DOHODA
O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

medzi
Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

a
Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

Kežmarské Žľaby, máj 2012

Dohoda o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch
Za účelom spolupráce pri presadzovaní cieľov oboch odborových zväzov, a to najmä
v oblastiach hospodárskych, sociálnych a profesijných záujmov svojich členov a v záujme
pokračovania nadštandardných a neformálnych vzťahov vyjadrených uzatvorením a plnením
predchádzajúcej dohody o spolupráci, uzatvárajú
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
a
Českomoravský odborový zväz pracovníkov školstva
túto
dohodu o spolupráci a partnerských vzťahoch.
I.
Dohoda vymedzuje vzájomnú spoluprácu a partnerské vzťahy v týchto oblastiach:
1. Vnútornoodborové úlohy a aktivity.
2. Koordinácia a výmena informácií v rámci medzinárodnej činnosti.
3. Spolupráca územných organizačných jednotiek, rekreačné a študijné výmeny.
1. Vnútroodborové úlohy a aktivity
a) Strany sa budú vzájomne informovať o zásadných právnych úpravách a aktivitách,
týkajúcich sa postavenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva
v nasledujúcich oblastiach: pracovné podmienky, platové podmienky a podmienky
sociálneho zabezpečenia. Vzájomná informovanosť bude tiež zahŕňať oblasť profesijného
rozvoja a vzdelávania v krajine. Za uvedeným účelom si budú obe strany vymieňať platné
a pripravované dokumenty (dohody, metodické pokyny, právne predpisy a pod.), a to
najmä z oblasti zamestnanosti a vývoja platov v rezorte, porovnateľné údaje
v celorepublikovom rozsahu, predovšetkým v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej, sociálnej
a v v oblasti školskej legislatívy.
Pre splnenie vyššie uvedeného účelu dohodnú obe zmluvné strany do troch mesiacov od
podpisu tejto dohody stálu štruktúru týchto informácií, aby bolo možné ich vzájomne
porovnávať v obsahu a i časovom slede.
b) Strany sa budú vzájomne informovať o zásadných okolnostiach a aktivitách týkajúcich sa
vnútrozväzových a konfederačných aktuálnych úloh, rozhodnutí a postupov v oblasti
komunikácie so sociálnymi partnermi a orgánmi štátnej správy a samosprávy.
c) Na recipročnom základe obe strany na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov umožnia
výmenu odborových funkcionárov za účelom získania poznatkov a výmeny skúseností
(formou účasti na poradách, konferenciách, seminároch a rokovaniach na centrálnej
a regionálnej úrovni).
d) Najmenej 1 x ročne sa uskutoční spoločné rokovanie vedení oboch zväzov s uplatnením
princípu reciprocity v organizácii týchto stretnutí. Uvedené pravidlo nevylučuje ďalšie
mimoriadne rokovania zvolané ad hoc podľa potreby.
e) Zmluvné strany si vzájomne budú zasielať vydávané periodiká: „Aktuality zväzu“,
„Informácie OZ PŠaV“ (OZ PŠaV) a „Týdeník ŠKOLSTVÍ“ (ČMOS PŠ).
f) Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o pripravovaných a prebiehajúcich
aktivitách na presadzovanie svojich cieľov. V záujme vyššej efektivity týchto odborových
akcií budú obe strany hľadať spôsob, ako vzájomne konzultovať, koordinovať a prípadne
spoločne organizovať aktivity na podporu dosiahnutia spoločných cieľov.

2. Koordinácia a výmena informácií v rámci medzinárodnej činnosti
a) Obe strany si budú vzájomne poskytovať informácie týkajúce sa aktuálnych otázok
medzinárodnej spolupráce s ďalšími krajinami.
b) Obe strany sa budú vzájomne pozývať na akcie s medzinárodnou účasťou uskutočňované
vo vlastných krajinách. To sa netýka dvojstranných medzinárodných rokovaní, ktoré sa
netýkajú druhej zo zmluvných strán alebo sa netýkajú spoločných záujmov zmluvných
strán.
c) Obe strany budú podľa potreby – ak to pre obe strany bude prospešné – koordinovať svoju
činnosť v rámci medzinárodných aktivít.
d) Obe strany vyvinú úsilie na prehĺbenie spolupráce v rámci EI a s odborovými centrálami
v stredoeurópskom regióne.
3. Spolupráca územných organizačných jednotiek, rekreačné a študijné výmeny
a) Vedenia oboch odborových zväzov budú podporovať nadväzovanie takejto spolupráce.
b) V rámci svojich možností budú partnerské zväzy rozvíjať spoluprácu v oblasti rekreačnej
starostlivosti a EXOD.
c) Výmenné recipročné rekreačné pobyty funkcionárov, členov zväzu a ich rodinných
príslušníkov v zariadeniach odborového zväzu alebo v iných školských zariadeniach
zmluvné si strany umožnia na základe individuálnych dohôd v rámci možností, a to vždy
v prípravnom období príslušného kalendárneho roku. Pre podporu takýchto výmen budú
predstavitelia oboch zmluvných strán propagovať (odporúčať) ponuky regionálnych
orgánov a organizácií druhej strany, a to spôsobom v danom zväze obvyklým.
d) V oblasti EXOD sa môžu členovia oboch odborových zväzov zúčastniť na akciách v ČR
alebo v SR na základe informácií zverejnených v periodikách vydávaných oboma zväzmi –
„Aktuality zväzu“ (OZ PŠaV) a „Týdeník ŠKOLSTVÍ“ (ČMOS PŠ). K realizácii tohto
záväzku si obe strany vymenia potrebné informácie a podklady vo vzájomne dohodnutej
forme a termíne.
II.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Partnerské zväzy budú hodnotiť plnenie dohody každoročne v rámci stretnutí vedení oboch
zväzov.
2. Túto dohodu možno meniť po vzájomnej dohode oboch strán formou písomných dodatkov.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom podpisu
zmluvnými stranami. Aktualizované znenie dohody nadväzuje na dohodu uzatvorenú dňa
20. 4. 2004.
4. Táto dohoda je podpísaná v štyroch vyhotoveniach, dve v českom a dve v slovenskom
jazyku. Znenie oboch jazykových verzií je z hľadiska interpretácie obsahu dohody
rovnocenné.

