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Kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
pre verejnú a štátnu správu pre rok 2013

Dňa 5.11 . 201 2 na MPSVaR v Bratislave sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na
najvyššej úrovni o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu pre rok 201 3
za prítomnosti vládnych predstaviteľov, štátneho tajomníka MPSVaR p. B. Ondruša
a štátneho tajomníka MF SR p.Pelegríniho, zástupcov VUC, zástupcov ZMOS. Zamestnancov
zastupovali zástupcovia odborových centrál KOZ, SOZ, ZPŠaV NKOS. Za ZPŠaV NKOS sa
zúčastnila rokovania viceprezidentka a predsedníčka Zväzu pracovníkov školstva a vedy
p. Mária Briganová. Rokovanie viedol štátny tajomník MPSVaR p. Ondruš.
KZVS pre štátnu správu je pripravená k podpisu s podmienkami, ktoré sa veľmi
neodlišujú od predchádzajúceho roka 201 2. KZVS pre verejnú službu nebola akceptovaná
zástupcami odborových centrál KOZ a NKOS z dôvodu nezlepšenia podmienok pre
zamestnancov v školstve a naďalej trvali na splnení podmienky výrazného zlepšenia
financovania školstva a školských zariadení, ktoré sú dlhodobo podhodnotené. KZVS pre
verejnú službu zostáva otvorená a očakávame ústretový postoj vlády, inak sme odhodlaní ako
zástupcovia zamestnancov hájiť oprávnené nároky všetkými zákonnými prostriedkami aj
krajným prostriedkom ako je štrajk.
Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS
VÝBER ZO ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA ZPŠaV

Dňa 1 7.11 .201 2 v Trnave zasadalo predsedníctvo ZPŠaV - NKOS
Hosť predsedníctva bola prezidentka Ľubica Černá
Predsedníctvo bolo informované:
- o zasadnutí prezídia a predstavenstva NKOS
- o vyjednávaní na najvyššej úrovni t.j.o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre r.201 3
a následne o pripravovanom štrajku v rezorte školstva 26.11 .201 2
- plán aktivít na r.201 3
- informácie o seminároch a konferenciách v r.201 2
- získanie 2.percentá z daní a ich použitie
- vydanie časopisu Kresťanský odborár a informačných listov INFO
Podrobnejšie informácie na našej web stránke : www.nkos.sk
Predsedníctvo prijalo uznesenie a následne podporilo vyhlásenie štrajku 26.11 .201 2, tiež
prijalo uznesenie pre podporu petície za nediskriminačné financovanie slovenského školstva.
Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV

Púť hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila

Fórum kresťanských inštitúcií a Rada pre laické apoštolské hnutia organizujú v termíne
8.2.201 3 - 1 5.2.201 3 už štvrtý ročník Púte hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila. Púť, vyvrcholí na
sviatok sv. Cyrila a Metoda 1 4.2. slávnostnou svätou omšou celebrovanou kardinálom Jozefom
Tomkom v Bazilike sv. Klimenta. Počas celej púte ( 6 dní + cesta) nás bude sprevádzať otec
vladyka Peter Rusnák. Cena na osobu: pri doprave zo Slovenska autobusom: 333 EUR. Suma
zahŕňa dopravu, ubytovanie a raňajky. Odchod autobusu z Košíc bude o 8.00 hod, ide
Považím
a bude možnosť pristupovať po trase. Z Bratislavy je plánovaný odchod o 1 6.00 hod.. Cena
nezahŕňa poistné, obedy a večere. Púte je možné zúčastniť sa aj leteckou dopravou. Cena:
370 EUR ( platí do 8. decembra vzhľadom na momentálnu cenu leteniek) Po tomto termíne je
potrebné zabezpečiť si letenky individuálne.
Odborové organizácie na Trnavskej univerzite podporujú štrajk učiteľov

Odborové organizácie na Trnavskej univerzite v Trnave vyjadrujú plnú podporu štrajku.
Zároveň pozývajú zamestnancov na podporu štrajku. Podpora štrajku bude prejavená dňa 26.
11 . 201 2 prerušením práce na 1 5minút a zhromaždením sa pred budovou školy v čase od
1 0,00 do 1 0,1 5 hod. Na kabáty si pripnú vizitky s textom: podporujeme štrajk.
PhDr Kristína Huttová, predsedníčka Základnej organizácie NKOS TU a RNDr. Edita Vranková,
PhD. predsedníčka ZO TU
300 slov k Petícii za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie
slovenského školstva

Cítime sa vážne znepokojení stavom, vývojom a financovaním vzdelávania na
Slovensku. Práca učiteľov je hlboko nedocenená, školy sú existenčne ohrozené, finančné
prostriedky určené na vzdelávanie a mimoškolskú činnosť sa presúvajú a používajú na celkom
iné účely. Najnovšie prijaté novely zákonov o školstve zásadne a negatívne zmenia fungovanie
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Rodičia alebo študenti, ktorí sa chcú slobodne rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste,
strácajú možnosť voľby. Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
zaručené Ústavou SR sú vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu sú ohrozované. Zodpovednosť za
vzdelanie a uplatnenie sa legislatívne presúva zo samotných žiakov a ich rodičov na
samosprávy. Deti sa stávajú rukojemníkmi štátu, ktorý bude rozhodovať o tom, aké vzdelávanie
v akej škole si vyberú.
Preto zbierame 1 00 000 podpisov občanov Slovenskej republiky, učiteľov a zamestnancov
školstva, rodičov, študentov a všetkých, ktorým na slovenskom školstve ešte záleží.

Pokojné a požehnané Vianočné sviatky všetkým
zamestnancom školy,
veľa zdravia a potrebných božích darov
do nového roku 2013 praje
ZPŠAV  NKOS

