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“Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe”
Londýn, 21. November 2014

Na konferencii sa zúčastnili delegáti z
väčšiny štátov Európskej únie. Slevensko
zastupovali dve pracovníčky ministerstva
školstva Klaudia Božiková, Iveta Hermanovská a
členka nášho odborového zväzu – Agata
Kubinová. Tentokrát sa organizátori nenamáhali
so zháňaním ubytovania alebo odvozu. Všetko si
museli účastníci zabezpečiť a zorganizovať sami.
Prednášajúcimi boli zástupcovia štátov:
Spojené Kráľovstvo, Cyprus, Rumunsko,
Nemecko, Taliansko a Fínsko.
Vo svojich prezentáciách sa zamerali nielen na
rýchly kariérny rast vysokoškolských zamestnancov, ale aj na atraktívnosť zamestnania, typ
pracovného pomeru, rodovú možnosť príležitostí. Z referátov vyplynulo, že v niektorých štátoch
vďaka nízkemu platovému ohodnoteniu nie je o dané pozície patričný záujem. Vysokoškolskí
učitelia odchádzajú pracovať do iných profesii, dokonca sa stávajú aj nezamestnanými. Okrem
Rumunska, kde zastúpenie žien v týchto profesiach je 37 percent, v ostatných štátoch je to
prevážne mužská záležitosť. Vo všetkých krajinách pretrváva trend, že väčšina zamestnancov
s nižším akademickým stupňom sú zamestnancami vysokých škôl len na dobú určitú alebo len
ako externí zamestnanci. Toto percento sa vo všetkých krajinách naďalej zväčšuje. Tiež sa
ukázalo, že označenie akademických titulov a zamestnaní (PhD, asistent, pomocný asistent...)
má v každej krajine troche iný význam a nie sú si navzájom rovnocenné.
Na záver môžem povedať, že konferencia bola zaujímava a v mnohom obohacujúca.
Organizátormi bola zvládnutá na vysokej úrovni.
Agata Kubinová

Medzigeneračná spolupráca a solidarita

Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferencia Európskej únie seniorov (ESU)
a Združenia kresťanských seniorov Českej republiky v Prahe, na ktorú boli pozvaní zo
Slovenska zástupcovia NKOS a Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS Slovenska).
Delegáciu zo Slovenska tvorili: Ľubica Černá, ktorá prispela aj prednáškou pod názvom
„Strieborná ekonomika“ (teda ekonomika, zameraná na ľudí so striebornými vlasmi). Ivan
Černý, Milan Jagerovský, Katarína Eliašová, Edita Martináková, Milan Martinák a Miloš
Nemeček (zo ZKS Slovenska). Organizačne konferenciu zabezpečila pani Lidmila Němcová,
podpredsedníčka ESU.
Na konferencii sa zdôrazňovalo, že základnou podmienkou medzigeneračnej spolupráce
je sloboda. Východiskom nášho snaženia má byť desatoro Božích prikázaní, v ktorých sa

prikazuje i „Cti otca svojho i matku svoju“. Bolo
zdôraznené, že budúcnosť má korene v minulosti a
to, čo seniori v živote zažili, majú odovzdávať
mladšej generácii. Starnutie prirovnávajú niektorí k
výstupu na kopec. Pri výstupe sa zadychčíme, ale
je odtiaľ krásny výhľad. Myslí sa tým zrejme
rozhľadenosť starších ľudí. Na konferencii vystúpili
aj tí, ktorí žili v rokoch neslobody, v rokoch vojny a v
dvoch totalitných režimoch, v časoch fašistickej a
komunistickej diktatúry. Boli to bývalí príslušníci
PTP (pracovno-technických práporov), ktorí ako
vtedy politicky nespoľahliví občania, museli
pracovať v pracovných táboroch miesto vojenskej prezenčnej služby. Títo pripomenuli aj
znemožňovanie vysokoškolského štúdia režimu nepohodlným ľuďom v časoch fašizmu, počas
okupácie Čiech a za komunistického režimu. Toto mladá generácia nepoznala a nezažila ani
vojnu. Preto jej to treba pripomínať, ísť medzi mladých ľudí a publikovať svoje skúsenosti z
minulosti. Zdôrazňoval sa význam dobrých vzťahov v rodine. O starých ľudí sa majú v prvom
rade postarať rodiny, nemožno sa spoliehať len na organizácie. V Taliansku pomáhajú riešiť
problémy seniorov aj odbory.
V súčasnosti žije značná časť seniorov, ktorá nepotrebuje celodennú starostlivosť. Potrebujú
však niekoho, kto by ich vytrhol z ich osamelosti. Osamelosť je príčinou rôznych chorôb,
vzniká z toho depresia a následná demencia. Je potrebné zvýšiť ich kvalitu života. Ľuďom treba
dať vieru, aby prežili dôstojne svoj život až do smrti. Ak hovoríme o právach a povinnostiach,
tak povinnosť majú i zamestnávatelia k svojim
zamestnancom
v
preddôchodkovom
veku.
Nezastupiteľná je tiež úloha štátu, miest, obcí a
agentúr nezávislých organizácií. Konferencie sa
zúčastnil aj pražský arcibiskup, kardinál Duka, ktorý
pozval účastníkov konferencie na svätú omšu do
katedrály sv. Víta, kde bol hlavným celebrantom
kardinál Meisner z Kolína nad Rýnom z Nermecka a
bol na nej posvätený aj základový kameň z pražského
kláštora Emauzy, pre mierové centrum v Osvienčime v
Poľsku. Svätá omša sa konala pri príležitosti sviatku
patrónky hudobníkov, svätej Cecílie.
Milan Martinák
REFERENDUM O OCHRANE RODINY

Vážení spoluobčania,
chceme sa Vám všetkýmv prvom rade, čo najsrdečnejšie poďakovať za celé obdobie zbierania podpisov, pretože
bez Vašej pomoci, by sa nám to nepodarilo. Chceme sa taktiež poďakovať za trpezlivosť a všetko, čo ste dosiaľ
urobili pre ochranu rodiny, manželstva a detí, za Vaše sprevádzanie v období čakania na rozhodnutie, či už
prezidenta alebo ústavného súdu. Chceme Vás uistiť, že hoci jedna otázka z referenda vypadla, urobíme všetko
pre plnú ochranu rodiny. Chceme Vás i Vašich členov a sympatizantov v tejto dôležitej chvíli opätovne pozvať k
spolupráci, aby ste prišli čím viacerí 7. februára k referendovým urnám a aby ste povedali 3xÁNO RODINE.
Nemáme veľa času, ale spoločnými silami sa nám môže podariť dosiahnuť úspešné referendum.
Aliancia pripravila pohľadnicu, ktorú môžete posielať svojim blízkym an bude za dobrovoľný príspevok. Takto
získané prostriedky budú použité na kampaň pred referendom.
Druhou aktivitou je kreovanie okrskových komisií pre potreby referenda. Pri referende budú na správnosť
dohliadať tzv. okrskári. Okrem parlamentných strán má právo na delegovanie člena okrskovej komisie aj petičný
výbor, teda Aliancia za rodinu. Táto práca je platená.
S pozdravom
IvanLučanič, Aliancia za rodinu  Organizačná sekcia, 0908500981
referendum@alianciazarodinu.sk
PS: ChcemeVás poprosiť, aby ste rozšírili linku navyššie uvedený Formulár čo najviac ľuďom.Ďakujeme.

