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Bratislava
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VEC
Usmernenie
Rada zväzu vyhlásila dňa 9.6.2011 štrajkovú pohotovosť a postupové kroky ďalších
protestných akcií zväzu. Na podporu požiadaviek sa uskutočnilo protestné zhromaždenie v
Bratislave, pred Úradom vlády SR v utorok 13. 9. 2O11.
Reagujeme na nesplnenie požiadaviek z Memoranda vláde SR, kde žiadame, aby plnila
svoje Programové vyhlásenie v oblasti školstva.
Dôrazne žiadame:
1. systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel z HDP
do konca jej volebného obdobia bol porovnateľný so štátmi EÚ,
2. zvýšiť mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich
reálnych platov,
3. upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy
pedagogických zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemerného
platu v národnom hospodárstve a platy nepedagogických zamestnancov boli
porovnateľné s podobnými kategóriami v iných rezortoch.
Mimoriadna Rada zväzu na svojom zasadnutí dňa 31.8.2011 uložila funkcionárom
Zväzu na všetkých úrovniach zrealizovať potrebné úkony, ktoré predchádzajú vyhláseniu
štrajku. Úspešnosť štrajku závisí od aktívneho zapojenia nielen členskej základne ale
všetkých zamestnancov v rezorte školstva.
Z uvedeného dôvodu žiadame Rady ZO OZ , ako aj základné organizácie (výbor ZO)
vykonať prieskum medzi členmi a zamestnancami o ich pripravenosti a rozhodnutí zapojiť sa
do štrajku. Za uvedeným účelom sa v regiónoch a základných organizáciách vyplnia
požadované údaje podľa predtlače uvedenej v návratke pre jednotlivé orgány, ktorá tvorí
prílohu.
Telefón : 02/50240337

Fax : 02/55424448
email: dubekova@ozpsav.sk

IČO : 00177920

Predsedníctvo zväzu, ktoré poverila Rada zväzu koordinovaním protestných akcií, na
základe výsledkov prieskumu rozhodne 29.9.2011 o ďalšom postupe.
Definitívne rozhodnutie príjme Rada zväzu dňa 6.10.2011.
Zdôrazňujeme, že získanie maximálneho počtu našich členov, ale aj nečlenov –
zamestnancov školstva sú základom úspešnosti.

Termíny vykonania prieskumu:
Vyplnenú návratku spolu s fotokópiami prieskumu v členskej základni
pošlú predsedovia ZO na adresu Rady ZO – poštou, mailom, faxom
najneskôr do 28.septembra 2011.

S pozdravom
PaedDr. Jozef L u ž á k
podpredseda OZPŠ a V na Slovensku

Pokyny pre predsedu ZO OZ a členov výboru ZO OZ
k prieskumu účasti na štrajku:

1. Odporúčame predsedom ZO oboznámiť sociálneho partnera – zamestnávateľa s
obsahom listu od podpredsedu Zväzu PaedDr. Lužáka a požiadať
zamestnávateľa o ústretovosť pri zisťovaní podpory zamestnancov na štrajk
/právo na štrajk je zakotvené v Ústave SR/
2. Oboznámiť členov odborov
a ostatných zamestnancov školy, školského
zariadenia s obsahom listu a dôvodmi pripravovaného štrajku:
•

prečo štrajk viď list – tri požiadavky

•

kedy štrajk – o presnom termíne rozhodne Rada Zväzu 6. 10. 2011, následne zvoláme
s veľkou pravdepodobnosťou mimoriadne rokovanie Rady ZO v našich krajoch BB,
TN, ZA

•

výbor ZO zabezpečí podpisovú akciu na zistenie podpory na štrajk. Menný zoznam
štrajkujúcich v originálnom vyhotovení si ponechá, kópiu pošle spolu s návratkou na
adresu Rady ZO OZ. Zároveň informuje zamestnávateľa o získanej podpore na ostrý
štrajk

•

V prípade vyhlásenia štrajku odporúčame predbežne tento postup:

•

zatvorené školy, školské zariadenia s označením „štrajk“ okrem tých, ktoré nemôžu
štrajkovať zo zákona, napr. detské domovy

•

zamestnanci školy, zariadenia nepracujú (sú doma alebo sa zhromaždia pred školou,
alebo v meste na námestí... presné usmernenie v prípade štrajku Vám pošleme, resp. sa
dohodneme na mimoriadnom rokovaní Rady ZO OZ

•

zamestnanec nevykonáva prácu. Podľa Ústavy SR má právo na štrajk, ale nedostáva
za tento deň plat, /peniaze sa však nikde nestratia, sú v rozpočte a preto budú
vyplatené v nasledujúcom období/

•

účasť na štrajku zo zákona je ospravedlnená, neprerušuje sa povinné sociálne,
nemocenské, dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti – viď zák.
č. 461/2003 Z. z. § 26, odst. 1.
Termín prerokovania a zistenia podpory na štrajk v základných
organizáciách - prosíme zrealizovať v priebehu tohto týždňa - do piatku
3.

23.

9. 2011
4. Kópiu menného zoznamu s podpismi a vyplnenú návratku prosíme odoslať na
adresu Rady ZO OZ poštou, faxom, e-mailom najneskôr do 28. 9. 2011.

5. Adresa: Rada ZO OZ – stredné školstvo v krajoch BB, TN, ZA, 975 57 Banská
Bystrica, ČSA 25, fax: 048/411 35 18, e-mail : majerova@ozpsav.sk,
radaozssbbtnza@stonline.sk, majerovaiveta@gmail.com

Ďakujeme. S úctou

Ing. Iveta Majerová, v. r.
Predsedníčka Rady ZO OZ – stredné školstvo v krajoch BB, TN, ZA

Návratka pre Radu ZO OZ zo základnej organizácie
(vyplňujú predsedovia ZO OZ PŠaV na Slovensku)
Základná organizácia OZ PŠaV :
......................................................................................................................................................
kraj: .......................................................
oznamuje, že u nášho zamestnávateľa

.....................................................................................................................................................
sa štrajku z celkového počtu zamestnancov ................... zúčastní:
•

.......................členov ZO

•

.......................ostatných zamestnancov - nečlenov

•

.......................spolu členov a nečlenov
čo predstavuje ....................% účastníkov z celkového počtu zamestnancov

V ...... ..................... dňa.............................
.................................................
pečiatka ZO a podpis predsedu

Vyplnenú návratku pošlú predsedovia ZO na adresu RADY ZO
najneskôr
d o 28. septembra 2O11

