Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku

a

partnerské reprezentatívne organizácie
v rezorte školstva na Slovensku
Vás pozývajú
na 9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské
postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4
pri príležitosti
medzinárodného dňa učiteľov v čase predsedníctva SR v EÚ,
pod záštitou
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s podporou
výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Bratislava 3. – 4. október 2016
Aula Ekonomickej univerzity
Dolnozemská cesta 1, Bratislava - Petržalka
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Príhovor
„Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4“, je názov
našej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá má ambíciu podporiť myšlienky skvalitnenia výchovy,
vzdelávania a podmienok práce zamestnancov školstva a vedy na Slovensku. Na konferenciu sme spolu s našimi
partermi pozvali predstaviteľov politického, verejného života a odborníkov z oblasti školstva a vedy na Slovensku,
ako aj hostí zo zahraničia. Dúfame, že usporiadaním uvedenej konferencie sprístupníme široké spektrum
odborných názorov na aktuálne témy a ťažkosti v školstve, s návrhmi ich riešení. Rok 2016 je prvým rokom novej
vlády a konferencia dáva priestor na verejné prezentovanie požiadaviek Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania pracovných podmienok, ako aj
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.
Za aktívnu účasť všetkým zúčastneným ďakujeme.
organizátori konferencie

Program konferencie
3. október 2016 (pondelok)
08:30 – 09:30

Prezencia účastníkov
Miesto: Vestibul Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

09:30 – 09:45

Otvorenie konferencie

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Miesto: Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

09:45 – 11:20

Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia

Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Ľubomír Petrák , predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu , mládež a šport
Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miesto: Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

11:20 – 11:45 Prestávka

11:45 – 13:00

Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia

Martin Poliačik (SaS), Miroslav Sopko (OĽANO),
poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu , mládež a šport
Jozef Kollár, prezident KOZ SR
Pavol Frešo, predseda VÚC Bratislava zriaďovatelia škôl a školských zariadení
Mária Rychnavská, riaditeľka pre pedagogickú činnosť GR MPC
Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
Bohumil Búzik, Sociologický ústav SAV
Soňa Hanzlovičová, Ministerstvo vnútra SR
Miesto: Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 15:30

Workshopy 1. – 4.

15:30 – 15:45 Prestávka

15:45 – 17:00

Workshopy 1. – 4.
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Workshopy - Program
Program 1. workshopu:
Vzdelávací systém a dôstojná práca - práva a povinnosti zamestnancov, zriaďovateľov a ústredných orgánov
štátnej správy, vybavenosť škôl – jeho financovanie
Pondelok 3. október 2016, 14:00 – 17:00 h
14:00 – 14:10

František ŠARY, Darina NAGYOVÁ – Otvorenie workshopu

14:00 – 14:30

Alena MADZINOVÁ – Vzťah zamestnávateľa a zamestnanca z pohľadu zriaďovateľa

14:30 – 15:00

Diskusia

15:00 - 15:30

Martin MIKLUŠ – Vybrané právne problémy v školstve I. časť

15:30 – 15:45

Prestávka – občerstvenie

15:45 – 16:05

Martin MIKLUŠ – Vybrané právne problémy v školstve II. časť

16:05 – 17:00

Diskusia a závery z 1. workshopu

Miesto: Nová budova Ekonomickej univerzity – Spoločenská miestnosť (označenie – modrá)

Program 2. workshopu:
Kariérový systém - pregraduálna príprava pedagogických a odborných zamestnancov, kariérová cesta PZ,OZ
a NPZ, študijné voľno, benefit za vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie
Pondelok 3. október 2016, 14:00 – 17:00 h
14:00 – 14:10

Eva KLIKÁČOVÁ, Ivan DUDÁŠ – Otvorenie workshopu

14:10 – 14:30

Gabriela PETROVÁ - Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov – analýza a perspektívy

14:30 - 14:50

Diskusia

14:50 – 15:10

Ján SITARČÍK - Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch od A – Z

15:10 – 15:30

Diskusia

15:30 – 15:45

Prestávka – občerstvenie

15:45 – 16:05

Klaudius ŠILHÁR – Súčasné trendy celoživotného vzdelávania

16:05 – 17:00

Diskusia a závery z 2. workshopu

Miesto: Stará budova Ekonomickej univerzity – Spoločenská miestnosť (označenie – žltá)
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Program 3. workshopu:
Postavenie zamestnancov školstva z pohľadu ohodnotenia ich práce - tarifný plat, funkčný plat, osobný plat,
príplatky- funkčný, špecializovaný, kreditový, osobný príplatok, odmeny – podmienky priznania
Pondelok 3. október 2016, 14:00 – 17:00 h
14:00 – 14:10

Iveta MAJEROVÁ, Ľuboš KVAŠŇÁK – otvorenie workshopu

14:10 – 14:30

Eva SEDLÁČKOVÁ, Monika BARTALOVIČOVÁ, Hilda DUDÁKOVÁ – Analýza systému
odmeňovania zamestnancov rezortu školstva a komparácia systému odmeňovania so systémom
odmeňovania vo vybraných krajinách EÚ

14:30 – 14:50

Diskusia

14:50 – 15:10

Jana SLÁDEČKOVÁ, Peter VIEST – Vývoj odmeňovania zamestnancov v regionálnom i vysokom
školstve porovnanie rokov 2010, 2012, 2015

15:10 – 15:30

Diskusia

15:30 – 15:45

Prestávka – občerstvenie

15:45 – 16:00

Ján SITARČÍK - Perspektívy a zámery zvyšovania atraktivity práce a odmeňovania zamestnancov
v školstve na Slovensku

16:00 – 16:20

Alena PETÁKOVÁ – Iný pohľad na plat učiteľa

16:20 – 17:00

Diskusia a závery z 3. workshopu

Miesto: Aula Ekonomickej univerzity – Spoločenská miestnosť (označenie – biela)

Program 4. workshopu:
Starostlivosť o zamestnancov - zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie, starostlivosť o regeneráciu
pracovnej sily, ochrana pred narastaním agresie a násilia, morálne oceňovanie, odchod do dôchodku
Pondelok 3. október 2016, 14:00 – 17:00 h
14:00 – 14:10 Miroslav HABÁN - Otvorenie workshopu
14:10 – 14:30 Michal NEMEC - Špecifiká slovenského dôchodkového systému v rámci krajín V4
14:30 – 14:50 František BARTÁK - Skončí levná práce ve vysokém školství? Trnitá pouť české politiky od priorit
k činům
14:50 – 15:10 Ľuboš PAVELKA - Daňové aspekty zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
školstva – súčasnosť a vizía
15:10 – 15:30 Blažej PANDULA - Transformácia školstva SR pre informačnú spoločnosť
15:30 – 15:45 Prestávka – občerstvenie
15:45 – 16:05 Miroslav HABÁN - Starostlivosť o zamestnancov a sociálne benefity v kolektívnych zmluvách
univerzít a priamo riadených organizácií
16:05 – 17:00 Diskusia a závery zo 4. workshopu
Miesto: Aula Ekonomickej univerzity – Spoločenská miestnosť (označenie – oranžová)
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4. október 2016 (utorok)
08:30 – 09:00

Prezencia účastníkov

Miesto: Vestibul Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

09:00 – 10:30

Vystúpenie zahraničných a domácich hostí
Branislav ONDRUŠ, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny
Janka CHLÁDECKÁ, Slovenská republika
František DOBŠÍK, Česká republika
Raimo SIVONEN, Fínsko
Gábor GOSZTONYI, Maďarsko
Dorota OBIDNIAK, Poľská republika
Beata Michta, Poľská republika

Miesto: Aula Ekonomickej univerzity, Bratislava

10:30 – 10:45

Prestávka

10:45 – 12:30

Diskusia, výstupy workshopov

12:30 – 13:00

Závery konferencie

Konferenciu podporili:
CALENDULA, a.s. Nová Ľubovňa
Ing. Emil Blicha – ELBA, Prešov
Aktuality Zväzu (ISSN 1338-7960)
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