rektorskej 

konferencie. Na Technickej univerzite vo Zvolene sa uskutočnilo 

stretnutie s prezidentom SRK R. Kropilom. Cieľom stretnutia bolo 

rokovanie k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a 

vzdelávania k časti vysokého školstva. Návrh riešení predložený OZ 

PŠaV na Slovensku prezentovali M. Habán, I. Koštial, J. B. Ďurove, B. 

Pandula, J. Víglaský, J. Mikluš a P. Gallo. Strategický plán rozvoja 

slovenského vysokého školstva analyzoval P. Gallo, ktorý ako hlavný 

autor návrhu stratégie zosumarizoval 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. Plán stratégie vznikol na základe podkladov získaných zo 17 verejných 

vysokých škôl, na ktorých pôsobia základné odborové organizácie OZ PŠaV na Slovensku.  

Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-s-prezidentom-slovenskej-rektorskej-

konferencie.alej  
 

6. 2.  2017, Bratislava:   zasadnutie komisie pre prípravu rozpočtu. Predmetom zasadnutia bola 

účtovná závierka roka 2016 a návrh čerpania rozpočtu zväzu v roku 2017. Za VŠaPRO sa zúčastnili P. 

Šínsky z Ekonomickej univerzity v Bratislave a E. Čahojová a M. Habán 

 

6. 2.  2017, Bratislava:   zasadnutie Rady fondu na podporu vzdelávania. Za OZPŠaV bol prítomný 

člen rady fondu M. Habán. Členovia rady fondu schválili žiadosti o pôžičku pre študentov podľa § 10 

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-odborovej-organizacie-pri-fchpt-stu.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-s-prezidentom-slovenskej-rektorskej-konferencie.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-s-prezidentom-slovenskej-rektorskej-konferencie.alej


 
 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov. 

Schválených bolo 142 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 303 100 €. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-3.alej 

 

14. 2. 2017, Bratislava: konferencia Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej 

univerzity, na ktorej sa za zväz zúčastnili P. Ondek, M. Habán a E. Čahojová. Na konferencii boli 

odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom a aktivistom základných odborových organizácií na 

fakultách STU. 

Medzi ocenenými boli O. Vaculová (FCHPT), A. Kucharíková 

(SjF), M. Gieciová (SvF), J. Kardoš (FEI), P. Nahálka (FA). 

Prítomným hosťom a delegátom sa prihovoril dekan 

Strojníckej fakulty STU B. Hučko a rektor STU R. 

Redhammer, ktorý sa zmienil o pripravovanej Kolektívnej 

zmluve na rok 2017. P. Ondek vyzdvihol dobrú spoluprácu 

UOO STU s vedením univerzity, M. Habán sa zaoberal  

prehľadom zvyšovania platov vo vysokom školstve. V závere 

pripomenul potrebu získavania mladých za členov odborov, 

ktorí majú možnosť sa zapojiť aj do európskych odborových 

organizácii ako ETUI a ETUCE.   

Za Z VŠaPRO sa konferencie zúčastnili predsedníčka  

Koordinačnej odborovej rady OZ pri UPJŠ v Košiciach T. 

Bušová, predseda Rady ZO na TU v Košiciach B. Pandula,  predseda Rady ZO na Prešovskej univerzite v 

Prešove J. Mikluš, predseda Rady predsedov ZO na UK A. Kurtanský a predseda Zamestnaneckej rady 

MTF STU J. Bílik.   

Info: http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-univerzitnej-odborovej-organizacie-

stu.alej    

 

16. 2. 2017, Bratislava: pracovné rokovanie s ministrom školstva P. 

Plavčanom. P. Ondek, I. Majerová a M. Habán sa zúčastnili rokovania 

s ministrom P. Plavčanom v súvislosti s problematikou financovania 

zamestnancov školstva. Za VŠaPRO  M. Habán odovzdal ministrovi 

Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva, ktorý 

vypracovala skupina odborníkov z vysokých škôl. Materiál predstavuje 

alternatívu k navrhovanej stratégii vypracovanej poradnou skupinou 

ministra. Jeho cieľom je, aby slovenské vysoké školstvo v budúcnosti 

patrilo medzi 10 najlepších v EÚ a dosiahnuť primerané ohodnotenie 

zamestnancov univerzít zodpovedajúce 100% navýšeniu oproti roku 2017. Minister ocenil, že odbory 

predkladajú takéto systémové dokumenty a uistil, že sa uvedeným materiálom bude zaoberať aj v rámci 

pripravovaných okrúhlych stolov. M. Habán na záver s ministrom prediskutoval otázky týkajúce sa 

Fondu na podporu vzdelávania a prípravu novely zákona o vysokých školách. 

Info: http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-ministrom-skolstva-1.alej  

Zvukový i obrazový záznam zo stretnutia: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/minister-p-plavcan-ondek-

rokovanie/32638-clanok.html   

Správy RTVS 16. 2. 2017: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118068#497   

 

20. 2. 2017, Bratislava: 7. predsedníctvo OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO zúčastnili 

J. Mikluš, Z. Piliarová a M. Habán. Na zasadnutí, ktoré viedol P. Ondek, boli prerokované materiály: 

čerpanie rozpočtu zväzu v roku 2016, návrh rozpočtu zväzu na rok 2017, vyhodnotenie Cieľov 

a programu zväzu za rok 2016, plán zasadnutí orgánov zväzu, združení a KOZ SR na rok 2017, 

pripomienky k poskytovaniu bezúročných pôžičiek pre členov zväzu, nákup tepelných čerpadiel do RZ 

Čingov. 

20. 2. 2017, Bratislava: zasadnutie komisie pre databázu členov OZ PŠaV na Slovensku. Za VŠaPRO 

boli prítomní E. Čahojová a M. Habán. Na zasadnutí bolo vyhodnotené naplnenie databázy, pričom za 

VŠaPRO zo 17 verejných vysokých škôl a 8 priamo riadených organizácií v databáze nie sú uvedení 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-3.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-univerzitnej-odborovej-organizacie-stu.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-univerzitnej-odborovej-organizacie-stu.alej
http://cms2.alejtech.eu/oszg/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-ministrom-skolstva-1.alej
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/minister-p-plavcan-ondek-rokovanie/32638-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/minister-p-plavcan-ondek-rokovanie/32638-clanok.html
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118068#497


 
 

žiadni členovia z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súlade 

so schválenými dokumentmi je potrebné čo najskôr skompletizovať databázu v súčinnosti so samostatnou 

referentkou Z VŠaPRO. 

 

21. 2. 2017, Bratislava: Snem KOZ SR. Za VŠaPRO bol delegátom M. Habán. Na sneme boli 

prerokované a schválené dokumenty: Volebný poriadok pre rokovanie Snemu KOZ SR, Stav členskej 

základne OZ združených v KOZ SR k 30. 9. 2016 a počet mandátov OZ v Sneme od 1. 1. 2017, 

Prezentácia činnosti KOZ SR, Rokovací poriadok orgánov KOZ SR po 8. Zjazde KOZ SR, Zloženie 

rozhodcovského senátu KOZ SR na obdobie rokov 2016-2020, Zloženie členov Hospodárskej a sociálnej 

rady za KOZ SR. 

 

22. 2. 2017, Bratislava: Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva bol zverejnený na 

webovej stránke OZ PŠaV na Slovensku ako alternatíva k NPRVaV Učiace sa Slovensko. Súčasne bol 

odoslaný ministrovi školstva P. Plavčanovi a prezidentovi SRK R. Kropilovi. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/navrh-strategie-rozvoja-slovenskeho-vysokeho-skolstva.alej 

 

1. – 3. 3.  2017, Amsterdam: kurz na tému vysielania mladých zamestnancov na európsky trh práce 
absolvoval M. Florovič, člen OZPŠaV a Rady mladých KOZ SR.  

Sekretárka ETUC Liina Carr vo svojom príhovore načrtla viaceré vízie vývoja medzinárodnej spolupráce 

odborových organizácií, ako umožniť voľný pohyb pracovnej sily a pritom súčasne vyrovnávať sociálno-

ekonomické rozdiely v jednotlivých členských štátoch. Účastníci kurzu viedli podnetné diskusie s 

prednášajúcimi, uvažovali nad možnosťami implementácie v krajinách EÚ, vzájomnou spoluprácou a 

výmenou poznatkov, keďže migrácia mladých pracovníkov má dosah na vývoj s celom európskom 

regióne.  
Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej 

 

2. 3. 2017, Nitra: slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na 

pozvanie rektora UKF Ľ. Zelenického sa P. Ondek a M. Habán zúčastnili udeľovania čestného titulu 

Dr.h.c. A. H. Khainovi z Torontskej univerzity v Kanade a Z. Helusovi – in memoriam z Univerzity 

Karlovej v Prahe. 

 

2. 3. 2017, Liptovský Ján: 8. predsedníctvo OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO 

zúčastnili J. Mikluš, Z. Piliarová a M. Habán. Na zasadnutí, ktoré viedol P. Ondek, boli prerokované 

materiály: Plán činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách OZ PŠaV na Slovensku 

na rok 2017, Plán zahraničných pracovných ciest funkcionárov a zamestnancov zväzu na rok 2017, 

Prehľad o poskytnutí finančných príspevkov z podporného fondu OZ PŠaV na Slovensku za rok 2016, 

Prehľad o počte účastníkov rekreačných pobytov a o čerpaní finančných prostriedkov na dotácie na 

rekreačné pobyty v roku 2016. 

 

3. 3. 2017, Dolinky - Žiar: lyžiarske preteky O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku. Za VŠaPRO 

sa pretekov zúčastnili družstvá z Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave a ZO OZPŠaV na Slovensku. Na vyhodnotení 

bol prítomný aj minister školstva, vedy, mládeže a športu P. Plavčan.   

Info:http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalostioznamy/odborari-pretekali-na-lyziach-a-snowboarde.alej 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/navrh-strategie-rozvoja-slovenskeho-vysokeho-skolstva.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalostioznamy/odborari-pretekali-na-lyziach-a-snowboarde.alej


 
 

3. 3. 2017, Lučenec: zasadnutie Študentskej rady vysokých škôl SR, ktoré viedol novozvolený 

predseda B. Lovász. M. Habán informoval o a aktivitách OZ PŠaV na Slovensku, činnosti Komisie 

mladých pri zväze, o úlohách odborov a spoločnom postupe presadzovanom so ŠRVŠ SR pri novelizácii 

Zákona o FNPV. 

 

6. 3. 2017, Bratislava: zasadnutie ku novele Zákona o vysokých školách. Na Ministerstve školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v Bratislave bolo zvolané generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl J. 

Jurkovičom stretnutie k novelizácii zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrhu 

zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Návrhy a podnety k predkladaným 

návrhom noviel za OZ PŠaV prezentovali M. Habán, B. Pandula a M. Mikluš. 

 

7. 3. 2017, Bratislava: stretnutie s poslancom NR SR M. Beblavým. Na stretnutí sa zúčastnili P. 

Ondek, M. Habán, koordinátorka pre ekonomickú, sociálnu oblasť a PAM T. Koperová a predseda sekcie 

THP a robotníckych povolaní za vysoké školy a PRO P. Hrobár. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie 

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme.  

Info:  http://wwsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-miroslavom-beblavym-poslancom-nr-sr.alej 

 

10. 3. 2017, Nitra: stretnutie zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s 

predstaviteľmi OZ PŠaV na Slovensku zorganizoval Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU 

v Nitre pod vedením predsedníčky Z. Hlaváčovej. Na stretnutí vystúpili s informáciami o aktuálnom dianí 

v odboroch P. Ondek a M. Habán. Predseda združenia prezentoval 

dokument Učiace sa Slovensko – Návrh stratégie rozvoja vysokého 

školstva. Cieľom alternatívneho dokumentu OZ PŠaV je dosiahnuť, 

aby  úroveň vysokého školstva na Slovensku bolo v rámci EU 

hodnotení ako desiate najlepšie vysoké školstvo štátov EÚ, pričom je 

nutné sústrediť sa na kvalitu vzdelávania a vedy. Dodal, že OZ 

zásadne nesúhlasí so spoplatnením dennej formy štúdia. Na záver 

stretnutia odzneli informácie o možnosti zúčastniť sa na školiacich a 

vzdelávacích podujatiach a kurzoch, ktoré organizujú odborárske 

organizácie. P. Otepka informoval o školení v Portugalsku na tému 

Miesto odborovej organizácie v zelenej ekonomike, zelenom sektore, 

zdraví a bezpečnosti pri práci, ako aj o podujatí v Bruseli, na ktorom 

sa účastníci mohli dozvedieť ako sa dá za dva dni vytvoriť projekt. M. Eliašová informovala o prínose 

školenia v Bratislave na tému Medzigeneračné pracovné príležitosti a kolektívne vyjednávanie, ktoré 

organizoval Európsky odborový inštitút ETUI. 

Info:  http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zo-stretnutia-so-zastupcami-odboroveho-zvazu-na-

slovensku.alej 
 

13. – 15.  3. 2017, Brusel: zasadnutie výboru HERSC (Higher Education 

and Research Standing Committee). Výbor ETUCE (European Trade Union 

Committee for Education) reprez entuje 45 členských odborových organizácií. 

Slovenskú republiku reprezentoval člen Výboru Z VŠaPRO a predseda UO 

OZPŠaV pri Žilinskej univerzite P. Varša. Do výboru HERSC bol 

nominovaný KOZ SR a OZ PŠaV na Slovensku. Na zasadnutí boli 

predstavené nové priority maltského predsedníctva Rady Európy, zamerané hlavne na posilnenie 

ľudského kapitálu a zamestnanosti, čiže aj vzdelávania. Diskutované boli napr. autorské práva vedcov 

publikujúcich odborné články, hlavne však financovania vysokého školstva a vedy v jednotlivých 

členských štátoch. Osobitným príspevkom bol pohľad na situáciu v európskych krajinách z hľadiska toho, 

ako sú platy a sociálne garancie pre výskumníkov zmluvne zabezpečené v národných legislatívach. 

Zazneli viaceré hlasy, že je nevyhnutné zameniť pohľad na vedu za pohľad na vedca v zmysle hesla „no 

scientist – no science“. Reprezentanti mnohých krajín konštatovali silnejúci tlak zamestnávateľov na 

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-miroslavom-beblavym-poslancom-nr-sr.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zo-stretnutia-so-zastupcami-odboroveho-zvazu-na-slovensku.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zo-stretnutia-so-zastupcami-odboroveho-zvazu-na-slovensku.alej


 
 

zmenu pracovných zmlúv výskumníkov i pedagógov z doby neurčitej na dobu určitú, často krátkodobú 

(len na pár mesiacov, dokonca týždňov). 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zasadal-vybor-hersc.alej 
https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej 

 

20. 3. 2017, Bratislava: stretnutie s prezidentom KOZ SR J. Kollárom absolvovali P. Ondek a M. 

Habán. Na stretnutí prerokovali aktuálnu situáciu v KOZ SR a stav rokovaní s predstaviteľmi vlády vo 

veci úpravy tarifných platov zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.  

 

21. 3. 2017, Bratislava: zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania, na ktorom sa zúčastnil M.  

Habán. Na zasadnutí boli prerokované a schválené dokumenty a materiály Správa o činnosti fondu za rok 

2016 a návrh rozpočtu fondu na rok 2017, ktoré predložil riaditeľ fondu P. Kučmáš.  

 

21. 3. 2017, Bratislava: výročná konferencia odborov na Obchodnej fakulte Ekonomickej 

univerzity.  P. Ondek a M. Habán sa zúčastnili výročnej konferencie ZO OZPŠaV na Obchodnej fakulte 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré viedla predsedníčka Z. Szákalová. Na stretnutí sa o.i. 

zúčastnili rektor EU F.  Daňo a dekan OF Š. Žák.  

 

23. 3. 2017, Bratislava: 8. zasadnutie rady OZPŠaV. Radu zväzu viedla I. Majerová. Za Z VŠaPRO 

boli prítomní B. Pandula, J. Kováč a A. Ujhelyiová. Na rokovaní za zúčastnili ako hostia z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu  a športu SR J. Sládečková, riaditeľka odboru financovania regionálneho 

školstva a B. Gondárová, riaditeľka odboru financovania vysokých škôl, ktoré uviedli, že ministerstvo 

školstva počíta s avizovaným zvýšením tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov 

regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2017 o 6 %, ktoré by sa malo uskutočniť 

prostredníctvom Dodatku ku KZVS, nariadením vlády SR alebo novelou zákona. Beaty Gondárovej, 

riaditeľky odboru financovania vysokých škôl, ktorá informovala o vývoji zamestnanosti a odmeňovania 

zamestnancov na vysokých školách v roku 2016 a 2017. Podrobnejšie opísala aktuálny stav rozpočtu 

vysokých škôl v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania v KZVS na rok 2017. V diskusii 

odzneli otázky k aktuálnemu stavu Fondu na podporu vzdelávania a k realizácii zvýšenia finančných 

prostriedkov na vedu a výskum. Prezident KOZ SR J. Kollár a viceprezidentka M. Uhlerová spomenuli 

aktuálne aktivity konfederácie v súvislosti s blížiacim sa začiatkom kolektívneho vyjednávania na rok 

2018, najmä návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy.  

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-zvazu.alej 

 

23. 3. 2017, Bratislava:  3. rokovanie výboru Z VŠaPRO, ktoré viedol M. Habán. Členov výboru 

informoval P. Ondek o aktivitách OZ PŠaV. Výbor Z VŠaPRO schválil čerpanie rozpočtu v roku 2016 a 

návrh rozpočtu na rok 2017, ktoré pripravila samostatná referentka združenia E. Čahojová.  

 

Členovia Výboru Z VŠaPRO si vypočuli informácie M. Habána o činnosti združenia od 19. 10. 2016 do 

22. 3. 2017, o dokumentoch Učiace sa Slovensko (časť VŠ) a Návrhu  stratégie rozvoja slovenského 

VŠ, príprave novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a schválili plán činnosti združenia na rok 2017. 

 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/zasadal-vybor-hersc.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Medzinarodna-cinnost/medzinarodne-aktivity-2017.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-zvazu.alej


 
 

30. 3. 2017, Nitra:  pracovné stretnutie s hospodárkou UO OZPŠaV pri SPU v Nitre. M. Habán na 

stretnutí s E. Palkovou  prerokoval námety základných organizácií na usporiadanie celoslovenského 

detského letného tábora pre detí členov OZ PŠaV na Slovensku.  

 

31. 3. 2017, Bratislava:  slávnostné odovzdávanie Veľkých a Malých medailí sv. Gorazda pri 

príležitosti Dňa učiteľov. Ocenení boli viacerí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva. Minister 

školstva P. Plavčan zdôraznil, že Slovensko potrebuje kvalitných a dobrých učiteľov, aby zvládlo výzvy, 

ktoré ho čakajú. Za OZ PŠaV na Slovensku si Veľkú medailu sv. Gorazda z rúk ministra školstva prevzali 

P. Ondek a M. Toropila, predseda univerzitnej odborovej organizácie na UVLF v Košiciach. Malá 

medaila sv. Gorazda bola odovzdaná M. Csontosovej, predsedníčke rady ZO OZ v Košiciach-okolí.    

Info: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/najvyssie-ocenenie-ministra-skolstva-clenom-oz-psav-na-

slovensku.alej  

 

    
3. 4. 2017, Bratislava:  rokovanie s predsedom NR SR A. Dankom absolvovali P. Ondek a M. Habán. 

Predmetom rokovania bolo Memorandum o úprave platových pomerov pedagogických zamestnancov, 

odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl. Osobitnou kapitolou bolo rokovanie o úprave 

platových taríf nepedagogických zamestnancov školstva. Predseda parlamentu prijal návrhy OZ PŠaV na 

Slovensku s porozumením a cieľom, že urobí maximum pre ich realizáciu. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-predsedom-nr-sr-andrejom-dankom.alej 

 

5. 4. 2017, Nitra:  stretnutie s členmi ZO OZPŠaV FAPZ SPU absolvoval M. Habán. Na stretnutí boli 

uvedené alternatívy postupov pri možnostiach skončenia pracovného pomeru učiteľov a nepedagogických 

zamestnancov fakulty - členov OZ PŠaV na Slovensku podľa platnej Kolektívnej zmluvy na SPU v Nitre.  

 

25. 4. 2017, Bratislava: zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. M. Habán a P. Ondek sa 

zúčastnil rokovania Rady vysokých škôl v Nitre. Predmetom rokovania bolo pripomienkovanie NPRVaV 

Učiace sa Slovensko. 

  
 

25. 4. 2017, Žilina: zasadnutie Rady vysokých škôl. P. Ondek a M. Habán sa zúčastnili rokovania 

Rady vysokých škôl v Nitre. Predmetom rokovania bolo pripomienkovanie NPRVaV Učiace sa 

Slovensko. P. Ondek vo svojom vystúpení vysvetlil situáciu o rokovaniach vo veci navýšenia platov 

zamestnancov školstva a príprave memoranda medzi vládou SR a OZ PŠaV na Slovensku. 

 

1. 5. 2017, Žilina: celoslovenské oslavy sviatku práce. M. Habán, I. Majerová, P. Varša a členovia UO 

pri Žilinskej univerzite sa v Budatínskom parku zúčastnili zhromaždenia organizovaného KOZ SR. 

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/najvyssie-ocenenie-ministra-skolstva-clenom-oz-psav-na-slovensku.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/najvyssie-ocenenie-ministra-skolstva-clenom-oz-psav-na-slovensku.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-predsedom-nr-sr-andrejom-dankom.alej


 
 

  
 

3. 5. 2017, Bratislava: rozporové konanie na MŠ VVaŠ SR.  M. Habán a R. Bajánek zastupovali OZ 

PŠaV na Slovensku na rozporovom konaní k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. 

 

4. 5. 2017, Nitra: konferencia UO OZPŠaV pri SPU v Nitre. P. Ondek, M. Habán sa v  Kongresovom 

centre zúčastnili konferencie Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri 

SPU v Nitre. Zúčastnili sa na nej delegáti konferencie, predstavitelia OZ PŠaV na Slovensku, členovia 

vedenia SPU a fakúlt. Predsedníčka univerzitnej odborovej organizácie Z. Hlaváčová  predniesla Správu 

o činnosti organizácie za uplynulé obdobie. P. Ondek oboznámil s dianím v OZ, najmä s vyjednávaním 

navýšenia platov pre nepedagogických i pedagogických zamestnancov, ako aj s úlohami, ktoré odborárov 

čakajú v budúcnosti. M. Habán pripomenul program Učiace sa Slovensko a poďakoval všetkým 

zamestnancom, ktorí zaslali svoje názory či pripomienky k tomuto dokumentu, tiež hovoril o 

pripomienkovaní novely zákona o vysokých školách a o príprave nového zákona o kvalite 

vysokoškolského vzdelávania. Na záver podujatia boli ocenené tri členky UO za dlhoročné pôsobenie 

v odboroch: E. Hanáčková (FAPZ), A. Kulichová (FEM) a M. Čičová (Rektorát SPU), ktorej P. Ondek a 

M. Habán odovzdali najvyššie zväzové ocenenie - Krištáľovú plaketu za dlhoročnú aktívnu prácu 

v odboroch. 
Info: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/odborari-uspesne-rozsiruju-svoju-clensku-zakladnu/ 

 

8. 5. 2017, Poprad: Zlatý Amos – anketa o najlepšieho učiteľa. P. Ondek a M. Habán sa zúčastnili 

slávnostného odovzdávania ocenení na 11. ročníku ankety o najlepšieho učiteľa roka 2016. Titul Zlatý 

Amos získal P. Uhrín zo ZŠ Karloveská Bratislava. 

Info: https://www.ozpsav.sk/files/az_2_2017.pdf 

 

9. 5. 2017, Herľany: konferencia ZO OZPŠaV na Technickej univerzite v Košiciach. V učebno- 

výcvikovom stredisku Technickej univerzity v 

Herľanoch sa konferencie zúčastnilo 67 delegátov a 10 

hostí. Za OZ PŠaV sa na konferencii zúčastnili P. Ondek 

a M. Habán, zväzový inšpektor pre regióny Košice, 

Prešov V. Kmec, za vedenie rektor S. Kmeť, kvestor M. 

Behún, člen predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku 

a predseda rady Prešovskej Univerzity J. Mikluš a 

tajomníčka rady A. Sabolová, predsedníčka rady UPJŠ v 

Košiciach T. Bušová a tajomníčka rady T. Horváthová a 

podpredseda rady UVLaF v Košiciach R. Ondrejka.  

Predseda rady B. Pandula zhodnotil činnosť univerzitnej 

organizácie a kolektívne vyjednávanie na TUKE. 

V závere konferncie. P. Ondek a M. Habán odovzdali J. Bidulskej, T. Faragóovi a Ľ. Hrušovskej ďakovné 

listy za dlhoročnú aktívnu odborársku činnosť. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/univerzitna-konferencia-odborov-rady-zo-oz-psav-na-

technickej-univerzite-v-kosiciach.alej 

 

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/odborari-uspesne-rozsiruju-svoju-clensku-zakladnu/
https://www.ozpsav.sk/files/az_2_2017.pdf
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/univerzitna-konferencia-odborov-rady-zo-oz-psav-na-technickej-univerzite-v-kosiciach.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/univerzitna-konferencia-odborov-rady-zo-oz-psav-na-technickej-univerzite-v-kosiciach.alej


 
 

12. 5. 2017, Nový Smokovec: zasadnutie Študentskej rady vysokých škôl. P. Ondek a M. Habán sa 

zúčastnili rokovania Študentskej rady vysokých škôl pod vedením jej predsedu B. Lovasza. Predstavitelia zväzu 

priblížili študentom činnosť OZ PŠaV na Slovensku a Fondu na podporu vzdelávania. .  
 

18. 5. 2017, Bratislava: pracovné stretnutie v NR SR u Ľ. Petráka. P. Ondek, M. Habán a I. Majerová 

sa zúčastnili rokovania u predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ. Petráka. 

Predmetom rokovania bolo zhodnotenie prípravy memoranda medzi vládou SR a OZPŠaV na Slovensku,  

aktuálny stav pripravovanej valorizácie platov zamestnancov školstva.  

 

22. 5. 2017, Bratislava: zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania na ktorom sa zúčastnil M.  

Habán. Na zasadnutí bol prerokovaný a schválený oznam o možnostiach predkladania žiadostí o pôžičku 

pre pedagógov podľa § 17 ods. 2 a § 17 ods. 1,2 a 3 zákona o fonde.  

Rada fondu schválila celkovú výšku finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov 2,3 mil. eur, 

pričom minimálna výška pôžičky pre pedagógov môže byť 1000 eur a maximálna v sume 15 000 eur.  

O pôžičku pre pedagógov môžu požiadať pedagogickí 

zamestnanci podľa § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odb. zamestnancoch, 

odb. zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. 

z., študent doktorandského programu v dennej forme 

štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na 

doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je 

vysokoškolský učiteľ podľa § 75, výskumný pracovník 

a umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ. 

Info: https://www.fnpv.sk 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-5.alej 

 

23. 5. 2017, Kežmarské Žľaby: vyhodnotenie bowlingového turnaja zamestnancov 3 univerzít: 

Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 

Prešovskej univerzity. Turnaj organizačne zabezpečovali B. Pandula, M. Toropila a J. Mikluš. Turnaj 

prebiehal od októbra 2016 do mája 2017. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá, za každú univerzitu 1 družstvo 

v celkovom počte 29 hráčov (22 mužov, 7 žien). Najlepšími hráčmi boli J. Bidulská a D. Rybár. 

 

25. 5. 2017, Kežmarské Žľaby: 10. zasadnutie rady OZPŠaV. Radu zväzu viedol F. Šary. Za 

Z VŠaPRO boli prítomní B. Pandula, J. Kováč a A. Ujhelyiová. Na rokovaní za zúčastnili ako hostia 

predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ. Petrák, predseda ZMOS M. Sýkora 

a riaditeľ sekcie rezortných činností Z. Krajčír. Hlavnou témou bola aktuálna situácia v školstve 

a realizácia zvyšovania tarifných platov zamestnancov školstva v najbližšom období. Rada zväzu ďalej 

prerokovala návrh Štatútu pracovnej komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie návratnej 

bezúročnej pôžičky členom zväzu, návrh Dodatku č. 1 k Smernici pre hospodárenie a finančnú činnosť 

OZPšaV na Slovensku. Na rokovaní boli prítomní aj zástupcovia Českomoravského odborového zväzu 

pracovníkov školstva (ČMOS PŠ) s predsedom F. Dobšíkom.  

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-rady-zvazu-1.alej 

 

  

https://www.fnpv.sk/
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-5.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-rady-zvazu-1.alej


 
 

29. 5. 2017, Bratislava: rokovanie s ministrom školstva P. Plavčanom k zvyšovaniu platov. P. Ondek, 

F. Šary, I. Majerová a M. Habán sa zúčastnili rokovania s ministrom P. Plavčanom v súvislosti 

s problematikou financovania zamestnancov školstva. Hlavnou témou rokovania bol návrh Memoranda 

o úprave platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov 

vysokých škôl. Minister zástupcov zväzu ubezpečil, že naďalej trvá na návrhu Memoranda, ktoré bolo 

dohodnuté s odborármi, teda na zvýšení tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov 

regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1. septembra 2017 o 6% a následne v rokoch 2018-

2020 od 1. januára každoročne o 6%. Naznačil, že doposiaľ nevyriešený problém s navýšením platových 

taríf od 1. septembra tohto roku pre pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v rámci 

originálnych kompetencií samosprávy bude riešiť na rokovaní so zástupcami ZMOS. Účastníci stretnutia 

sa tiež dohodli na predpokladanom termíne účinnosti Memoranda ku koncu februára 2020. Odborári 

naznačili, že v prípade podpísania takejto dohody budú ústretoví aj voči podmienke vlády SR na 

zachovanie sociálneho zmieru do konca volebného obdobia. Minister školstva na záver zhrnul rokovanie 

tak, že Memorandum by malo byť podpísané v polovici júna, následne by malo dôjsť ku podpisu Dodatku 

ku KZVS na rok 2017 a schváleniu nariadenia vlády SR, ktorým sa zabezpečí realizácia dohody pre tento 

rok. 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dalsie-rokovanie-k-zvysovaniu-platov.alej 

 

7. 6. 2017, Bratislava: stretnutie odborárov Univerzity Komenského s rektorom K. Mičietom 

organizovala Rada predsedov rád odborových organizácií UK v Bratislave pod vedením predsedu rady A. 

Kurtanského. Stretnutia sa zúčastnili okrem rektora aj J. Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých 

škôl Ministerstva školstva, vedy a športu SR,  P.  Ondek a M. Habán za OZ PŠaV, T. Bušová, 

predsedníčka Koordinačnej odborovej rady UPJŠ v Košiciach a A. Ujhelyová predsedníčka výboru 

Univerzitnej odborovej organizácie pri STU v Bratislave. A. Kurtanský konštatoval, že zo strany Rady 

predsedov boli splnené všetky uznesenia z minuloročného stretnutia. S ľútosťou uviedol, že do ďalšieho 

legislatívneho pokračovania sa nedostal návrh bývalého ministra školstva a ministra financií na 

ustanovenie príplatku pre zamestnancov školstva, resp. verejnej služby, ktorí pracujú a žijú v hlavnom 

meste, tak ako je to napr. vo Francúzsku. Tento príplatok je ekonomicky oprávnený, lebo na základe 

analýz Slovenského štatistického úradu a Národnej banky Slovenska životné náklady v hlavnom meste 

prevyšujú náklady na vidieku. 
Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-odborarov-univerzity-komenskeho-s-rektorom-

1.alej 

 

19. - 21. 6. 2017, Užhorod: 10. predsedníctvo OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO 

zúčastnili J. Mikluš, B. Pandula a M. Habán. Na zasadnutí odznela informácia o aktuálnej činnosti 

predsedu zväzu a podpredsedov zväzu, vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti slnečných kolektorov 

v RZ Crocus.  

  
 

Súčasťou predsedníctva bol aj medzinárodný ukrajinsko-slovenský seminár "Úspechy a výzvy školských 

odborových zväzov". Po ceste na Ukrajinu sa predsedníctvo zväzu zastavilo v sprievode ukrajinského 

honorárneho konzula p. Obického na návštevu ZŠ Lúčky vo Vranove nad Topľou, kde ich čakal krátky 

kultúrny program v podaní mladých talentovaných žiakov.  

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dalsie-rokovanie-k-zvysovaniu-platov.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-odborarov-univerzity-komenskeho-s-rektorom-1.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/stretnutie-odborarov-univerzity-komenskeho-s-rektorom-1.alej


 
 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy Ukrajiny zastupovali na seminári prezident G. Trukhanov 

a P. Ondek spolu s členmi predsedníctva zväzu. V závere seminára bola podpísaná bilaterálna dohoda 

o spolupráci. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/ukrajinsko-slovensky-seminar.alej 

 

29. 6. – 1. 7. 2017, Sofia: zjazd Odborového zväzu učiteľov v Bulharsku, na ktorom sa za zväz 

zúčastnili P. Ondek, M. Habán, F. Šary a J. Stodolovský.  P. Ondek vo svojom príhovore vyzdvihol 

dlhoročnú spoluprácu oboch zväzov, podobnosť problémov, ktorým čelia zamestnanci ako aj spoločné 

výzvy pri zabezpečení dostatočného množstva kvalitných mladých ľudí pre učiteľské povolanie. Zároveň 

stručne informoval o aktuálnych rokovaniach a hlavných cieľoch nášho zväzu v najbližších rokoch. Na 

záver poprial opätovne zvolenej predsedníčke J. Takevovej  veľa úspechov a odhodlania pri jej 

odborárskej práci.  

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zjazd-partnerskeho-odboroveho-zvazu-ucitelov-v-bulharsku.alej 

 

  
 

6. 7. 2017, Bratislava: inovácia návrhu stratégie rozvoja vysokých škôl  bola zverejnená na webovej 

stránke OZPŠaV na Slovensku. Dokument „Návrh 

stratégie rozvoja slovenského vysoké ho školstva“, ktorý 

bol vypracovaný ako alternatíva k Národnému programu 

rozvoja, výchovy a vzdelávania  „Učiace sa Slovensko“ 

– časť vysoké školy bol inovovaný na  „Dobrá reforma - 

Stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva“. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-

PRO/inovacia-navrhu-strategie-rozvoja-vs.alej 

 

Na vypracovaní dobrej reformy vysokého školstva sa podieľali P. Gallo (PU v Prešove), I. Koštiaľ (TU 

v Košiciach), I. Leššo (TU v Košiciach), B. Pandula (TU v Košiciach), J. B. Ďurove (TU v Košiciach), J. 

Mikluš (PU v Prešove), D. Hrehová (TU v Košiciach), M. Blaško (TU v Košiciach), P. Ondek (OZ PŠaV 

v Bratislave), M. Habán (OZ PŠaV v Bratislave).  

 

12. 7. 2017, Bratislava: stanovisko Predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov 

k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pracujúcich pri výkone práce vo verejnom 

záujme.  

Hlavnou výčitkou KOZ SR voči aktuálnemu 

odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme nie je ani tak systém odmeňovania, 

ale nastavenie tarifného systému. Najväčším 

nedostatkom je, že veľký počet tarifných tried a stupňov 

je pod úrovňou minimálnej mzdy. Súčasnému systému 

chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, 

hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je 

prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa 

strácaj ú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v 

minimálnej mzde). Systém neumožňuje získať a udržať 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/ukrajinsko-slovensky-seminar.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zjazd-partnerskeho-odboroveho-zvazu-ucitelov-v-bulharsku.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/inovacia-navrhu-strategie-rozvoja-vs.alej
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/inovacia-navrhu-strategie-rozvoja-vs.alej


 
 

kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností. Zmena platových 

taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády už druhý rok. V súčasnosti je 

rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz 

vyčíslené. Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie. Zástupcovia zamestnancov zaujali k danej 

situácii jednoznačné stanovisko: ak nebudú dodržané termíny a ani v druhej polovici tohto roka nebudú 

náznaky riešenia tohto problému, zamestnanci vo verejnom sektore pripúšťajú nátlakové aktivity. 

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/platy-pod-minimalnou-mzdou.alej 

 

17. 7. 2017, Bratislava: stretnutie s poslancami Slovenskej národnej strany sa uskutočnilo v NR SR 

na žiadosť predsedníčky sekcie SNS pre školstvo, kultúru a šport E. Smolíkovej a poslanca NR SR M. 

Konárika. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie poslancov s projektom Dobrá reforma, ktorý je 

alternatívou Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko – časť vysoké 

školy. Rokovania sa zúčastnili I. Koštial, P. Gallo, B. Pandula, J. M. Ďurove, D. Hrehová a J. Mikluš.  

E. Smolíková uviedla, že predložený materiál preštuduje a bude ho presadzovať na rokovaniach s 

ministrom školstva, tiež vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.   

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-s-poslancami-sns.alej 

 

 

 20. 7.  2017, Bratislava: zasadnutie mimoriadneho 

predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO 

zúčastnili J. Mikluš, J. Kováč a M. Habán. schválilo návrh 

memoranda v znení, v ktorom ho zaslal minister školstva 

predsedovi vlády dňa 7. 6. 2017 (valorizácia o 6% od 1.9.2017, 

1.1.2018, 1.1.2019 a 1.1.2020). Uvedené termíny vychádzajú z 

dohodnutej valorizácie o 6% od 1.9.2017, potvrdenej opakovaným verejným prísľubom ministra školstva 

o jej zabezpečení a z textu programového vyhlásenia vlády. Akékoľvek neskoršie termíny valorizácie 

nepovažuje predsedníctvo zväzu za natoľko prínosné, aby sa zástupcovia zamestnancov školstva zaviazali 

k sociálnemu zmieru po zvyšok volebného obdobia. Dôvodom sú  tiež možné dôsledky systémových 

zmien v plánovanej reforme školstva a zmeny financovania regionálneho a vysokého školstva.  

Info:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-predsednictva-zvazu.alej 

 

26. 7. 2017, Bratislava: 7. zasadnutie monitorovacieho výboru operačného programu Veda a 

inovácie, na ktorom sa zúčastnil M. Habán. Na zasadnutí bola prerokovaná a schválená revízia OP VaI. 

Zmena nastala v súvislosti s technickou úpravou obálky politiky súdržnosti na roky 2017 – 2020 (verzia 

2.0) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Na základe porovnania kumulovaného HDP 

dosiahnutého v rokoch 2014 – 2015 na Slovensku došlo 

k zníženiu alokácie obálky politiky súdržnosti na roky 

2017 – 2020 v celkovom objeme 68,8 mil. eur. Zníženie 

finančnej obálky spôsobilo zvýšenie rastu HDP v SR. 

Zníženie sa dotkne 3 operačných programov: OP VaI v 

objeme 35,74 mil. eur, OP Integrovaná štruktúra v 

rozsahu 17,43 mil. eur a Integrovaného regionálneho OP 

v rozsahu 15,66 mil. eur. Z celkového objemu 2,3 mld. 

Eur má Slovensko k dnešnému dňu vyčerpaných 72 mil. 

eur. Ďalej bol doplnený Plán hodnotení OP VaI. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-monitorovacieho-vyboru-pre-operacny-program-

vyskum-a-inovacie.alej 

 

28. 7. 2017, Bratislava: 1. zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania pre obdobie rokov 2017 – 

2019. Na návrh Konfederácie odborových zväzov SR a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

na Slovensku a po preskúmaní zákonných podmienok a podľa § 3 ods. 2 písm. a v nadväznosti na § 3 ods. 

5 písm. b) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania je členom rady FNPV v dvojročnom 

funkčnom období zastupujúcich pedagogických zamestnancov M . Habán. V úvode zasadnutia si členovia 
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rady Fondu zvolili za predsedníčku M. Bartekovú vymenovanú Študentskou radou vysokých škôl spolu 

s M. Martovičom. MŠVVaŠ SR zastupuje V. Bokol. Piatou členkou rady Fondu je V. Kyselicová, ktorá 

zastupuje zriaďovateľov škôl. Na zasadnutí predložil riaditeľ FNPV PhDr. P. Kučmáš dokumenty: 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov vrátane príloh a Schválenie žiadostí o 

pôžičku pre pedagógov predložených do 30. 6. 2017. Rada fondu ďalej schválila 89 žiadostí o pôžičku 

pre pedagógov, odborných zamestnancov, doktorandov a 

zamestnancov vysokej školy do 35 rokov (v kategórií 

vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) 

v celkovej sume 864 200 eur. Súčasne bola podaná 

informácia o čerpaní rozpočtu FNPV k 30. 6. 2017. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/1-zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-pre-obdobie-

rokov-2017-2019.alej 

 

 30.  8.  2017, Bratislava: zasadnutie mimoriadnej 

rady OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO 

zúčastnili B. Pandula, P. Šínsky a M. Habán. Rada zväzu 

prijala Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku, 

v ktorom sa o. i. uvádza, že S ohľadom na stúpajúcu 

mieru inflácie a pozitívny výhľad slovenskej ekonomiky 

sa však zástupcovia zamestnancov odmietajú vopred 

vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne 

vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné 

a platové podmienky. Rada zväzu zároveň žiada vládu 

SR, aby pokračovala v každoročnom zlepšovaní stále nedostatočného platového ohodnotenia všetkých 

zamestnancov školstva v súlade s vyjadreniami, že školstvo je pre vládu SR prioritou.     

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/vyhlasenie-rady-zvazu.alej 

 

13. 9.  2017, Zemplínska Teplica: futbalový turnaj troch univerzít (UVLF v Košiciach, SPU v Nitre, 

TU vo Zvolene) o Putovný pohár rektorov, ktorého organizátorom bola ZO  OZPŠaV pri UVLF pod 

vedením predsedu M. Toropilu a rektorky J. Mojžišovej. Na turnaji sa zúčastnilo 102 členov OZ PŠaV 

a 11 hostí. Futbalový turnaj bol predčasne ukončený. Organizátori zrealizujú nasledujúci ročník v roku 

2018 v Košiciach. 

  

18. 9.  2017, Bratislava: rokovanie s novou ministerkou školstva M. Lubyovou, ktorého sa zúčastnili 

P. Ondek, M. Habán a J. Stodolovský. Dôležitou témou rokovania bola otázka platov pedagogických, 

odborných a nepedagogických zamestnancov školstva ako aj zamestnancov vo vede a výskume. 

Ministerka uviedla, že podporuje záväzky vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády s dôrazom na 

zlepšenie ohodnotenia začínajúcich učiteľov. P. Ondek upozornil aj na pretrvávajúci problém v platových 

tabuľkách zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktoré sú po 8. platovú triedu pod 

úrovňou minimálnej mzdy.  Účastníci ďalej hovorili o projekt e ,,Učiace sa Slovensko“, ktorý by mal byť 

základom pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Pri tejto príležitosti ponúkol M. Habán 

alternatívny dokument pre časť vysoké školy Dôležitou 

témou rokovania bola otázka platov pedagogických, 

odborných a nepedagogických zamestnancov školstva 

ako aj zamestnancov vo vede a výskume. Ministerka 

uviedla, že podporuje záväzky vyplývajúce 

z programového vyhlásenia vlády s dôrazom na 

zlepšenie ohodnotenia začínajúcich učiteľov. P. Ondek 

upozornil aj na pretrvávajúci problém v platových 

tabuľkách zamestnancov vykonávajúcich práce vo 

verejnom záujme, ktoré sú po 8. platovú triedu pod 

úrovňou minimálnej mzdy.  Účastníci ďalej hovorili 

o projekte ,,Učiace sa Slovensko“, ktorý by mal byť 

základom pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Pri tejto príležitosti ponúkol M. Habán 
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alternatívny dokument pre časť vysoké školy, ktorý vypracovala odborná skupina členov zväzu 

z akademického prostredia. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-novou-ministerkou-skolstva.alej 

  

21. 9.  2017, Lučenec: 12. zasadnutie predsedníctva OZ PŠaV na Slovensku, ktorého sa za Z VŠaPRO 

zúčastnili J. Mikluš, J. Kováč a B. Pandula. Na zasadnutí odzneli informácie regionálnych funkcionárov 

o činnosti odborov, stave členskej základne v okrese Lučenec. Ďalej boli prerokované podmienky 

verejného obstarávania na inováciu el. databázy členov zväzu, odpočet poskytnutých bezúročných 

pôžičiek členom zväzu. 

 

26. 9.  2017, Zvolen: 65. Výročie založenia Technickej univerzity vo Zvolene, ktorého sa zúčastnili P. 

Ondek v aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila akademická slávnosť, 

ktorej na pozvanie rektora Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. sa zúčastnil aj 

predseda zväzu Ing. Pavel Ondek. Medzi pozvanými hosťami boli rektori 

slovenských univerzít, poslanci NR SR, rektori zahraničných univerzít 

spolupracujúcich s technickou univerzitou s funkcionári mesta a okresu Zvolen. V 

slávnostnom prejave rektor priblížil 

históriu, súčasnosť a budúcnosť Technickej 

univerzity. V rámci akademickej slávnosti 

rektor udelil titul Dr. h. c. K. Mičietovi, 

rektorovi UK v Bratislave za dlhoročnú 

spoluprácu s univerzitou. V závere boli 

rektorom udelené jubilejné medaile a 

pamätné medaile TU Zvolen. Za dlhoročnú spoluprácu rektor 

udelil jubilejnú medailu aj Odborovému zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku.  

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/slavnost-na-technickej-univerzite-vo-zvolene.alej 

 

26. 9.  2017, Bratislava: slávnostné otvorenie akademického roka na Farmaceutickej fakulte UK. Na 

pozvanie dekana P. Mučajiho sa M. Habán zúčastnil slávnostného otvorenia. Dekan udelili pamätné 

medaily akademickým funkcionárom a významným osobnostiam fakulty, medzi ktorými bola aj 

predsedníčka fakultnej odborovej ZO T. Stankovičová.  

 

29. 9.  2017, Trenčianske Teplice: školenie ku kolektívnemu vyjednávaniu, BOZP a DDS 

zorganizovala predsedníčka ZO OZPŠaV pri UPJŠ v Košiciach T. Bušová. Prednášajúcimi boli Ľ. 

Pavelka (Ekonomická univerzita v Bratislave), M. Nemec (KOZ SR), V. Kmec (OZ PŠaV na Slovensku). 

Na školení vystúpil s príspevkom P. Ondek.   

 

3. 10.  2017, Banská Bystrica: akademická slávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia Univerzity 

Mateja Bela, ktorej sa na základe pozvania rektora V. Hiadlovského zúčastnil P. Ondek v aule Beliana. 

Slávnosť bola spojená so slávnostným otvorením akademického roku 2017/2018. 

Info: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/akademicka-slavnost-pri-prilezitosti-25-vyrocia-zalozenia-umb.html 

 

3. 10.  2017, Košice: pracovné stretnutie k NPRVaV Učiace sa Slovensko. Účastníci pracovnej 

skupiny v zložení B. Pandula, I. Koštial, J. B. Ďurove, D. Hrehová a M. Habán vyhodnotili doterajšie 

aktivity spojené s vypracovaním alternatívneho dokumentu Dobrá reforma stratégie rozvoja slovenského 

vysokého školstva a dohodli sa na ďalšom postupe implementácie tohto dokumentu. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-k-nprvav-uciace-sa-slovensko.alej 

 

3. 10.  2017, Košice: oslavy 65. Výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach. Na pozvanie 

rektora S. Kmeťa sa osláv zúčastnil M. Habán. Podujatia sa zúčastnili významní predstavitelia štátnej, 

akademickej, priemyselnej a kultúrnej sféry. Rektor vo svojom prejave okrem histórie univerzity, ktorá 

siaha do čias Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, spomenul celý rad významných udalostí a osobností, 
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ktoré ju počas svojej existencie formovali do súčasnej podoby. Oslavy pokračovali otvorením novej 

budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom a večerným galakoncertom „VIVAT ACADEMIA“. 

Info: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/oslavy-65-vyrocia-zalozenia-tuke 

 

   
 

3. - 4. 10.  2017, Kežmarské Žľaby: konferencia ZO OZ PŠaV Univerzity veterinárskeho lekárstva 

farmácie v Košiciach spojená so spoločným zasadnutím Vedenia UVLF a Predsedníctva AS UVLF.  

V úvode predseda ZO M. Toropila zablahoželal členke 

odborov a rektorke UVLF  J. Mojžišovej k získaniu 

čestného titulu zo zahraničia doctor honoris causa a za 

všetkých odborárov odovzdal spolu s kyticou kvetov 

zlatú podkovu. Na konferencii boli prítomní delegáti ZO, 

vedenie univerzity, predsedníctvo AS UVLF 

s predsedom P. Reichlom, P. Ondek, M. Habán, 

predsedovia ZO Technickej univerzity v Košiciach B. 

Pandula a Prešovskej univerzity v Prešove J. Mikluš. 

Predseda ZO zdôraznil, že jednou z najzákladnejších 

podmienok fungovania ZO i oprávnených požiadaviek jej členov je členská základňa a to nielen čo sa 

týka počtu, ale aj kvality. Aj napriek skutočnosti, že sa podarilo získať 8 nových členov, na univerzite je 

pomerne veľký počet pracovísk, kde nie je ani jeden odborár a že sa málo darí získavať nových – 

mladých zamestnancov. Ale na strane druhej, ak ide predovšetkým o platové podmienky – my to chceme 

všetci, ale odbory vybavte to za nás. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/konferencia-zo-uvlf-v-kosiciach.alej 

 

4. 10.  2017, Trnava: 20. výročie založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ktorého sa 

na pozvanie rektora J. Matúša zúčastnili P. Ondek a M. Habán. UCM má v súčasnosti štyri fakulty a 

jeden inštitút, ktoré spolu navštevuje 5800 študentov. Rektor UCM J. Matúš odovzdal Cenu Jána 

Sambucusa, ako najvyššie ocenenie školy trnavskému arcibiskupovi J. Oroschovi za duchovnú podporu 

pri rozvoji UCM, rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku J. Jarabovi za doterajšiu spoluprácu, 

predsedovi Trnavského samosprávneho kraja T. Mikušovi za trvalú aktívnu spoluprácu a prínos pri 

budovaní a rozvoji. Rektor Trnavskej univerzity M. Šmid bol ocenený za prehlbovanie vzájomných 

vzťahov a spolupráce medzi týmito dvoma univerzitami v Trnave. K účastníkom slávnostného podujatia 

sa prihovorili aj štátny tajomník ministerky školstva P. Krajňák a rektor TU vo Zvolene a prezident 

Slovenskej rektorskej konferencie R. Kropil, ktorý odovzdal rektorovi UCM pamätnú medailu TU vo 

Zvolene. Pri príležitosti 20. výročia založenia UCM udelil rektor pozvaným hosťom pamätnú medailu. 

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dvadsatrocnica-univerzity-sv-cyrila-a-

metoda-v-trnave.alej 
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9. 10. 2017, Bratislava: 2. zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania pre obdobie rokov 2017 – 

2019, na ktorom sa zúčastnil M. Habán.  Zasadnutia Rady FNPV viedla predsedníčka M. Barteková. 

Rada fondu schválila 301 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej sume 693 200 eur. Riaditeľ fondu 

P. Kučmáš predložil návrh na schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie 

ročnej účtovnej závierky a výročnej správy FNPV za rok 2017 prostredníctvom elektronického trhoviska.  

Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fnpv.alej 

 

10. 10. 2017, Bratislava: 65. výročie založenia Farmaceutickej fakulty UK. Pri tejto príležitosti ocenila 

Pamätnou medailou FaF UK spolupracujúce inštitúcie a jednotlivcov. Ocenenia odovzdával dekan fakulty 

P. Mučaji. Rektor UK K. Mičieta uviedol, že fakulta predstavuje významný vedeckovýskumný potenciál 

a má prestížne postavenie nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom priestore. V hodnotení 

Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry si stabilne udržuje popredné pozície medzi medicínskymi 

fakultami. Na slávnosti výročia sa zúčastnil M. Habán. 

 

11. 10. 2017, Bratislava: stretnutie s eurokomisárkou pre vzdelávanie a spoluautormi Učiaceho sa 

Slovenska, na ktorom boli prítomní P. Ondek a M. Habán. Spoluautori L. Vozár a J. Vantuch diskutovali 

o NPRVaV. Ďalej sa diskutovalo o stave vysokého školstva na Slovensku a jeho mieste v európskom 

vzdelávacom priestore.  

 

12. 10. 2017, Trnava: 25. výročie obnovenia činnosti Trnavskej unierzity, ktorého sa na pozvanie 

rektora M Šmida zúčastnili P. Ondek a M. Habán. Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na činnosť 

pôvodnej Universitas Tyrnaviensis, založenej v roku 1635. Univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov, 

Mária Terézia rozhodla v roku 1777 o jej preložení do Budína. Činnosť Trnavskej univerzity bola 

obnovená v roku 1992. Aktuálne na jej piatich fakultách vzdeláva približne 5000 študentov, počas 

štvrťročia obnovenej činnosti vyštudovalo na Trnavskej univerzite viac ako 32 tisíc absolventov. Hlavná 

časť osláv spojených so slávnostnou akadémiou a otvorením akademického roku 2017/2018 bola v Dome 

kultúry za účasti zástupcov akademickej obce, študentov, predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a 

ďalších hostí. Veľkolepú kultúrnu časť programu tvorili scénické tance študentov vyjadrujúce históriu 

univerzity. Vo viacerých príhovoroch hostí bola vyzdvihnutá kvalita vzdelávania a zmeranie na 

osobnostný rozvoj študentov, dôkazom čoho boli uvedené referencie na úspešných absolventov. Počas 

akadémie rektor M. Šmid odovzdal pamätné medaily viacerým osobnostiam spätým s univerzitou. 

 

  

 

17. 10. 2017, Žilina: konferencia ZO OZ PŠaV pri Žilinskej univerzite, ktorú zorganizovala Rada ZO 

pod vedením jej predsedu P. Varšu. Správu o činnosti predniesol P. Varša. Delegáti konferencie si 

vypočuli správu o činnosti a hospodárení, správu revíznej komisie. P. Ondek uviedol aktuálne informácie 

o kolektívnom vyjednávaní a návrhu KZVS na rok 2018. M. Habán informoval prítomných 

o pripravovanej zmene platových taríf pre zamestnancov verejnej a štátnej správy, o počte zamestnancov 

VŠ a medziročnom zvýšení priemerných platov na VŠaPRO a Dobrej reforme stratégie vysokého 

školstva. 
 

Pripravil Miroslav Habán, podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO. 

V Bratislave dňa 17. októbra 2017 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fnpv.alej

