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ROČNÉ ZÚČTOVANIE NOVÝCH ŠKOLSKÝCH ODBOROV 
2.6.2012 – 2.6. 2013 + 1 mesiac 

 
Nové školské odbory počas svojho ročného trvania vyvinuli maximálne úsilie nastoliť 
zmeny v našom školstve. Nazrime do ich kratučkej ale pestrej histórie.  

 
 2. 6. 2012  je prelomový dátum, ktorý zaznamenáva oficiálnu existenciu Nových 

školských odborov, v tento deň sa v Nitre konal Ustanovujúceho snemu NŠO. 
NŠO vznikli na základe požiadavky nespokojných učiteľov so situáciou v našom 
školstve   a s pomalým riešením problémov zo strany bývalého OZ PŠaV. 
Ciele NŠO  obsahujú body, ktoré vzišli z návrhov samotných učiteľov a pracovníkov 
školstva v bohatých diskusiách a smerujú k zlepšeniu sociálneho postavenie učiteľov 
a zamestnancov školstva.  

 
 14. 6. 2012 odovzdanie „Petície za lepšie školstvo“.  

Zhruba rok trvalo kým aktívni učitelia, vychovávatelia, rodičia...vyzbierali viac ako 55 
500 podpisov na podporu štyroch základných zmien v školstve. Iniciátor Petície 
a súčasný predseda NŠO Ľudovít Sebelédi v sprievode členov predsedníctva NŠO 
odovzdal v tento deň 2376  petičných hárkov na Úrade vlády a dodnes čakáme na 
prijatie u pána ministra školstva.      

         Uznesenie 7/2012 US NŠO
   

 24. 7. 2012 zúčastnili sme sa podpory na protestnom pochode sestričiek v Bratislave 
kde vystúpil predseda Ľudovít Sebelédi: „Legálna cesta k presadeniu si slušných 
platov vedie cez aktívne odbory. Lekári a sestričky to pochopili. My odborári z NŠO im 
vyjadrujeme podporu a pritom dúfame, že jedného dňa to pochopia aj radové 
učiteľky a učitelia. Pochopia, že bez dobrej organizácie a hlavne bez aktívneho 
presadzovania svojich oprávnených sociálnych požiadaviek, budeme len otrokmi 
systému.“ 

 
 26. – 27. 8. 2012 uskutočnil sa splav NŠO „Školstvo dolu vodou“ 

Na tomto recesistickom podujatí sme sa mali možnosť spoznať a zároveň 
netradičným spôsobom upriamiť pozornosť na problémy v slovenskom školstve. 
Tešíme sa, že nás neodradili pochybovači,... Zdá sa, že vody sa pohli, už len chytiť ten 
správny prúd a poriadne veslovať.    Uznesenie 10/2012 US NŠO 

 
 8. 9. 2012 predseda Ľudovít Sebelédi sa zúčastnil sobotných dialógov v Slovenskom 

rozhlase, kde diskutoval s ministrom školstva D.Čaplovičom a poslancom Beblavým o 
školstve, o platoch učiteľov, školských radách, spôsobe financovaní našich škôl... 

 
 10. 9. 2012 podpora „Protestnému zhromaždeniu proti nulovému rastu platov 

v štátnej a verejnej sfére“ 
NŠO sú si vedomé, že len vzájomná podpora jednotlivých skupín zamestnancov 
a odborových zväzov môže viesť k úspechu. 

 
 13. 9. 2012 sa uskutočnil jednodňový ostrý štrajk učiteľov a pracovníkov školstva, 

ktorý vyhlásil OZPŠaV 

http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/novinky/14-sample-data-articles/107-uskutocnil-sa-snem-nso.html
http://www.nso.sk/79-uvodny-slider/76-ake-mame-ciele.html
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http://www.akodalejucitel.wbl.sk/DOKUMENTY.html
http://www.skolskyservis.sk/skolstvo/nove-skolske-odbory-ziadaju-d-cap/612-clanok.html
http://www.skolskyservis.sk/skolstvo/nove-skolske-odbory-ziadaju-d-cap/612-clanok.html
http://www.skolskyservis.sk/skolstvo/nove-skolske-odbory-ziadaju-d-cap/612-clanok.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/novinky/14-sample-data-articles/112-vystupenie-predsedu-nso-na-podporu-zdravotnych-sestier.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/115-skolstvo-ide-dolu-vodou.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/117-predseda-nso-v-sobotnych-dialogoch.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/116-podpora-protestnemu-zhromazdeniu.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/114-ostry-strajk-13septembra.html


Predsedníctvo NŠO vyzvalo svojich členov a sympatizantov z radov zamestnancov 
školstva, aby sa pridali k vyhlásenému ostrému štrajku. Na podporu a mobilizáciu 
pracovníkov školstva sme vyrobili niekoľko videí, ktoré upozorňujú na najpálčivejšie 
problémy v slovenskom školstve. 

 
 20. 9. 2012 rokovanie s Výborom NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 

Mojmírom Mamojkom a ostatnými členmi výboru a poslancami NR SR 
Cieľom stretnutia bolo tlmočiť a prediskutovať problémy v školstve tak, ako to vidia 
učitelia z praxe a oboznámiť členov výboru s cieľmi NŠO. Navrhli sme riešenia, ktoré 
by nemali priamy dosah na zvýšenie rozpočtu do školstva. 

         Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 2. 10. 2012 podpora iniciatíve občianskeho združenia „Nová voľba“ 
Pripojili sme sa k iniciatíve, aby prezident nepodpísal novely školských zákonov. 
Pripojili sme sa aj preto, lebo to korešponduje s našimi dlhodobými cieľmi (bod 11). 
Chceme, aby peniaze išli priamo na školy, bez medzičlánkov. 

 
 3. 10. 2012 rokovanie s OZ PŠaV o uzatvorení zmluvy „Dohoda o vzájomnej 

spolupráci“ 
Predstavitelia OZ PŠaV na Slovensku ponúkli NŠO vstup do OZ PŠaV a NŠO predložili 
vedeniu Zväzu Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá bude predložená na riadne 
rokovanie Rady Zväzu. Vedenie NŠO vstup do OZPŠaV odmietlo. 

         Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 3. 10. 2012 rokovanie s prezidentkou SKU Máriou Barancovou o uzatvorení zmluvy 
„Dohoda o vzájomnej spolupráci“ 

         Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 8.10.2012 spoločné vyhlásenie NŠO a SKU k bonusom  
Spolupráca NŠO s SKU vyústila do spoločného vyhlásenia, v ktorom vyzývajú vládu SR 
aby rešpektovala oprávnené požiadavky pracovníkov školstva: „Milí učitelia, 
nepedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, nech sa rozhodnete akokoľvek, 
SKU v spolupráci s NŠO má zásadné iné finančné požiadavky, z ktorých sa vláda 
nemôže vyzuť a vyhovárať na Euroval a medzinárodné záväzky. Žiadajme teda 
zakomponovať do zákonov pre učiteľov oprávnené bonusy!“ 

         Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 13. 10. 2012 stretnutie s predstaviteľmi Novej väčšiny v Hronskom Beňadiku 
Bez politickej podpory sa pri vyjednávaniach nezaobídeme, preto sme ochotní a 
pripravení rokovať s každou politickou stranou, ktorá má skutočný záujem o zmeny v 
oblasti školstva.  

 
 15.10 2012 podpora vyhlásenému neobmedzenému štrajku 

Napriek výhradám voči cieľom neobmedzeného štrajku vyhláseného OZPŠaV vyjadrila 
odborová organizácia Nové školské odbory jeho podporu. Prijať vážne životné 
rozhodnutie, vzdať sa niekoľkodňovej mzdy, riskovať miesto, bolo pre mnohých veľmi 

http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/119-rokovanie-s-vyborom-nr-pre-vzdelavanie-vedu-mladez-a-sport.html
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ťažké. Uznanie patrí všetkým, ktorí dokázali tieto prekážky prekonať, možno pomohlo 
aj naše video k blížiacemu sa štrajku, ktoré vzhliadlo viac ako 4000 návštevníkov. 

         Uznesenie 10/2012 US NŠO 
 

 25. 10. 2012 založenie štrajkového fondu NŠO 
Číslo účtu je VÚB 3070742054/0200. Účelom štrajkového fondu NŠO je vytvorenie 
zdroja pre výplatu finančnej podpory členom odborovej organizácie NŠO v prípade 
štrajku a na úhradu nevyhnutných nákladov pre zabezpečenie priebehu štrajku. 
Prispieť môže ktokoľvek, kto nám verí a podporuje naše ciele. 

         Uznesenie 13/2012 US NŠO 
 

 26. 11. 2012 „Štrajk pracovníkov školstva“ protestné zhromaždenie v Leviciach  
Predseda NŠO Ľudovít Sebelédi zorganizoval protestné zhromaždenie štrajkujúcich 
učiteľov na Námestí hrdinov  v Leviciach.  

 
 28. 11. 2012 vyhlásenie nesúhlasu NŠO k prerušeniu neobmedzeného štrajku OZ 

PšaV 
Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) podporila neobmedzený štrajk 
vyhlásený OZ PŠaV, ktorý sa začal dňa 26.11.2012. NŠO nerozumie dôvodom, pre 
ktoré štrajkový výbor OZ PŠaV prerušil štrajk. 
Všetkým nespokojným zamestnancom školstva odporúčame vstúpiť do Nových 
školských odborov. Vybudujme si nové odbory, ktoré nebudú taktizovať a uspávať 
svoju členskú základňu ďalších 20 rokov! Všetko záleží len na nás! 

 
 30. 11. 2012 účasť na protestnom zhromaždení učiteľov v Handlovej  

 
 2. 12. 2012 vyjadrenie nesúhlasu so štatútom verejného činiteľa 

Uvítali by sme skôr legislatívny nástroj na zvýšenie právomocí učiteľa a školy v oblasti 
výchovných opatrení, napríklad vylúčenie žiaka zo školy. Riaditeľ školy, po návrhu 
učiteľa, by mal právomoc vylúčiť žiaka, študenta zo školy na 2, 3, 6, dní. Rodičia by 
automaticky prišli o prídavky na dieťa na daný mesiac, v ktorom bol žiak vylúčený. 
Takéto niečo funguje v mnohých štátoch na svete. 

 
 5. 12. 2012 účasť na protestnom zhromaždení učiteľov „Štafetového štrajku“ 

v Bratislave 
 

 5. 12. 2012 protestné zhromaždenie v Leviciach „Sviečky za umierajúce školstvo“ 
Zhruba 500 ľudí privítalo na levickom námestí rozhodnutie školských odborárov 
neprijať ponuku vlády, ktorú dostali v pondelok 3. decembra. Učitelia i žiaci počas 
večerného stretnutia zapaľovali sviečky za umierajúce školstvo. 

         Uznesenie 10/2012 US NŠO 
        

 7. 12. 2012 pracovné stretnutie NŠO so Stanislavom Boledovičom v Košiciach – 
Iniciatíva „Učiteľ 2020“ 
Na stretnutí sa aktívne diskutovalo o aktuálnej situácii v školstve. Pánom 
Boledovičom bol následne predstavený projekt "Učiteľ 2020". Učiteľky zo ZŠ v 
Dobšinnej oboznámili prítomných s projektom "Detstvo deťom". 

http://www.youtube.com/watch?v=O5tunT1jymM&feature=youtu.be
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/130-strajkovy-fond.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.youtube.com/watch?v=aDkLsPwrWRk&list=UUV5mvAZiq65Y9ZiIb62mEkg&index=8
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/133-nesuhlasime-s-prerusenim-strajku.html
http://www.nso.sk/clenstvo.html
http://www.nso.sk/clenstvo.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/136-nesuhlas-so-statutom-verejneho-cinitela.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/137-sviecky-za-umierajuce-skolstvo.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/143-iniciativa-qucitel-2020q.html


 
 15. 12. 2012 NŠO a SKU podpísali „Dohodu o vzájomnej spolupráci“ 

         Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 Vianočný pozdrav vláde Šťastné a veselé milá naša vláda! Dúfame, že budete mať 
pekné sviatky v peknom prostredí, nie ako mnohí žiaci a učitelia v školách... 
Určite netradičný pozdrav  našej vláde, s tradičným poštuchnutím od NŠO  
 

 7.1.2013 Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) začala dňom 7. 1. 2013 
zbierať mandát na vyhlásenie ostrého, jednodňového  štrajku 13. marca 2013 za tieto 
požiadavky: 
1.  V priebehu troch rokov zvyšovať  % HDP do školstva o 1% ročne až do výšky 6% 
HDP a priamo financovať školy.[/B] 
2.  25% do tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva od 1. 9. 2013 a 20% 
od 1. 1. 2014.[/B] 
3. Zmeniť pomery v radách škôl, v prospech pedagogických zamestnancov škôl 
(nadpolovičná väčšina zamestnancov). 
 

 29.1.2013 bola do expertnej skupiny MŠVVaŠ, ktorá bude novelizovať zákon č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve v znení neskorších predpisov,  
delegovaná podpredsedníčka NŠO Alena Kováčová. 
        Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 11.2.2013 2% pre NŠO Predsedníctvo NŠO vyzvalo členov a sympatizantov NŠO 
k odvedeniu 2% z daní na účet NŠO.  
 

 2.3.2013 Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) dôrazne protestuje proti 
financovaniu výstavby futbalových štadiónov v čase, keď nie sú financie na školstvo, 
v čase, keď je potrebné zabezpečiť kvalitných učiteľov do škôl a vytvorenie 
podmienok pre ich primeranú existenčnú a spoločenskú úroveň, kvalitné vybavenie 
škôl pre zlepšenie podmienok a úrovne vzdelávania našich detí a tým zabezpečiť 
kvalitnú budúcnosť nášho národa a štátu. Podpora športovania mládeže začína v 
školách a nie na štadiónoch. 
 

 6.3.2013 sa v Ružomberku konalo stretnutie predsedníctva NŠO s predsedami ZO 
NŠO a individuálnymi členmi NŠO, na ktorom bolo, okrem iného, prijaté rozhodnutie 
o nevyhlásení štrajku počas maturít dňa 13.3.2013.  
 

 22.3.2013 Odoslané Pripomienky k Zákonu č. 317/2009 o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – odoslané na MŠSR. Svoje návrhy mohli záujemcovia o zmeny vkladať do 
dokumentu SEM.       Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

 2.4.2013 Odoslané doplňujúce návrhy na zmeny v Zákone č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.      Uznesenie 9/2012 US NŠO 
 

http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/144-dohoda-o-spolupraci-so-slovenskou-komorou-ucitelov.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=96aqICHkCjI
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https://docs.google.com/document/d/1kUCE7Y-b5QriCNR04HvOvK5MgTU5L6H5UE1aSvzevqM/edit
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html


 19.4.2013 vyšlo Niekoľko postrehov k situácii v školstve autorov Braňo Kočan, Vlado 
Crmoman, Soňa Puterková – na ktorom spolupracoval aj člen predsedníctva Ján 
Macek. 
 

 25.4.2013 Vydalo predsedníctvo NŠO Vyhlásenie k protestnému zhromaždeniu 
OZPŠaV na deň 7.5.2013 
 

 27.5.2013 sa predsedníctvo NŠO vyjadrilo k dotazníku Depistážneho prieskumu  
 

 30.5.2013 Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) nesúhlasí s novelou 
zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa majú zvyšovať počty žiakov  v triedach... 
 

 4.6.2013 Verejná diskusia s ministrom školstva -iniciatívy Učiteľ 2020 
 

 11.6.2013 podpora učiteľovi O.Žarnayovi 
 

 14.6.2013 v Bratislave usporiadalo NŠO konferenciu "Bossing a mobing v školstve". 
K tejto téme bola na Slovensku usporiadaná konferencia po prvý raz. Konferencia 
bola kladne prijatá nielen učiteľskou verejnosťou, ale aj odbornými kruhmi, 
zaoberajúcimi sa právnymi otázkami okolo dodržiavania ľudských práv, či 
pracovnoprávnych vzťahov. Závery z konferencie pomôžu trpiacim zamestnancom 
zorientovať sa v zákonoch a postupoch v prípade ich prenasledovania.  
 

 19.6.2013 v tento deň predseda OZPŠaV hrubo osočil ľudí, ktorí sa snažia zapojiť 
a prispieť k zmenám v školstve, medzi nimi aj predsedu NŠO Ľ. Sebelédiho  - 
predsedníctvo NŠO k tejto kauze zaujalo neutrálny postoj. 
 

 1.7.2013 A.Kováčová podpredsedníčka NŠO zúčastnila na zasadnutí pracovnej 
skupiny na prípravu zákona o štátnej správe a samospráve v školstve č.596/2013 Z.z. 
        Uznesenie 9/2012 US NŠO 
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Zo škôl sa stal baby-sitting  - E- TREND 
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Odbory štrajk učiteľov nezvládli – rozhovor týždňa s predsedom NŠO – Hospodárske 
noviny 
Ľudia v Leviciach pálili sviečky za umierajúce školstvo – TERAZ Regióny – TASR 
Slovensko naživo – Udalosť týždňa –Štrajk učiteľov – Ľ.Sebelédi – TV JOJ 
Štrajk učiteľov na Námestí hrdinov v Leviciach – Levičan.sk 
Šéf Nových školských odborov: Rakúske platy sú výsmechom našich učiteľov – čas.sk 
 
Nové školské odbory chcú štrajk v deň monitora a písomných maturít – aktuálne.sk 
Požiadavky školských odborov sú podobné, NŠO chce spoluprácu – webnoviny.sk 
Nové školské odbory odkazujú: Nechceme väčší počet detí v triedach – topky.sk 
Viac detí v triedach zníži kvalitu, tvrdia školské odbory – dobré noviny 
Modernizácia futbalových štadiónov má odporcov: Nové školské odbory – topky.sk 

http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/159-niekolko-postrehov-k-situacii-v-slovenskom-skolstve.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/160-vyhlasenie-predsednictva-nso-k-protestnemu-zhromazdeniu-752013.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/162-vyhlasenie-predsednictva-nso-k-dotazniku-qdepistazny-prieskumq.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/164-vyjadrenie-predsednictva-nso-k-novele-zakona-o-vychove-a-vzdelavani.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/166-podpora-qbielej-vraneq-panovi-zarnayovi.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/167-zavery-z-konferencie-qbossing-a-mobing-v-slovenskom-skolstveq.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/167-zavery-z-konferencie-qbossing-a-mobing-v-slovenskom-skolstveq.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/168-reakcia-predsednictva-nso-na-podivnu-esej-p-ondeka-z-1962013.html
http://www.nso.sk/dokumenty/stanovy-a-ine/uznesenie-zo-snemu.html
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/zo-skol-sa-stal-baby-sitting-2.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=498892776800895&set=o.219597171402340&type=3&theater
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=btD2A0Cj338
http://hnonline.sk/slovensko/c1-58933480-odbory-strajk-ucitelov-nezvladli
http://www.teraz.sk/regiony/ludia-v-leviciach-na-namesti-palili-s/30778-clanok.html
http://plus.joj.sk/slovensko-nazivo/slovensko-nazivo-archiv/2012-11-29-slovensko-nazivo.html
http://www.levican.sk/index.php?app=noviny-levice&sec=ukaz&show=1290
http://www.cas.sk/clanok/244987/sef-novych-skolskych-odborov-rakuske-platy-su-vysmechom-nasich-ucitelov.html
http://aktualne.atlas.sk/nove-skolske-odbory-chcu-strajk-v-den-monitora-a-pisomnych-maturit/slovensko/skolstvo/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/poziadavky-skolskych-odborov-su-podo/611703-clanok.html?from=suggested_articles
http://www.topky.sk/cl/10/1351058/Nove-skolske-odbory-odkazuju--Nechceme-vacsi-pocet-deti-v-triedach
http://www.dobrenoviny.sk/c/12239/viac-deti-v-triedach-znizi-kvalitu-tvrdia-skolske-odbory
http://www.topky.sk/cl/10/1341977/Modernizacia-futbalovych-stadionov-ma-odporcov--Nove-skolske-odbory


Veľký protest sme tu mali a nič sa nezmenilo, tvrdia Nové školské odbory – SME.sk 
Nové školské odbory chcú štrajk počas maturít – Etrend.sk 
Nové školské odbory nechcú peniaze z miezd na prevádzku – Slovesnko Správy 
Tragikomické a nehorázne je podľa školských odborov presúvanie peňazí medzi 
školami – Pluska 
Pod školskou petíciou je už viac ako tretina podpisov – parameter 
Štrajk v deň maturít a monitora? Učitelia ho podporujú – TVNOVINY.SK 
13. marec - ostrý štrajk učiteľov – TeleviziaNasaKosice 
TAS: O štrajku cez maturity a monitor rozhodnú Nové školské odbory 6. marca - 
COPPS 
 

 Podporili sme: 
lekárov 
sestričky,  
Iniciatívu „Nová voľba“ 
pracovníkov štátnej správy,  
školy ktoré zostali v štrajku 

 

 Blogy našich členov: 
 Ľudovít Sebelédi – predseda NŠO:  http://sebeledi.blog.sme.sk/ 
 Mário Micenko – člen predsedníctva NŠO: http://micenko.blog.sme.sk/ 
 Ján Macek – člen predsednítva NŠO: http://janmacek.blog.sme.sk/ 
 Mária Grafová: http://mariagrafova.wordpress.com/ 
 Lucia Porubčanská: http://porubcanska.blog.sme.sk/  
 Veronika Árendášová: http://arendasova.blog.sme.sk/ 

 
 Nájdete nás: 

www.nso.sk 
facebookové skupiny:  

 ako ďalej učiteľ??? – uzavretá skupina, treba požiadať o členstvo s vlastnou 
fotografiou a vlastnou identitou 

 Nové školské odbory – FB stránka 
 Nové školské odbory – tajná skupina – len pre členov NŠO 

 
 

VÝZVA 
Ak sa vám zdá, že sme urobili málo, PRIDAJTE SA individuálne, 
alebo založte ZO NŠO, lebo len výborne organizované odbory, 
ktoré majú za sebou neobmedzenú podporu svojich členov 
môžu presadiť ich oprávnené požiadavky.  

 

http://www.sme.sk/c/6780188/velky-protest-sme-tu-mali-a-nic-sa-nezmenilo-tvrdia-nove-skolske-odbory.html#ixzz2YxaihAdr
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/nove-skolske-odbory-chcu-strajk-pocas-maturit.html
http://www.webnoviny.sk/slovensko/nove-skolske-odbory-nechcu-peniaze-z/629688-clanok.html?from=suggested_articles
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/tragikomicke-nehorazne-take-je-podla-skolskych-odborov-presuvanie-penazi-medzi-skolami.html
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/tragikomicke-nehorazne-take-je-podla-skolskych-odborov-presuvanie-penazi-medzi-skolami.html
http://www.parameter.sk/sk/sekcia/z-domova/2013/03/16/pod-skolskou-peticiou-je-uz-viac-ako-tretina-podpisov
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/strajk-v-den-maturit-a-monitora-deviatakov-ucitelia-ho-podporuju.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bcp8wgR1gyA
http://www.isamosprava.sk/Tlacova_agentura_O_strajku_cez_maturity_a_monitor_rozhodnu_nove_skolske_
http://www.nso.sk/joomla-home/99-lekari-a-ucitelia.html
http://www.youtube.com/watch?v=e03aQx-LEP0&feature=youtu.be
http://www.novavolba.info/
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/116-podpora-protestnemu-zhromazdeniu.html
http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/134-podpora-skolam-ktore-zostali-v-strajku.html
http://sebeledi.blog.sme.sk/
http://micenko.blog.sme.sk/
http://janmacek.blog.sme.sk/
http://mariagrafova.wordpress.com/
http://porubcanska.blog.sme.sk/
http://arendasova.blog.sme.sk/
http://www.nso.sk/
https://www.facebook.com/groups/akodalejucitel/
https://www.facebook.com/pages/Nov%C3%A9-%C5%A1kolsk%C3%A9-odbory/136109919824682
https://www.facebook.com/groups/noveskolskeodbory/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtodGN0WDl0NmFWU0NMZGZhcXVWY2c6MQ#gid=0
http://www.nso.sk/clenstvo.html

