Téma: Szolidaritás a magyar PSZ-el kollégáinkkal és barátainkkal.
Kedves Kollégák
A szlovák oktatásügyi és kutatásban dolgozók szakszervezete (Trade union of
workers in education and Science of Slovakia - OZPSaV of Slovakia) az egyedüli
reprezentatív szakszervezet az ágazatban Szlovákiában.
Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk a PSZ tagságát a következő sztrájk során. A
mi szakszervezetünk is hasonló helyzetben van jelenleg, tiltakozó tüntetést
szervezünk a kormány intézkedései ellen és nagy mértékben támogatjuk a ti
üzeneteiteket a kormány oktatáspolitikája ellen.
A szlovák oktatásügyi dolgozók teljes mértékben értik elkeseredéseteket. Mi is
valljuk, hogy minőségi oktatást csak megfelelő anyagi biztonsággal lehet
nyújtani, megfelelő bérekkel az oktatásban dolgozók számára. Meg kell
győznünk kormányainkat, hogy az oktatás megfelelő finanszírozása a
gyermekeink és az egész társadalom jövőjét biztosítja.
Teljes mértékben egyet értünk és támogatjuk a kormánnyal szemben
támasztott jogos követeléseiteket és sok sikert kívánunk a küzdelmetekhez.
Pavel O n d e k mérnök
a szlovák OZ PŠaV elnöke

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
815 70 Bratislava, Vajnorská 1

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Bratislava

19. 4. 2016
Subject: Solidarity with our colleagues and friends in SEHUN in Hungary
Dear colleagues,
Trade union of workers in education and Science of Slovakia (OZPSaV of
Slovakia) is the only one representative organisation of all workers in education
and science on Slovakia.
We expresses our full solidarity with you and your members for the upcoming
strike. Our trade union is at the moment in the similar situation, organising huge
protest against Government manifesto, and strongly support your signal against
the current education policy of the government. Workers in education in
Slovakia very much understand your disapointment. We also know that quality
education is based mainly on adequate financial security of the system and good
renumeration of employees. We all must show our governments that bigger
investments in education is the better future of our children and all society.
We therefore support all your rightful demands towards the government and
wishes you success in your effort.

Ing. Pavel O n d e k
president OZ PŠaV na Slovensku

Telefón : 02/50240337

Fax : 02/55424448
email: dubekova@ozpsav.sk

IČO : 00177920

