
Súhrn problémov zo zaslaných podnetov ku kampani  

1. Porušovanie základných ľudských práv, systémové chyby v legislatíve  

  

 Bránenie vyjadreniu názoru na poradách, verejných stretnutiach. 

 Zabránenie vstupu do školy.  

 Manipulácia volieb do rady školy zo strany zriaďovateľa alebo riaditeľa. 

 Riaditelia sú vo funkcii príliš dlho (aj viac ako 20 rokov), počet funkčných období nie je 

obmedzený.  

 Slabá ochrana pedagogických zástupcov v rade školy: po poukázaní na problémy v 

škole nasleduje bossing, ba dokonca účelová výpoveď . 

 Nedostatočný počet miest v MŠ vedie k úplatkom za prijatie dieťaťa.  

  

2. Nedodržiavanie zákonov zo strany riaditeľa voči zamestnancom  

  

 Nútené dodatočné nahrádzanie neodučených hodín, aj keď išlo o prekážku v práci zo 

strany  

 zamestnávateľa (neprítomnosť triedy).  

 Triednické hodiny sú súčasťou rozvrhu napriek tomu, že sú od roku 2011 zrušené.  

 Manipulácia s dovolenkami.  

 Nie sú stanovené kritériá na rozdeľovanie pohyblivej zložky mzdy: odmeny a osobné 

ohodnotenie.  

 Kamery v neverejných priestoroch škôl bez súhlasu dotknutých osôb.  

 Nevyplácanie nárokovateľných príplatkov, napr. kreditový príplatok, príplatok za 

smennosť, príplatok po zaradení do adaptačného procesu, nepreplácanie náhradného 

voľna, odučených hodín nad zákonom určený úväzok.  

 Nevydávanie platových dekrétov niekoľko rokov dozadu.  

 Pri zníženom úväzku riaditeľ požaduje rozsah výkonu ako pri plnom úväzku.  

 Zaradenie učiteľov do nižšej platovej triedy napriek získanej kvalifikácii a absolvovanému 

DPŠ.  

  

3. Korupcia, klientelizmus, bossing  

  

 Po upozorneniach na nedodržiavanie finančnej disciplíny nasledujúci bossing. 

 Dodatočné svojvoľné zasahovanie do zápisníc z porád zo strany riaditeľa.  

 Neprehľadné toky financií. 

 Nedostatočná kontrola v školských jedálňach (výdaj menších porcií, vynášanie 

potravín).  

 Klientelizmus/rodinkárstvo zo strany zriaďovateľa alebo riaditeľa školy (presadzovanie 

rodinných príslušníkov do vedúcich funkcií v školách, ktorí často nespĺňanú predpísanú 

kvalifikáciu a sú zvýhodňovaní oproti ostatným zamestnancom).  

 Zriaďovatelia nekvalifikovane zasahujú do chodu školy a práce riaditeľov, ich 

zasahovanie často vedie k porušovaniu zákonnosti.  



 Riaditeľ vyplácal zamestnancom odmeny 100 – 300 eur, ktoré následne od nich žiadal 

späť. 

 Rada školy podala návrh na odvolanie riaditeľky pre závažné pochybenia a porušovania 

predpisov, zriaďovateľ namiesto riešenia problémov odvolal radu školy.  

  

 4. Medziľudské vzťahy na pracovisku, bossing, mobbing  

  

 Šikanovanie nepohodlných riaditeľov škôl zriaďovateľom.  

 Šikanovanie neúspešných kandidátov na pozíciu riaditeľa po voľbách zvoleným 

riaditeľom.  

 Šikanovanie pedagogických zamestnancov vedením školy.  

 Šikanovanie pedagogických zamestnancov (slovné a fyzické napádanie) zo strany 

rodičov. 

 Prepustenie nepohodlného zamestnanca, udávajú sa obvykle organizačné dôvody a 

zrušenie pracovnej pozície. 

 Poškodzovanie dobrého mena učiteľa: 

 osobné urážky a ponižovanie nepohodlného učiteľa pred pedagogickým zborom, 

rodičmi, prípadne aj žiakmi. 

 spochybňovanie práce učiteľa pred rodičmi.  

 Konanie a nátlak riaditeľa vedúce k podaniu výpovede zo strany zamestnanca:  

 manipulácia s učiteľmi: presuny na iné pracoviská, znižovanie úväzku, ponúknutie nižšej 

pozície, odňatie nenárokovateľných zložiek platu bez udania dôvodu.   

 nerovný prístup k zamestnancom (zákaz ďalšieho vzdelávania, výletov a exkurzií).  

 nedôvera zo strany vedenia školy voči pedagogickým zamestnancom (vyžadujú 

predkladanie domácich príprav, pracovných listov ).  

 vytvorenie nepriateľskej atmosféry v pedagogickom zbore voči jednotlivcom. 

 podnecovanie zamestnancov k nepriateľskému správaniu voči jednotlivcom. 
 


