
Vážené kolegyne, kolegovia. 

 

 Po dlhšom čase sa Vám opäť touto formou prihováram ako zástupca odborovej 

organizácie na JLF UK. V dnešných časoch hlbokej hospodárskej krízy sme sa ako fakulta 

percentom svojej organizovanosti v odboroch dostali do dolnej časti rebríčka UK i ostatných 

VŠ. Naša činnosť, zameraná na zabezpečenie a zvýšenie sociálnych istôt zamestnancov 

stagnuje aj preto, že sila argumentov je úmerná okrem iného i počtu zamestnancov ochotných 

zúčastňovať sa protestných akcií. Žiaľ, naša fakulta, univerzita i ostatné vysoké školy boli pri 

presadzovaní svojich požiadaviek formou štrajku oveľa menej razantné ako školy stredné, 

základne a materské. Napriek tomu sa vďaka predákom OZ PŠaV na Slovensku podarilo 

získať pre nepedagogických zamestnancov vysokých škôl taký objem finančných 

prostriedkov, ktorý zabezpečil nárast platov pre rok 2013 na JLF UK o 4,62 % a VI JLF UK 

o 3,62 % tarifnej zložky platov. Podľa informácie Predsedu Združenia VŠ a PRO sú, žiaľ, 

tieto financie zabezpečené oproti zvýšeniu tarifných platov učiteľov SŠ, ZŠ a MŠ iba na rok 

2013 a v budúcom roku sa s nimi zatiaľ nedá počítať. Našim cieľom bolo presvedčiť p. 

dekana, po jeho prísľube na minuloročnej VČS ZO, aby sa platy neučiteľských pracovníkov, 

podobne ako v minulosti platy pedagógov na JLF UK v Martine aspoň čiastočne priblížili 

k priemeru platov v národnom hospodárstve SR (805 € v roku 2012; 875 € v jeho štvrtom 

štvrťroku) a aby čo najmenej našich kolegov žilo na hranici chudoby (315,- €), ktorej výška 

vyjadrená v eurách je tesne pod výškou minimálnej mzdy (337,7/mesiac = 1,941/hod.). Tento 

cieľ sa zdal byť ešte na prelome rokov 2012-13 veľmi reálny a optimistický. Dnes už vieme, 

že zvýšenie platov bude síce nižšie oproti predpokladu, ale hlavne trvalé a stále vyššie, ako 

uvedená čiastka od vlády SR, za čo patrí vďaka Vedeniu JLF UK na čele s p. dekanom a ich 

prezieravým aktivitám. Nami zvolení funkcionári OZ PŠaV na Slovensku napriek čoraz nižšej 

popularite stále presadzujú naše záujmy a požiadavky. Snahou je dostať všetkých 

zamestnancov VŠ do jednej platovej tabuľky – pedagogickej, upraviť ju tak, aby prvá trieda 

v prvom stupni začínala minimálnou mzdou (nie ako teraz hlboko pod ňou). Najnovšou 

aktivitou v návrhu novej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je 3 % príspevok 

zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie i zvýšenie príspevku do sociálneho fondu 

z 1+0,25 % na 1+0,5 % mzdového fondu. Všetky staré i nové aktivity však potrebujú podporu 

z radov zamestnancov, ktorej sa im, ako som už vyššie spomenul, dostáva z VŠ iba 

sporadicky.  

 Želám Vám, vážení spolupracovníci, aby ďalšie obdobie bolo pre nás príjemnejšie, 

bez neistôt zamestnania, zárobku a iných negatív krízy. Aby sme svoje záujmy dokázali 

nielen vyjadriť, ale aj spoločne obhájiť, čo platí nielen pre členov odborovej organizácie, ale 

pre všetkých, možno ešte nerozhľadených, či nezorientovaných zamestnancov. Verím, že 

i vďaka aktivitám našej ZO, budete mať príjemnejšie letné dovolenkové obdobie a vrátite sa 

po prázdninách do práce oddýchnutí, s novými myšlienkami a silami do ďalšej zodpovednej 

práce na našej alma mater. 

 

 

Martin 27. jún 2013    

       Ing. Miroslav Vrabec, predseda ZO OZ 

       PŠaV na Slovensku pri JLF UK v Martine 


