
Vyjadrenie OZ PŠaV k Vyhláseniu ISU k zvyšovaniu platov od 1.9.2016 

 

Dňa 20.5.2016 zverejnila ISU na svojej stránke Vyhlásenie k zvyšovaniu platov od 1.9.2016. 

V poslednej vete tohto vyhlásenia sa píše: ,, S ľútosťou konštatujeme, že Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy (OZ PŠaV) nevyužil pripomienkové konanie na to, aby dôrazne presadzoval plnenie 

týchto sľubov.“ 

Toto tvrdenie je nepravdivé, ničím nepodložené a tendenčné a ďalej dokazuje, na akej úrovni pracujú 

predstavitelia ISU a čo je jediným zámerom tohto neformálneho zoskupenia. OZ PŠaV na Slovensku 

naplno využil pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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. Okrem zvyšovania platov pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov žiadame zvyšovať aj platy nepedagogickým zamestnancom, 

na ktorých ISU vo svojich požiadavkách pravidelne zabúda, bez ktorých by ale školstvo nemohlo 

fungovať. Tiež sme upozornili na chýbajúce zvýšenie platov výskumným a vývojovým 

zamestnancom, ktorí pracujú na vysokých školách a prispievajú k zvyšovaniu úrovne vedy a výskumu 

na Slovensku. Zároveň sme žiadali zvýšiť započítateľnosť rokov praxe tak, aby bola v súlade so 

zvyšovaním veku odchodu do dôchodku a motivujúca aj po odpracovaných 32 rokoch. OZ PŠaV 

zároveň dôsledne uplatnil požiadavky z ,,Deklarácie“ vo svojom stanovisku k návrhu kolektívnych 

zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2017, kde sústavne požaduje  navýšenie 

platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2017 o 25%. 

Musíme s ľútosťou konštatovať, že ISU svojimi aktivitami a vyhláseniami od začiatku svojho 

pôsobenia nedosiahla žiadne zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov školstva,  neprispela 

k zlepšeniu sociálneho dialógu v školstve a nenaplnila žiadne svoje zásadné predsavzatia, ktorými 

prostredníctvom médií tak „veľkolepo“ ohurovala verejnosť. Jediným cieľom tohto neformálneho 

zoskupenia jednotlivcov, ktorí nemajú žiaden mandát zastupovať akýchkoľvek zamestnancov 

v školstve, je vytváranie nedôvery verejnosti voči Odborovému zväzu, znevažovanie výsledkov práce 

jeho predstaviteľov a rozbíjanie jednoty školského prostredia. OZ PŠaV na Slovensku vo svojej vyše 

20 ročnej pôsobnosti vždy na základe najlepšieho vedomia a svedomia dokázateľne presadzoval 

oprávnené záujmy všetkých zamestnancov školstva. Nikdy sme sa nevyjadrili v tom zmysle, že by 

sme boli spokojní s úrovňou platov a pracovných podmienok týchto zamestnancov. Práve naopak, 

potrebu výraznejších investícií do školstva prízvukujeme na každom stretnutí s politikmi a vďaka 

nášmu úsiliu sa platy v školstve zvyšovali v posledných rokoch najviac z celej verejnej správy. 

Nie je nám známe pozadie tejto iniciatívy, jej financovanie ani dôvody, pre ktoré útočí na postavenie 

a činnosť OZ PŠaV, a tým aj na všetkých jeho členov. Zdá sa, že hlavným cieľom ISU nie je reálne 

zlepšenie pracovných podmienok všetkých zamestnancov v školstve. Dôrazne žiadame, aby sa  

jednotlivci z tohto zoskupenia zdržali osočovania zväzu, útokov na jeho dobré meno a 

šírenia nepravdivých informácií o jeho činnosti. V prípade, že sa tak nestane, budeme sa musieť brániť 

a využiť všetky zákonné prostriedky na obhajobu práv zväzu ako aj práv jeho členov. 

 

vedenie zväzu  

 


