NEZÁVISLÉ KRESŤANSKÉ ODBORY SLOVENSKA
Analýzy a nové výzvy sociálnej ochrany
v Európskej únii

V dňoch 11.14. júna 2012 sa v Madride
konal seminár s hlavnou témou: "Analýzy a nové
výzvy sociálnej ochrany v Európskej únií.".
Cieľovou skupinou seminára boli mladí ľudia,
členovia odborových organizácií. Organizátorom
bola Union Sindical Obrera (USO) a EZA. Súčasťou
programu boli prednášky profesorov prestížnych
španielskych univerzít.
Na seminári sa zúčastnili zástupcovia krajín:
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Česká
republika, Poľsko, Nemecko, Estónsko a ďalšie.
Zástupcovia za NKOS sa zúčastnili prezentácie o
daňových systémoch v strednej Európe. Atmosféra
konferencie bola príjemná a program bol obohatený
aj prehliadkou centra.
(Účastníci: Filip Černý a Jozef Jablonický, členovia
Platformy mladých pri NKOS)

Násilie na školách

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 organizácíi
ETUCE z 13 krajín EÚ. Slovensko zastupovala
členka ZPŠaV NKOS Mgr. Ľubomíra Šrámková.
Cieľom tohto projektu je:
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.
(Mgr. Ľubomíra Šrámková)

Sociálny dialóg v juhovýchodnej
Európe ako základ európskej integrácie

V dňoch 28.6.2.7.2012 sa uskutočnil v
Slavónskom Brode (v oblasti chorvátskeho a
bosnianskeho pohraničia) medzinárodný seminár
na tému "Sociálny dialóg v juhovýchodnej Európe
ako základ európskej integrácie". Organizátorom
bol NAPREDAK (Chorvátska kultúrna ustanovizeň)
v spolupráci s EZA. Účastníkom panelovej
diskusie boli predstavitelia organizácií z
Rumunska, Portugalska, Talianska a Slovenska
(za NKOS Ľubica Černá).
V domácich paneloch riešili predstavitelia
chorvátskych a bosnianskohercegovinských
odborových organizácií aktuálne domáce problémy
na trhu práce, sociálnej politiky a kultúry. Veľká
vďaka patrí hlavnému organizátorovi Mons. Prof.
Franjo Topič za vrelé privítanie a srdečnú
starostlivosť.
Súčasťou seminára
bola návšteva pev
nosti v meste a
ochutnávka vína.
(Ľubica Černá)

Úloha sociálnych partnerov:

Potrebný stabilizačný faktor alebo zastaralá
úloha?
17.19.4.2012 sa konala konferencia na tému:
Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný
faktor alebo zastaralá úloha? Zorganizovala ju
Svetová organizácia WOW a EZA.
Zúčastnili sa na nej M. Tóth, viceprezident NKOS a
Ing. M. Sasák, predse
da CRK. Jedným z
prednášajúcich
bol
Prof. Katuninec,bývalý
prezident NKOS.

Vyhlásenie ZPŠaV NKOS
o podpore štrajku

ZPŠaV NKOS vyzvalo svoje ZO, aby sa
zúčastnili a podporili vo výstražnom štrajku
požiadavky na zlepšenie situácie v školstve.
Dôvody:
1. Financovanie školstva je dlhodobo pod
hodnotené aj v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.
2. V kolektívnom vyjednávaní na najvyššej úrovni
zástupcovia vlády trvali na nulovom navýšení
finančných prostriedkov do rezortu školstva.
3. Odbory sú zástupcovia zamestnancov, preto
nemôžu mlčať, keď sa použije zákonný spôsob, na
zlepšenie postavenia zamestnancov, ktoré sa
dlhodobo nerieši.
4. Výhradu voči stanovisku OZ KOZ SR, ktoré dali
do programového vyhlásenia vlády sme konzultovali
s predsedom, vtedy zastupujúcim, teraz riadnym,
p.Ondekom  predsedom OZ PŠaV KOZ a ten nás
uistil, že došlo k nesprávnemu použitiu slova
neštátne školy a má sa to týkať len škôl, ktoré
vyberajú od žiakov poplatky t.j.súkromné školy.
Neskoršie to bolo uvedené aj v médiach.
5. Nezúčastniť sa štrajku by znamenalo, že sme
spokojní s danou situáciou, napriek tomu, že
zamestnanci školstva vo všeobecnosti sú dlhodobo
nespokojní so svojim ohodnotením, pod
hodnotením.
Mgr. Mária Briganová,
predsedníčka ZPŠaV NKOS

Informácia o priebehu štrajku učiteľov

Do štrajku sa zapojilo 60 percent základných
a stredných cirkevných škôl, kde pôsobia naše
základné organizácie ZPŠaV NKOS. Dostávame aj
informácie o cirkevných školách kde nepôsobia
naše ZO, ktoré sa tiež zúčastňujú štrajku. Niektoré
cirkevné školy, ktoré sa nezúčastnili štrajku vyjadrili
podporné stanovisko štrajku pre pracovníkov v
školstve.
Mária Briganová
Na pozvanie predsedu KDH Jána Fígeľa sa
prezidentka NKOS Ľubica Černá, zúčastnila
23.6.2012 Snemu KDH v Ružomberku ako hosť.

VYJADRENIE:
obdržal som od Vás list, v ktorom
vyjadrujete stanovisko Vašej organizácie k
aktivitám nášho zväzu. S podobným postojom sme
sa stretli pri organizovaní výstražného štrajku dňa
13.9.2012. Chcem Vás ubezpečiť, že v
rokovaniach zástupcov zväzu so štátnou správou
sme nikdy nespochybnili právo na financovanie aj
cirkevných škôl. V tomto zmysle sme rokovali so
zástupcami súkromných škôl, cirkevných škôl a aj s
Vami, ako zástupcom katolíckych škôl.
V rokovaniach sme si vyjasnili vzájomné
stanoviská a došlo k zhode pre ďalší postup v
riešení
problémov
slovenského
školstva.
Očakávam, že toto moje vyjadrenie prinesie
názorovú zhodu aj s Vami a v ďalšom období aj
neformálnu spoluprácu. Privítam stretnutie so
zástupcami Vašej organizácie, kde si za rokovacím
stolom môžeme vyjasniť isté nedorozumenia, ku
ktorým došlo v uplynulom období.
Vážený pán predseda, ubezpečujem Vás,
že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku vo svojich celoslovenských aktivitách
vždy presadzoval záujmy pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov bez
rozdielu príslušnosti k rezortu, zriaďovateľovi resp.
ich členstva v našom zväze.
Bratislava 24.októbra 2012
S pozdravom
Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku
Vážený pán Horecký,

Aktívne starnutie a kríza Európy

18.19. októbra 2012 sa v Bratislave
uskutočnil seminár na tému Aktívne starnutie a krí
za Európy, ktorú organizovali zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku, informačná
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
a Združenie kresťanských seniorov Slovenska.
Program pozostával z krátkych príspevkov
zaujímavých hostí z oblasti politiky, literatúry a
športu, ktorí rozprávali o vlastnej skúsenosti s ak
tívnym starnutím, prezentovali svoj názor o
postavení seniorov v spoločnosti. Po každom
príspevku bol priestor na diskusiu.
(Filip Černý, účastník za NKOS)

PREAMBULA

Akčný program NKOS

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
(NKOS) sú otvorenou odborovou centrálou
založenou na kresťanských princípoch, demokracii
a humanizme, prístupnou všetkým, ktorí si vážia z
týchto princípov vyplývajúce hodnoty a uchovávajú
si úctu k iným názorom, rešpektujúcim pluralitnú
demokratickú spoločnosť a dôstojnosť každého
človeka.
Vychádzajúc z ekonomických a sociálnych
problémov zamestnancov a občanov ponúkame
tento akčný program, ktorým chceme podporiť
demokraciu a budovanie sociálne trhového
hospodárstva na Slovensku, pričom cieľom tohto
snaženia je dôstojný život človeka. Prejavom
dôstojnosti je aj možnosť mať účasť na
spolurozhodovaní
a
ovplyvňovaní
života
spoločnosti. Demokratický spoločenský poriadok
najlepšie zabezpečuje ľudskú dôstojnosť, slobodu,
rovnocenné partnerstvo a spolurozhodovanie.
Zdôrazňujeme, že demokracia sa nemôže
obmedzovať len na politickú demokraciu (voľby,
referendum a pod.). Politická demokracia musí byť
sprevádzaná hospodárskou, sociálnou a kultúrnou
spravodlivosťou. Angažujeme sa za toleranciu,
názorovú slobodu a právo na odpor proti násiliu.
Sloboda nemôže ignorovať alebo popierať práva
iných. Miera slobody je v podstatnej miere závislá
od zodpovednosti konkrétneho človeka, ktorá
nemôže
byť
nahradená
anonymnou
zodpovednosťou. Tolerancia je základom pre
uplatňovanie princípov pluralitnej spoločnosti.
Chceme byť jedným z garantov demokracie
a budovania sociálne – trhového hospodárstva na
Slovensku s dodržiavaním práva a byť pilierom pri
maximálnom
rozvíjaní
základných
prvkov
kresťanskej sociálnej náuky:
Personality, solidarity a subsidiarity.

Kongres ZPŠaV NKOS
Dňa 9. júna 2012 sa konal v Žiline, v
Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského už
11. kongres ZPŠaV NKOS,ktorý sa konáva 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. Konali sa 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
Šrámková a Eva Veselská

Opartyová,

Ľubomíra

Revízna komisia:
Michal Švento,
Andrea Kadlubiaková
Gabriela Dušová

SPRÁVA NKOS O ČINNOSTI
V PROSPECH ZAMESTNANCOV
A ZAMESTNANOSTI

Akčný program NKOS
organizovanie seminárov v spolupráci so
zahraničnými partnermi EZA,OZA
organizovanie seminárov na zvýšenie
právneho povedomia členov a fun
kcionárov NKOS
Kolektívne vyjednávanie na najvyššej
úrovni, na lokálnej úrovni.
vydávanie informačných listov INFO
vydávanie časopisu Kresťanský odborár
Kongres WOW v Kanade
aktuality
na
webstránke
NKOS
V dňoch 11. 14. 9. 2012 sa prezidentka NKOS www.nkos.sk
zúčastnila kongresu Medzinárodnej organizácie
pracujúcich (WOW) vo Vancouvri, Kanada. NKOS je
členskou organizáciou WOW od roku 2008.

Hlavné ciele, metódy a formy práce NKOS
sú obsiahnuté v akčnom programe.

EURÓPA V DLHOVEJ KRÍZE,
DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM

OZA (Rakúska kresťanská odborová
centrála) v spolupráci s EZA (Medzinárodná
organizácia pre otázky zamestnancov) usporiadali v
Brne konferenciu na tému: EUROPA V DLHOVEJ
KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM.
Zúčastnilo sa jej 15 krajín z Európy, Cypru, Ukrajiny,
Chorvátska, Srbska a členské štáty EU. Slovenskú
republiku reprezentovali za NKOS viceprezidenti
Mária Briganová a Milan Tóth, člen Predstavenstva
NKOS Milan Beregszaszi a Ján Michalčík.
Konferenciu otvoril Dr.Norbert Schnedel,
predseda OZA. Úvodný referát predniesol
viceprezident EZA Sciacqua Piergiorgio. Vyhodnotil
situáciu z ktorej vzišla hospodárska kríza. Spôsob
života  individualizmus, bez vízie do budúcnosti.
Rezignácia na svoju históriu, ľudia žijú medzi
dejinami, dejiny už netvoria. Zasiahla nás
demografická kríza, hedonizmus – užívanie života
bez zodpovednosti. Netreba hľadať len ekonomické
riešenia, tie sa vždy nájdu, ale realizácia by mala
byť v rukách morálnych a zodpovedných ľudí.
S nádejou sa vrátiť opäť ku kresťanským hodnotám
a pracovať pre budúcnosť.
Ústredná úloha  navrátiť kresťanskosociálne
hodnoty.

Model rozvoja školy zdola,

umožňuje školám zvýšenie ich kvality
vzdelávania. Pedagóg i rodič stoja dnes pred
veľkými výzvami. Čo je dôležité? Čo by mali naše
deti dostať? Na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity navrhol tím pedagógov model rozvoja
škôl, ktorý vychádza z Barrettovho modelu rozvoja
organizácií. Tento model bol v priebehu minulého
školského roka úspešne odskúšaný vo viacerých
základných školách na Slovensku a v súčasnosti je
prezentovaný pod názvom „školský network“.
NKOS odporúča svojim členom a sympatizantom
hľadať spôsoby a možnosti, ako sprístupniť
uvedený model školám v ich okolí. Autori tohto
modelu rozvoja škôl sú pripravení osobne
poskytnúť
detailnejšie
informácie
všetkým
potenciálnym záujemcom – zriaďovateľom,
riaditeľom a ostatným pracovníkom škôl.

Ďakovný list pútnikov pešej púte
z Poľova na Mariánsku horu,
Levoča 2012

My účastníci pešej púte z Poľova
pozdravujeme tento dom a všetkých ľudí v ňom.
Od Levočskej Panny Márie vyprosujeme veľa
zdravia, šťastia a hojnosť Božieho požehnania.
Ďakujeme ZO Nezávislým kresťanským odborom
Slovenska pri U.S.Steel Košice, ktorí odsúhlasili
finančný príspevok na podporu pešej púte z Košíc
– Poľova do Levoče na Mariánsku horu.
Účastníci pešej púte z Košíc – Poľova na
Mariánsku Horu v Levoči.
V Košiciach – Poľove dňa 13.07.2012

Stratégia Európa 2020, inkluzívny
rast

V dňoch 31.5  4.5.2012 sa v Lisabone
uskutočnila konferencia, ktorú usporiadala členská
organizácia EZA, pôsobiaca v oblasti priemyslu a
energetiky: CIFOTIE (prezidentom je Antonio
M.Cristäo). Témami konferencie boli: inkluzívny
rast v Európe, sociálna inklúzia a jej rozvoj, modely
rozvoja Európy a iné.
Účastníčkou panelovej diskusie bola aj
prezidentka NKOS, ktorá hovorila o implementácií
startégie Európa 2020 v podmienkach Slovenska.
(účastníci konferencie Ľubica Černá, Juraj Kováč)

Púť mužov

Aj tento rok sa zúčastnili naši členovia NKOS púte mužov
v Gaboltove. Viac ako 1200 mužov sa zišlo 19. augusta
2012 na desiatej jubilejnej púti mužov. Hlavným
prednášajúcim bol Colin Symes zo Škótska, otec troch
detí.
Vyvrcholením púte mužov bola svätá omša, ktorú
celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
metropolita,, ktorý vyzval mužov, aby sa snažil rozlíšiť
pravdu od lži, a aby vzrastali v pravej Božej múdrosti.
Kresťanský odborár
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