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Bratislava

14. 2. 2016
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, zamestnávatelia a zriaďovatelia,
žiaľ, musíme skonštatovať, že dlho očakávané Programové vyhlásenie vlády SR
nezaručuje dostatočné finančné zabezpečenie nevyhnutných systémových zmien potrebných
na zlepšenie stavu slovenského školstva. Okrem toho, navrhované zvyšovanie platov
pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva nezodpovedá ani
zďaleka našim požiadavkám, neumožní výrazné zlepšenie ich ekonomického a sociálneho
postavenia a neprispeje k deklarovanému zvýšeniu atraktivity učiteľského povolania.
Oceňujeme snahu ministra školstva o spoluprácu pri riešení problémov, avšak upozorňujeme,
že bez pridelenia vyššieho objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do školstva
zostanú navrhované systémové zmeny len na papieri.
Na základe toho sa Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
a partnerské reprezentatívne organizácie pôsobiace v školstve rozhodli zorganizovať protest.
Jeho cieľom je prehodnotenie Programového vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania
a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy,
vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy, v zmysle Deklarácie zo dňa
17. 2. 2016. Protest sa uskutoční v utorok, 19. 4. 2016 v Bratislave, so začiatkom o 14:00
pred Úradom vlády SR a následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky.
Týmto vyzývame všetkých členov OZ PŠaV na Slovensku, ostatných zamestnancov
školstva a všetkých, ktorým na našom školstve záleží, aby sa k nám pridali a prišli prejaviť
svoju nespokojnosť so stavom slovenského školstva, pracovnými podmienkami a finančným
ohodnotením všetkých jeho zamestnancov. Spoločne verejne odkážme vláde SR, že školstvo
sa musí konečne stať jej reálnou aj finančnou prioritou, čo musí dokázať už pri svojom
programovom vyhlásení.
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