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SEMINÁR ETUCE A EFEE VO VARŠAVE

Dňa 26. apríla 2012 sa vo Varšave konal prvý regionálny seminár ETUCE a EFEE
(Európska federácia zamestnávateľov školstva) o prevencii a zmiernení násilia a obťažovania
tretích strán v školách.
Seminára sa zúčastnilo 16 členských organizácii ETUCE 13 krajín EÚ. Slovensko
zastupovala členka ZPŠaV NKOS Mgr.Ľubomíra Šrámková .
Cieľom tohto projektu bolo:
- zvyšovať povedomie o tretej strane násilia v oblasti vzdelávania a školstva
- zistiť do akej miery je násilie riešené v oblasti vzdelávania na školách v Európe
- podporiť činnosť učiteľských odborov na prevenciu, zníženia a zmiernenia násilia tretích
strán
Odborníci na násilie tretej strany sa podelili s účastníkmi seminára o svoje skúsenosti
získané na základe zistení on-line dotazníka, alebo pozorovania na školách v Poľsku,
Švédsku a Španielsku. Účastníci seminára si spoločne vymenili skúsenosti a osvedčené
postupy pri riešení prevencie problému obťažovania a násilia na školách na popud tretej osoby
t.j. študent, rodič, verejnosť a iné .
Seminár pokračoval 9.mája v Bruseli. Závery budú spracované a zverejnené na
záverečnej konferencii projektu v septembri 2012.
Mgr. Ľubomíra Šrámková

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
V súčasnosti prebieha kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf
štátnych zamestnancov podľa KZ vyššieho stupňa v štátnej službe na r. 201 2
a o zvýšení stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme podľa KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujeme na r. 201 2. Aj náš odborový zväz
pracovníkov školstva a vedy sa na ňom aktívne zúčastňuje v zastúpení svojej
predsedníčky p. Briganovej.

20. výročie vzniku Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne

Po dlhodobých prípravách a očakávaní nastal deň osláv 20. výročia vzniku Cirkevnej
školy v Dolnom Kubíne. Všetko sa odohralo 1 0. februára 201 2. Slávnostný deň sa začal svätou
omšou vo farskom kostole sv. Kataríny, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich. Prítomníi
sledovali program, ktorý spájala myšlienka „obdarovania“. Darčekmi boli vystúpenia žiakov
i bývalých absolventov, ktorí s hrdosťou ukázali svoje schopnosti v speve, tanci, dramatickom
umení i v recitácií. Oslava bola zavŕšená recepciou v priestoroch školy.
(Mgr. M.Šaligová)
Viac tu: http://www.nkos.sk/news/a20-vyrocie-vzniku-cirkevnej-skoly-v-dolnom-kubine1 /

20 rokov ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch
Za 20 rokov sme zažili vďaka Bohu v našej škole veľa nádherných okamihov. Stretli sme
množstvo vzácnych ľudí a našimi rukami prešli
stovky detí. Práve na tieto veci sme si zaspomínali
25.mája na oslave 20. výročia založenia našej školy.
Andrej Sitár - člen ZO NKOS
Bližšie o tomto výročí sa dozviete v našom časopise
Kresťanský odborár, ktorý pripravujeme.

Seminár odborárov strednej a východnej Európy 2012
V dňoch 24. – 26. mája 201 2 zorganizovali rakúske
kresťanské odbory FCG (Frakcia kresťanských odborárov),
odborový zväz GPA (odbory súkromných zamestnancov:
obchod, banky, papier + tlač a žurnalistika), tak ako každý
rok, seminár pre odbory podobného zamerania v iných
štátoch v Šoproni, v Maďarsku. Témou seminára bola:
„Sociálni partneri v časoch hospodárskej krízy. Strata moci
alebo stabilizačný faktor?“
Na seminári sa zúčastnili odborári z Maďarska,
Srbska, Slovinska, Rakúska, Ukrajiny, Česka a Slovenska. Slovenskú delegáciu tvorili:
Bohumil Šuran za ZO SSV (obchod) a Milan Tóth a Róbert Lukáč za ZO
v podniku Mondi (papierne). Tlmočníkom pre slovenskú a českú delegáciu bol Ľuboš Martinák.
Seminár otvoril európsky prezident WOW (Svetová organizácia zamestnancov) Günthner
Trausnitz, ktorý je i predsedom GPA.
V hlavnom referáte sa zdôrazňovalo posilňovanie sociálneho partnerstva v čase hospodárskej
a finančnej krízy. Sociálne partnerstvo musí umožniť na všetkých úrovniach, obzvlášť
v podnikoch, na národnej úrovni, ale aj na európskej a medzinárodnej úrovni zosúladenie
vyjednávaní. Hlavnými cieľmi v čase hospodárskej a finančnej krízy sú: hospodársky rast,
zabezpečenie zamestnanosti a stabilita kúpnej sily.
Účastníci predniesli správy o situácii v ich krajinách a vymenili si skúsenosti z odborárskej
práce. Zaoberali sa najmä otázkami:
- aká je hospodárska situácia v ich krajine (miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti,
priemerná mzda, minimálna mzda)
- ako sa posudzujú pracovno-právne podmienky vo svojej krajine (materská dovolenka žien
a mužov, nárok na dovolenku, regulácia pracovného času,
čiastočný pracovný čas v závode)
- aký je pomer medzi stranou zamestnávateľov, prípadne vlády
a zastúpením zamestnancov v ich krajine
- či sú v čase krízy zástupcovia zamestnancov a zastúpenia
zamestnávateľov viac spolu zomknutí alebo sa fronty priostrili
- ako to vypadá v oblasti kolektívnych zmlúv a ako prebiehajú
kolektívne vyjednávania v čase krízy
Účastníci sa dohodli, že Seminár strednej a východnej Európy
v roku 201 3 bude na Slovensku, v Košiciach.
(Správu napísal Ľuboš Martinák)
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A KTIVITY UČITEĽSKÝCH ODBOROV - TRÉNINGOVÝ SEMINÁR
V dňoch 9. - 1 0. mája 201 2 som sa v Bruseli zúčastnil tréningového seminára s názvom
Aktivity učiteľských odborov - rodové stereotypy a rodová segregácia na trhu práce. Zúčastnilo
sa ho 29 delegátov z osemnástich krajín Európskej únie.
Program začal pracovnou večerou, počas ktorej účastníci prichádzali s nápadmi
a vymieňali si myšlienky o tom, ako úspešne zvýšiť inštitucionálne, legislatívne a curriculárne
zmeny, ktoré zahŕňajú rodové dimenzie v edukácii na národnej úrovni.
Nasledujúci deň otvoril program seminára riaditeľ Európskej odborovej komisie pre
vzdelávanie Martin Romer. Po ňom nasledovala správa o peer vzdelávacích aktivitách, ktorú
predniesla predsedníčka Komisie pre rovnosť príležitostí Kounka Damianova.
Ďalší príspevok predniesla Lucie Davoine z Európskej komisie na tému rodovo citlivé
pracovné prostredie, kde sa zamerala na legislatívu týkajúcu sa otázky rovnosti a pracovných
podmienok. Pred obedom Carolyn Hannan z Lund univerzity vo Švédsku referovala o výzve
rodových stereotypov vo vzdelávaní.
Po obede sa účastníci rozdelili do troch pracovných skupín, kde prebiehala diskusia
o národných aktivitách odborov na uskutočnenie inštitucionálnych, legislatívnych
a curriculárnych zmien. Následne v pléne zazneli správy z jednotlivých pracovných skupín
a prebehla k nim diskusia.
Na záver riaditeľ všetkým poďakoval za aktívnu účasť.
Mário Schwarz, delegát za NKOS

2. AKREDITAČNÁ SKÚŠKA UČITEĽOV
NKOS odpovedá na otázku ohľadom možnosti vykonania 2. akreditačnej skúšky pre učiteľov.

Centrum celoživotného vzdelávania pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku zabezpečuje a poskytuje funkčný, efektívny, kvalitný a dostupný systém
celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám študujúcich v
Slovenskej republike.
V kontinuálnom vzdelávaní Katolícka Univerzita v Ružomberku vytvára logický systém
prinášajúci skvalitnenie odbornosti pedagógov a riadiacich funkcionárov prostredníctvom
vedných disciplín pedagogiky, psychológie, manažmentu a ekonomiky vzdelávania.
Bližšie info: www.pf.ku.sk/index.php/studium/kontinualne-vzdelavanie-uiteov.html
Viac tu: http://www.nkos.sk/news/a2-akreditacna-skuska-ucitelov/

Kongres ZPŠaV NKOS
Dňa 9. júna 201 2 sa konal v Žiline, v priestoroch Obchodnej akadémie sv. Tomáša
Akvinského v poradí už 11 . kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva
roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska
a ako hosť prezidentka NKOS, pani Ľubica Černá. Na kongrese bola prednesená správa
o činnosti ZPŠaV medzi kongresmi, správa o hospodárení a stanovené uznesenie
kongresu. Prebehli voľby predsedníčky, predsedníctva a revíznej komisie pre ďalšie
obdobie.
Výsledky volieb:
Predsedníčka: Mária

Briganová

Predsedníctvo:

Vladimíra Ďurdíková, Helena Glodžáková, Štefan Húšťava, Kristína Huttová,
Agáta Kubinová, Zlatica Opartyová, Ľubomíra Šrámková a Eva Veselská
Revízna komisia:

Michal Švento, Andrea Kadlubiaková a Gabriela Dušová
Uvedené výsledky volieb potvrdzujú: Milan Martinák, predseda volebnej komisie a členky
volebnej komisie: Dana Muránska a Alena Kopčanová. Rozdelenie úloh jednotlivým členom
predsedníctva a revíznej komisie sa vykoná na najbližšom zasadaní predsedníctva. (informuje
Milan Martinák)
Prijaté uznesenia:

U1 .Rozširovať členskú základňu, a rozšíriť počet ZO v rámci ZPŠaV. Zodpovední :
predsedníctvo ZPŠaV a Predsedovia ZO
U2. Zvyšovať právne povedomie funkcionárov a členov ZO a predsedníctva ZPŠaV formou
seminárov. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV
U3. Úspešne absolvovať a podávať informácie o vzdelávacích seminároch a projektoch.
Zapájať sa do dotazníkov, ktoré požaduje EI v rámci európskych riešení. Zodpovední :
predsedníctvo ZPŠaV a účastníci seminárov
U4. Zabezpečovať účasť na seminároch EZA, ktoré riešia otázky zamestnancov a
zamestnanosti v rámci EU. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV a účastníci seminárov
U5. Na najvyššej úrovni kolektívneho vyjednávania, vyjednať lepšie pracovné podmienky
v rezorte školstva. Zodpovední : predsedníctvo ZPŠaV
U6. Uzatvárať KZ na lokálnej úrovni a viesť sociálny dialóg so zamestnávateľmi.
Zodpovední : predsedovia ZO
U7.Zlepšiť disciplínu pri platení členských príspevkov ZO. Zodpovední: predsedovia ZO
Viac tu: http://www.nkos.sk/news/kongres-zpsav-nkos2/

