
 
 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  
 

 

 

Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
vyhlasuje jednodňový výstražný štrajk zamestnancov školstva na deň 13. septembra 2012 od 
6,00 do 18,00 hodiny.  

 Výstražný štrajk je podporovaný Slovenskou rektorskou konferenciou a vedením 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Dôvodom štrajku je nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy 
v kapitole školstva na rok 2013. 

Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov vysokých škôl, 
aby sa zlepšila ich zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné podmienky. 

Preto hovoríme NIE:  

- návrhu štátneho rozpočtu v kapitole školstva, 

- nedostatočnému mzdovému ohodnoteniu všetkých zamestnancov škôl, 

- zníženiu rozpočtu pre školstvo na rok 2013 oproti roku 2012 o 7,85 milióna eur, čo 
môže mať za následok zníženie platov zamestnancov alebo prípadné prepúšťanie 
zamestnancov. 

Štrajkový výbor: 

Danica Kasanická – predseda  

Želmíra Jankovská – členka  

Andreja Vidová – členka 

Miroslava Gašparová – členka 

Erika Hufková 

ORGANIZÁCIA ŠTRAJKU: 

Na deň 13. september 2012 sa vyhlasuje štrajk od 6,00 – 18,00 hodiny. 

Zapojiť sa do štrajku pre zamestnanca znamená: 

1. Účastník štrajku nebude prítomný v tomto čase na pracovisku. 

2. V dochádzkovej knihe k svojmu menu napíše „ŠTRAJK“. 



3. Štrajkujúci zamestnanec nesmie v tejto deň čerpať dovolenku ani náhradné voľno. 

4. V deň štrajku nemá štrajkujúci zamestnanec nárok na mzdu. 

5. V deň štrajku sa neprerušuje sociálne poistenie, prerušuje sa zdravotné poistenie.  

6. Zdravotné poistenie, ktoré je  na jeden deň vo výške 1,58 €, uhradí za všetkých 
účastníkov štrajku Rada Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov 
školstva pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

7. Účastníci štrajku sa podpíšu do prezenčnej listiny, ktorú im predloží člen výboru 
Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Vyzývame všetkých zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby sa 
zúčastnili pripravovaného štrajku aj napriek strate mzdy za jeden deň, ktorá nikoho 
existenčne neohrozí, ale bude vyjadrením osobného postoja a súhlasu alebo 
nesúhlasu k uvedeným problémom v školstve. Veľká účasť na štrajku napomôže 
silnej pozícii Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 
vyjednávaní s vládou. 

            Nestačí štrajk len podporovať, treba sa ho aj zúčastniť! 

 

V Banskej Bystrici 5. 9. 2012                        Štrajkový výbor 


