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Rada zväzu pristúpila na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27.8.2012 k vyhláseniu jednodňového 

výstražného štrajku na deň 13.9. 2012. Rada zväzu očakáva, že týmto krokom sa začne zmysluplný 

scenár boja školákov za svoje práva, ktoré v doterajších rokovaniach zástupcov zväzu neboli splnené. 

Rokovania s ministrom školstva, ani napriek jeho úprimnej snahe, nepriniesli očakávané riešenia, 

a tak rada zväzu rozhodla o použití krajného prostriedku. Je to prvý radikálny krok, ktorým školáci 

chcú upozorniť vládu SR a verejnosť na neudržateľnosť súčasného stavu v školstve. Zväz trpezlivo 

čakal na postup vlády Slovenskej republiky v zmysle jej programového vyhlásenia s očakávaním, že sa 

konečne začne so systémovým riešením kritickej situácie vo financovaní a odmeňovaní v rezorte 

školstva. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2013 a východiská na roky 2014 - 2015 neriešia postupné 

vyrovnávanie handicapov školstva, naopak konzervujú pretrvávajúci stav.  

IOZ podporuje štrajk verbálne, súčasne odporúča ZO IOZ v rámci sekcie stredných odborných škôl 

účasť na štrajku podľa vlastného rozhodnutia a pokynov OZ PŠVS. 
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Ďalší rozvoj regionálnej spolupráce a sociálneho partnerstva bratislavského a trnavského kraja s 

Viedňou a Dolným Rakúskom dohodli zástupcovia rakúskej odborovej centrály OGB, Konfederácie 

odborových zväzov SR a OZ v nej združených novým projektom "Trhu práce", ktorý nadväzuje na 

predchádzajúci projekt ZUWINBAT. 

Projekt by sa mal naplno rozbehnúť v septembri t.r. a trvať do konca marca 2014. Najdôležitejším 

ťažiskom pokračovania v projekte cezhraničnej spolupráce je právne poradenstvo v slovenčine, 

poskytujúce pracovnú a sociálnoprávnu pomoc pre pracovníkov migrujúcich za prácou, výzva 

spoločného trhu práce na zlepšenie cezhraničnej spolupráce úradov a sociálnych partnerov, 

napomáhanie k zamedzeniu zneužívania zamestnancov a systémov sociálneho zabezpečenia na 

Slovensku i Rakúsku a najme posilnenie odborovej spolupráce. 

  
*********************************************************** 

Sociálne odvody od januára 2013 

Maximálne odvody 

- zamestnanec        369 €, 

- zamestnávateľ      990 €, 

- živnostník          1 302 € 

 

odvody  budú platiť aj dohodári a ich zamestnávatelia 

- dohodári s pravidelným príjmom  odvedú         48,6 %, 

-                 s nepravidelným príjmom                  43,8 %, 

- študenti nad 18 rokov pracujúci na dohodu       29,8 %, 

- starobní a výsluhoví dôchodcovia                      23,8 % z hrubej mzdy.  
 


