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V Bratislave, 10. februára 2016 

 
Štrajkujúci učitelia, ale najmä učiteľky z materských, základných a stredných škôl, si svojou 
odvahou získali náš hlboký obdiv. Dokázali to, čo nikto pred nimi. Už dnes je zrejmé, že ich 
štrajk sa zapíše do dejín tejto krajiny. 

Včera sme sa preto rozhodli verejne vystúpiť a prelomiť dlhoročné mlčanie zamestnancov 
vysokých škôl. Novovzniknutá Iniciatíva vysokoškolských učiteľov vyhlásila štrajkovú 
pohotovosť za splnenie všetkých troch požiadaviek našich kolegov. Nekladieme vlastné 
požiadavky, nejde nám o vlastný prospech. Chceme sa otvorene a razantne zastať kolegov 
a kolegýň. 

Od Iniciatívy slovenských učiteľov sme prevzali štrajkovú štafetu. 

Ak požiadavky nebudú splnené, od pondelka 15. 2. sme rozhodnutí vstúpiť do ostrého, časovo 
neobmedzeného štrajku. V týchto dňoch robíme všetko preto, aby sa doň zapojilo čo najviac 
vysokých škôl z celého Slovenska. Chceme ukázať, že naša solidarita s kolegami 
z materských, základných a stredných škôl, dokáže preklenúť hranice medzi regiónmi, medzi 
vedeckými odbormi a akademickými hodnosťami. 

Pre tieto kroky sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. 

Po prvé, štrajkovú pohotovosť a štrajk cítime ako svoju morálnu povinnosť. Nedovolíme, aby 
sa šliapalo po osobnej statočnosti a ľudskej dôstojnosti našich kolegov. Nedokážeme sa 
nečinne prizerať zastrašovaniu, šikane a ignorantstvu. Každý iný postoj by sme považovali za 
prejav malosti a zbabelosti – za ďalšiu zradu. 

Po druhé, uvedomujeme si, že materské, základné a stredné školy na jednej strane, a vysoké 
školy na druhej strane, sú v skutočnosti spojenými nádobami. To, ako spoločnosť vníma 
našich kolegov, sa priamo premieta do spôsobu, akým hľadí na nás, na pracovníkov vysokého 
školstva. A to, akú hodnotu pripisuje spoločnosť vzdelaniu, priamo súvisí s jej postojom 
k vede a výskumu. 

Ministerstvo školstva nás včera obvinilo, že sme vznikli na základe politickej objednávky.  
Takými absurdnými snahami o diskreditáciu sa nenecháme odradiť. Odteraz a navždy platí: 
Sme radoví zamestnanci vysokých škôl. S našimi kolegami nás spája spoločný, rezortný 
záujem. Nemáme, a ani sa nehlásime sa o podporu žiadnej politickej strany, žiadnej 
nátlakovej skupiny, žiadnych lobistov. V tomto boji sme sami za seba, za svoju profesiu, za 
svoju dôstojnosť, a za lepší život pre všetkých príslušníkov učiteľského stavu. 

 

 



Vyzývame všetkých zamestnancov vysokých škôl na Slovensku, aby nás podporili. 
Zakladajte lokálne štrajkové výbory. Zaregistruje sa do štrajkovej pohotovosti na stránke 
www.isu.sk a kontaktujte nás. Diskutujte s kolegami, oslovte študentov. Nenechajte sa 
odradiť opatrným vedením. Štrajkový výbor urobí všetko preto, aby v spoločnom úsilí 
podporil aj ľudí, ktorí sú na svojom pracovisku zatiaľ osamotení.  

Vyzývame všetkých študentov slovenských vysokých škôl, aby sa zmobilizovali. Študenti, 
diskutujte medzi sebou. Hovorte so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Zaregistrujte svoju 
podporu podpisom na www.isu.sk. Založte neformálnu skupinu v ročníku, v krúžku, alebo na 
chodbe internátu. Kontaktujte Iniciatívu vysokoškolských učiteľov a zapojte sa do 
praktických aktivít.  

Sme presvedčení, že úspešným štrajkom vysokých škôl dokážeme nielen účinne podporiť  
kolegov, ale tiež položiť základy spoločného postupu za záujmy všetkých zamestnancov 
rezortu v blízkej budúcnosti. 

Je to jasné: Spoločne zvíťazíme. 
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