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Anotácia 
 

Školstvo nie je len skupina systémov, ale tvorí ho veľká skupina ľudí - pedagogických, 

odborných a nepedagogických zamestnancov/ýň, bez práce ktorých by nebolo možné 

zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si 

vyžaduje náležitú pozornosť, pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania 

sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu 

spoločnosť a tvoriť hodnoty. Profesia učiteľa a jeho poslanie má preto celospoločenský 

význam. 

Nemožno zaprieť fakt, že výchovno-vzdelávací proces je tak kvalitný, ako sú kvalitní 

zamestnanci/kyne, ktorí ho tvoria a to, v akých pracovných podmienkach pracujú.  

Hlavným cieľom II. etapy výskumnej úlohy bolo preskúmať pracovné podmienky 

v školstve so zameraním sa na psychosociálne rizikové faktory, BOZP a systém riadenia. 

Pozornosť sme tiež upriamili na pracovný stres a vyskytujúce sa patologické javy 

na pracovisku v regionálnom i vysokom školstve. Ide najmä o násilie na pracovisku 

a šikanovanie ako mobbing, či bossing. V rámci výskumnej úlohy sme sa s osobitným 

dôrazom zameriavali na zamestnancov vekovej kategórie 50+ vzhľadom na prognózy vývoja 

starnutia populácie na Slovensku a preto sme stručne priblížili zdravé pracovisko pre všetky 

vekové kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Opierajúc sa o zistenia z I. 

etapy riešenia výskumnej úlohy, nahliadnutím do zistení výskumov, výskumných štúdií 

a prieskumných sond realizovaných výskumnými tímami v regionálnom i vysokom školstve 

na národnej úrovni, ktoré sme doplnili zisteniami z výskumu realizovaného v rámci II. etapy 

výskumnej úlohy, sme získali značnú empirickú a vedomostnú platformu. Na jej základe sme 

navrhli opatrenia prevencie a intervencie pre zníženie psychosociálnej záťaže zamestnancov 

pracujúcich v školstve s cieľom zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť pracovnú pohodu 

a spokojnosť s vykonávanou prácou, čo je základom pre zdravé a dôstojné pracovné 

prostredie. 

 

Kľúčové slová: Bezpečnosť a ochrana zdravia, pracovné podmienky, psychosociálne rizikové 

faktory, pracovný stres, učitelia/učiteľky, zamestnanci 50+, školstvo 
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Annotation 
 

Educational system does not only refer to a group of systems, but also to a large body 

of people - pedagogical, specialized and nonpedagogical staff. Without their great effort, it 

would not be possible to provide training and education process. Training and education 

of future generations both require proper attention, because it is the very system which forms 

the education level of the future generations creating our values and society itself at the same 

time. Therefore, both teacher’s profession and his mission have all-society significance. 

The quality of each education process undoubtedly depends on the quality of its 

employees and the conditions they work in. 

Main goal of the phase II within the research task was to investigate the working 

conditions in the school system focusing on psychosocial risk factors, OSH (Occupational 

safety and health) and management system, workplace stress and pathological phenomena 

in the workplace in regional schools and universities. These include particularly violence 

in the workplace, bullying, mobbing or bossing. Significant focus has been placed 

on the employees within the age group of 50+ regarding the prognosis of population aging 

development in Slovakia. It includes the description of healthy workplace for all age groups 

as a sustainable work life support. Based on the findings from the first phase of the task, 

inspecting the research results, research studies and surveys carried out by research teams 

in regional schools and universities on the national level complemented by the findings from 

the research carried out in the second phase of the research task, considerable empiric 

and knowledge platform occurs. Following this platform, measures of prevention 

and intervention to lower psychosocial load of employees working in education have been 

designed to improve the working conditions, provide working comfort and satisfaction with 

carried out work. All these factors form the base of healthy and dignified workplace.  

 

Keywords: Occupational safety and health, working conditions, psychosocial risk factors, 

work-related stress, teachers, employees 50+, education 
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Úvod 
„Ak chce mať Slovenská republika kvalitne vzdelaných a sebavedomých mladých ľudí, 

ktorí vychádzajú z jej školského systému, nestačí pozerať sa na školstvo z oblakov a na zemi 

posúvať bloky problémov ako figúrky na šachovnici,“ povedal Mgr. Marián Mesároš 

zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva na konferencii v roku 2013 k téme 

šikany na pracovisku v oblasti školstva.  

Školstvo nie je len skupina systémov, treba si uvedomiť, že ho tvorí veľká skupina 

ľudí, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov/ýň, bez práce ktorých by 

nebolo možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Ďalším dôležitým faktom je, že 

výchovno-vzdelávací proces je tak kvalitný, ako sú kvalitní zamestnanci/kyne, ktorí ho tvoria 

a to v akých pracovných podmienkach pracujú. Existuje množstvo faktorov pozitívnych 

i negatívnych, ktoré vplývajú na pracovné podmienky v školstve. 

Zamestnancov v školstve nemožno chápať len ako súbor vedomostí, schopností 

a zručností, ale ako komplexnú osobnosť, ktorá je schopná zaistiť realizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom svojho duševného kapitálu. Je nevyhnutné si 

uvedomiť, že práve zamestnanci sú tí, ktorí aj svojou plnou podporou, vzájomnou aktívnou 

spoluprácou a osobnou angažovanosťou sa podieľajú na odovzdávaní kultúrnych hodnôt 

a kultivácii mladej generácie.  

Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť, pretože si 

treba uvedomiť, že práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje 

vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť 

a tvoriť hodnoty. Profesia učiteľa a jeho poslanie má celospoločenský význam. 

Napriek tomu, že mnoho politických zoskupení, či predstaviteľov výkonnej moci roky 

vyzdvihujú školstvo ako svoju prioritu, doposiaľ na Slovensku neexistuje komplexný systém 

vzdelávania, ktorý v spolupráci s rodinou a jej podporou vytvorí zázemie pre výchovu 

a vzdelávanie budúcich generácií. Slovenské školstvo ako regionálne, tak i vysoké 

v súčasnosti očakáva avizovanú veľkú reformu. 

„Verím, že sa nám podarí spoločnými silami pripraviť najväčšiu reformu 

za posledných 25 rokov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zhodli sme sa, že leitmotívom 

reformy bude snaha, aby pedagógovia aj žiaci chodili do školy s radosťou a celý systém 

vzdelávania napĺňal potreby spoločnosti,“ uviedol minister školstva P. Plavčan 

v exkluzívnom rozhovore pre TASR. (TASR (a), 2016) 
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Z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 vyplynula pre MŠVVŠ SR 

úloha pripraviť návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude 

pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania. 

V októbri roka 2016 MŠVVŠ SR na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému 

programu rozvoja výchovy a vzdelávania, označenej aj ako Učiace sa Slovensko. Zverejnený 

dokument je zatiaľ v procese tvorby a jeho cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný 

rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu 

a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. 

Nakoľko v práci človek trávi podstatnú časť svojho času, dôstojné a uspokojivé 

pracovné podmienky sú pre jeho psychickú pohodu veľmi dôležité a dokážu ovplyvniť aj jeho 

pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Patologické javy na pracovisku, ako je napr. násilie, 

šikana, mobbing, bossing, kyberšikana, staffing, sexual harassment, je preto veľmi závažný 

problém, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. 

Postavenie učiteľa/učiteľky už dávno nemá prestíž a vysoký spoločenský status. 

Neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia, to všetko sťažuje prístup 

k riešeniu neželaných situácií, ktoré sú však na dennom poriadku. Nehovoriac o šikanovaní 

učiteľov, aj šikanovanie žiakov je pre školy tvrdým orieškom.  

Predmetom skúmania II. etapy výskumnej úlohy bolo preskúmať pracovné podmienky 

v školstve so zameraním sa na psychosociálne rizikové faktory, BOZP a systém riadenia. 

Pozornosť sme tiež upriamili na pracovný stres a vyskytujúce sa patologické javy 

na pracovisku v regionálnom i vysokom školstve. Ide najmä o násilie na pracovisku 

a šikanovanie ako mobbing, či bossing. V rámci výskumnej úlohy sme sa s osobitným 

dôrazom zameriavali na zamestnancov vekovej kategórie 50+ vzhľadom na prognózy vývoja 

starnutia populácie na Slovensku a preto sme stručne priblížili zdravé pracovisko pre všetky 

vekové kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Opierajúc sa o zistenia z I. 

etapy riešenia výskumnej úlohy, nahliadnutím do zistení výskumov, výskumných štúdií 

a prieskumných sond realizovaných výskumnými tímami v regionálnom i vysokom školstve 

na národnej úrovni a na základe zistení z výskumu realizovaného v rámci II. etapy výskumnej 

úlohy sme navrhli opatrenia prevencie a intervencie pre zníženie psychosociálnej záťaže 

zamestnancov pracujúcich v školstve. 
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1 VÝSKUMNÁ ÚLOHA – CIELE A PRÍSTUP K JEJ RIEŠENIU 

Výskumná úloha „Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov 

pracujúcich v oblasti školstva“ je II. etapou výskumnej úlohy „Systémy riadenia a ich vplyv 

na manažment BOZP - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady 

na BOZP“.  

Hlavným cieľom II. etapy výskumnej úlohy bolo preskúmať pracovné podmienky 

v školstve so zameraním sa na psychosociálne rizikové faktory, BOZP a systém riadenia. 

Pozornosť sme tiež upriamili na pracovný stres a vyskytujúce sa patologické javy 

na pracovisku v regionálnom i vysokom školstve. Ide najmä o násilie na pracovisku 

a šikanovanie ako mobbing, či bossing. V rámci výskumnej úlohy sme sa s osobitným 

dôrazom zameriavali na zamestnancov vekovej kategórie 50+ vzhľadom na prognózy vývoja 

starnutia populácie na Slovensku a preto sme stručne priblížili zdravé pracovisko pre všetky 

vekové kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Opierajúc sa o zistenia z I. 

etapy riešenia výskumnej úlohy, nahliadnutím do zistení výskumov, výskumných štúdií 

a prieskumných sond realizovaných výskumnými tímami v regionálnom i vysokom školstve 

na národnej úrovni, ktoré sme doplnili zisteniami z výskumu realizovaného v rámci II. etapy 

výskumnej úlohy, sme získali značnú empirickú a vedomostnú platformu. Na jej základe sme 

navrhli opatrenia prevencie a intervencie pre zníženie psychosociálnej záťaže zamestnancov 

pracujúcich v školstve s cieľom zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť pracovnú pohodu 

a spokojnosť s vykonávanou prácou, čo je základom pre zdravé a dôstojné pracovné 

prostredie. 

Výskumná úloha sa opiera o zistenia z I. etapy riešenia, ktoré boli zároveň 

východiskom pre preskúmanie súčasnej situácie pracovných podmienok pedagógov 

a ostatných zamestnancov pracujúcich v školstve na Slovensku a na zistenie rizikových 

faktorov, ktoré súvisia s ich prácou a bezpečnosťou pri práci. 

Výskumná úloha reflektuje na stratégiu EÚ v oblasti BOZP, konkrétne Priority 

výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe na obdobie rokov 2013 – 

2020 a zároveň hlavné priority Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti 

výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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2 SYSTÉM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU 

Systém výchovy a vzdelávania na Slovensku je výsledkom dlhodobého vývoja 

a predstavuje súbor všetkých školských inštitúcií, ich fungovanie a prostriedky (vrátane 

legislatívnych), ktoré zaisťujú výchovu a vzdelávanie. Tvorí ho školské vzdelávanie a ďalšie 

vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní, ktoré riadi 

a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR). 

Školské vzdelávanie je znázornené na obrázku 1 a tvoria ho tri základné stupne škôl 

a to primárny, sekundárny a terciárny. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa 

získava stupeň vzdelania. 

Primárny a sekundárny stupeň škôl predstavuje regionálne školstvo, tzn. ide 

o výchovu a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, 

základných umeleckých školách, jazykových školách, školách pre deti a žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach, ktoré sa 

uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je nazývaný aj ako 

školský zákon. Regionálne školstvo sa riadi: 

- zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov; 

- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Terciárny stupeň škôl predstavuje vysoké školstvo. Poslaním vysokých škôl, ktoré sú 

súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho 

výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro 

a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho 

celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Hlavnou úlohou 

vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 

a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školstvo sa uskutočňuje 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Obrázok 1 Systém výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike 

Zdroj: Prevzaté z (Jobtour, 2011) 

Osobitou časťou je ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania 

dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Ide o vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho 

vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje 

na školské vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo 

úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú 

v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života 

občianskej spoločnosti. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho, neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania 
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nemožno získať stupeň vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje na základe zákona č. 

 568/2009 Z. z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.1 Regionálne školstvo 

Poslaním výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve je podľa Školského zákona 

napĺňať ciele výchovy a vzdelávania, ktoré umožnia dieťaťu alebo žiakovi: 

a) získať vzdelanie; 

b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí 

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej 

gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, 

k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské 

schopnosti a kultúrne kompetencie; 

c) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať; 

d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť; 

e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich 

s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce; 

f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku 

a k svojej vlastnej kultúre; 

g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj úctu 

k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti; 

h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie; 

i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť; 
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j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty; 

k) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

Sústavu škôl v regionálnom školstve tvoria: 

1. materské školy - podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárajú 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci 

s rodinou a so zariadeniami náhradnej rodinnej výchovy, a to v súlade s ich vekovými 

a individuálnymi osobitosťami. Výchova a vzdelávanie spravidla 3- až 5- ročných detí sa 

zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne 

vzdelanie. Výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku zabezpečujú v zmysle zákona 

materské školy a špeciálne materské školy. Môžu poskytovať poldennú, celodennú, 

týždennú alebo nepretržitú výchovnú starostlivosť. 

2. základné školy – dávajú základné vzdelanie, zabezpečujú intelektový, citový 

a senzoricko-motorický rozvoj žiakov v zmysle vedeckého poznania a v súlade 

so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytujú mravnú, estetickú, 

pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú a náboženskú výchovu. Poskytujú žiakom 

základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky 

a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 

a vzdelávanie. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa vzdelávacích programov. 

Absolvovaním vzdelávacieho programu pre 1. stupeň žiaci získavajú primárne 

vzdelávanie. Ukončením vzdelávacieho programu pre 2. stupeň sa získava nižšie stredné 

vzdelanie. Na základnej škole sa plní povinná školská dochádzka, ktorá končí spravidla 

v prvom ročníku strednej školy. Základná škola sa delí na dva stupne, prvý je štvorročný 

a druhý päťročný. Po skončení štvrtého ročníka môžu žiaci pokračovať v dochádzke 

do vyšších ročníkov základnej školy, alebo sa uchádzať o prijatie do prvého ročníka 

osemročného gymnázia.  

3. stredné školy - pripravujú žiakov na výkon povolaní a činností v národnom 

hospodárstve, správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach života (aj na vysokoškolské 

štúdium). Stredné školy vychovávajú žiakov so zásadami vlastenectva, humanity 

a demokracie a v zmysle vedeckého poznania. Pripravujú ich na tvorivú prácu a odbornú 

činnosť v povolaní a poskytujú mravnú, estetickú, zdravotnú, telesnú, ekologickú 

a náboženskú/etickú výchovu. Stredné školy sa členia na: 



16 
 

- gymnázium - je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá 

pripravuje žiakov predovšetkým na vysokoškolské štúdium, môže pripravovať aj 

na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Gymnázium má 

najmenej štyri a najviac osem ročníkov. Prvý až štvrtý ročník osemročného 

gymnázia sa môže zriadiť aj pri základnej škole. Úspešným vykonaním maturitnej 

skúšky na gymnáziu sa ukončuje úplné stredné vzdelanie.  

- stredná odborná škola - pripravuje žiakov predovšetkým na výkon odborných 

činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, 

zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych činností. 

Štúdium trvá štyri roky. Úplné stredné odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným 

vykonaním maturitnej skúšky. Absolventi strednej odbornej školy môžu pokračovať 

vo vysokoškolskom štúdiu. Strednou odbornou školou je združená stredná škola, 

stredné odborné učilište a učilište zriadené podľa doterajších predpisov. S cieľom 

zefektívniť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v odbornom vzdelávaní 

a racionalizovať sieť stredných škôl od roku 2001 po novelizácii školského zákona 

začali vznikať združené stredné školy. Tieto školy, ktoré vznikli zlúčením stredných 

odborných učilíšť a stredných odborných škôl s rovnako alebo obdobným obsahom 

vzdelávania, zabezpečujú prípravu v učebných odboroch stredného odborného 

učilišťa študijných odboroch stredného odborného učilišťa a strednej odbornej školy. 

Stredné školy organizujú nadstavbové a pomaturitné štúdium, v ktorom sa študujúci 

zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon 

niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Štúdium sa 

ukončuje maturitnou skúškou. 

- konzervatórium - poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické 

vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie 

umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého 

zamerania. Ide o špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov 

pre odbor spev, hudba, tanec alebo dramatické umenie a na štúdium na vysokej 

škole. Konzervatórium má spravidla šesť ročníkov, v odbore tanec osem ročníkov 

a ukončuje sa absolutóriom. 

4. základné umelecké školy - zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. 

Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 

povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 
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5. jazykové školy - poskytujú jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa 

vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným 

zameraním a pripravujú na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie 

v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch. Jazyková škola organizuje vyučovanie 

cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl 

a dospelých. 

6. špeciálne školy - poskytujú výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. Deje sa tak v materských školách, základných školách, stredných 

školách, praktických školách a odborných učilištiach. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy sú školské zariadenia, ktorých pôsobnosť je 

orientovaná najmä na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania. Školské zariadenia 

sú: (Baďuríková, Bazáliková, Kompolt, & Timková, 2001) 

• výchovno-vzdelávacie (školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá 

voľného času, domovy mládeže a školy v prírode),  

• špeciálne výchovné (zariadenia výchovnej prevencie a zariadenia náhradnej výchovy), 

• poradenské (pedagogicko-psychologická poradňa a zariadenia špeciálno-pedagogického 

poradenstva),  

• záujmovo-vzdelávacie (jazyková škola, štátna jazyková škola a stenografická škola),  

• školské účelové (zariadenia školského stravovania, strediská praktického vyučovania 

a zariadenia služieb škole). 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej 

správy v školstve, obci, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich 

pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zaraďovania, vyraďovania a zmien 

v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, školských zariadení, stredísk praktického 

vyučovania a pracovísk praktického vyučovania. 

Školu a školské zariadenie môže zriadiť: (Konečná Veverková, 2016) 

• obec, samosprávny kraj, orgán štátnej správy – okresný úrad (OÚ) v sídle kraja – 

zriaďujú štátne školy a školské zariadenia; 

• štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – zriaďuje cirkevné školy a cirkevné 

školské zariadenia; 

• iná právnická osoba alebo fyzická osoba – zriaďuje súkromné školy a súkromné školské 

zariadenia. 
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Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť v názve sa môže uviesť, že 

ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa; 

taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti, prípadne meno svätca. 

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba na začiatku názvu školy 

sa uvedie slovo „súkromná“ v príslušnom tvare a v názve môže byť aj označenie, ktoré 

charakterizuje zriaďovateľa. Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov 

pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane vyjadruje 

oblasť, na ktorú je škola zameraná, napríklad bilingválne gymnázium, športové gymnázium 

a pod. 

Ak je súčasťou školy školský internát za názvom školy sa uvedie slovo „internátna“ 

v príslušnom tvare. Ak škola vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením 

v názve školy sa uvedie „Základná škola s materskou školou“. 

Zriadiť školu a školské zariadenie možno až po jej zaradení do siete škôl a školských 

zariadení, ktorú spravuje MŠVVŠ SR po vyjadrení príslušného OÚ v sídle kraja, príslušného 

ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje 

na internete. Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo vykonávať 

výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a majú právo na zabezpečenie financovania 

podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. (Konečná Veverková, 2016) 

Zdroje financovania v regionálnom školstve sú: 

• štátny rozpočet SR; 

• podielové dane; 

• vlastné príjmy. 

V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest 

a obcí, čo znamená, že finančné prostriedky na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme 

normatívu na žiaka/študenta. 

Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby, školské jedálne, školské internáty patria 

pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest 

a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 18-tisíc zamestnancov. 
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2.1.1 Štátna správa v školstve 

Výkon štátnej správy v školstve na úseku škôl a školských zariadení vykonávajú: 

riaditeľ, obec, samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, Štátna školská inšpekcia, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak 

ustanovuje osobitný zákon. 

RIADITEĽ ŠKOLY/RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo 

zriaďovateľ školského zariadenia. Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné 

obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. 

Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania, okrem 

kandidáta, ktorý bol odvolaný z dôvodov explicitne stanovených zákonom. Návrh rady školy 

je pre zriaďovateľa záväzný, ak zákon neustanovuje inak.  

Riaditeľ je zodpovedný za: 

• dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

• vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 

• vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy alebo školského zariadenia, 

• každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

• úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

• rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených 

na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

• riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského 

zariadenia. 

V prílohe 1 uvádzame kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa školy. 

Okrem riaditeľa školy sa na riadení školy podieľajú aj samosprávne orgány (rada 

školy a žiacka školská rada) a poradné orgány riaditeľa školy (napr. pedagogická rada, 

metodické združenie, predmetová komisia, umelecká rada, atď.). 
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ORGÁNY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 

A) OBEC 

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením (VZN) základné školy podľa siete. 

Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením 

podľa siete: 

• základné umelecké školy, 

• materské školy, 

• školské kluby detí, 

• centrá voľného času, 

• zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, 

• jazykové školy pri základných školách, 

• strediská služieb škole, 

• školské internáty. 

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých 

v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. Ak 

obec nie je školským úradom, výkon štátnej správy v druhom stupni zabezpečuje pre ňu 

okresný úrad v sídle kraja. 

Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje: 

• priestory a materiálno-technické zabezpečenie, 

• didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, 

• finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa 

osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje 

a kontroluje ich využívanie, 

• investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 

Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu 

k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-

technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia 

havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide 

o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, 

v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce. 
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Obec ďalej zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách 

a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení 

školského stravovania. Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia. 

B) SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy všeobecne záväzným 

nariadením zriaďuje a zrušuje podľa siete stredné školy. 

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením podľa siete. 

• základné umelecké školy, 

• jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách, 

• školské internáty, 

• zariadenia školského stravovania, 

• školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, 

• strediská služieb školy, 

• školy v prírode, 

• centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja. 

Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania prerokúva s riaditeľmi škôl 

a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou: 

1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a školské 

zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, 

3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

4. koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

5. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie 

ich činnosti, 

6. návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní, 

7. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení, ktorých je zriaďovateľom. 
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MIESTNA ŠTÁTNA SPRÁVA 

A) OKRESNÝ ÚRAD V SÍDLE KRAJA 

Orgány miestnej štátnej správy v školstve sú okresné úrady v sídle kraja, ktoré 

zriaďujú a zrušujú podľa siete školy, ak si to vyžadujú osobitné podmienky. 

Okresný úrad v sídle kraja plní úlohy plní úlohy v zmysle zákona o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Okrem iného kontroluje 

efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam 

a poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom 

cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení 

a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach 

a. organizácie výchovy a vzdelávania, 

b. školského stravovania, 

c. informatiky, 

d. práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania, 

e. rozvoja telesnej výchovy a športu, 

f. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

g. pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je 

rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet 

ministerstva; jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská 

inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického 

riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane 

praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického 

vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti 

a petície. 

Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-

technického zabezpečenia a didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom 

procese. 



23 
 

MINISTERSTVO 

MŠVVŠ SR riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií 

a vydávaním všeobecne záväzných predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu 

pri ich používaní a kontroluje tento výkon. Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu 

svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých 

štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. 

Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja zriadených podľa zákona č. 

 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Ministerstvo vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok 

pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý 

je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. 

2.1.2 Školská samospráva 

Výkon školskej samosprávy vykonávajú: rada školy alebo školského zariadenia, 

obecná školská rada, územná školská rada a žiacka školská rada.  

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné 

samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej 

problematiky. 

RADA ŠKOLY 

Rada školy má významnú úlohu pri tvorbe a uplatňovaní koncepcie výchovy 

a vzdelávania školy, v otázkach rozvoja a formulovania strategických cieľov školy a je 

účinnou spätnou väzbou o efektívnosti pedagogického riadenia a výchovno-vzdelávacieho 

pôsobenia školy. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, 
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predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; 

návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením. 

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA 

Obecná školská rada plní funkciu rady školy ku školám a školským zariadeniam, 

ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená. 

Obecná školská rada sa vyjadruje k činnosti zriaďovateľov základných škôl, 

základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území 

obce, ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce, k rozpisu 

finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území 

obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl 

a školských zariadení zriadených obcou, k personálnym, materiálnym a sociálnym 

podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce, 

k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov 

zvýšených z tohto dôvodu a k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu 

na školách zriadených na území obce. 

ÚZEMNÁ ŠKOLSKÁ RADA 

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja. Územná 

školská rada sa vyjadruje: 

• k činnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja,  

• k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,  

• ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho 

kraja, 

• k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu 

a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených 

samosprávnym krajom alebo krajským školským úradom, 

• k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení, 

• k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno- 

vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach 

a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu, 

• k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, 
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• k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských 

zariadeniach. 

Kompetencie územnej školskej rady sa vzťahujú na činnosť stredných škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a krajského 

školského úradu. 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Žiacka školská rada, ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje 

ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacka rada sa vyjadruje k podstatným 

otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, sa podieľa na tvorbe 

a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, 

predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a volí a odvoláva 

zástupcu žiakov do rady školy. 

Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu 

školy. Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej 

členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady. 

2.2 Vysoké školstvo 

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké inštitúcie, ktoré majú 

výhradné právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie.  

Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie: 

• výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, 

občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, 

•  výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov 

k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej 

hrdosti, 

• výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho 

dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu, 

•  rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej 

alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, 

•  poskytovaním ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania,  

•  prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania 

až po vysokoškolské vzdelávanie, a to najmä ďalším vzdelávaním učiteľov základných 
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škôl, stredných škôl, školských zariadení a vysokých škôl, spoluprácou pri výchove 

mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a stredných škôl, 

•  prispievaním k prevencii a liečbe ochorení, 

•  zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní 

občianskej spoločnosti, 

• vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, 

najmä pre potreby štátnych orgánov, obce a vyššieho územného celku, 

• spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami 

a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života, 

• rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných 

projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou 

zamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov 

o vzdelaní. 

Vysoké školy sú právnické osoby a sú: 

• verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky - verejná vysoká škola 

je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Ak sa 

verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty. 

Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene 

a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu 

verejnej vysokej školy; 

• štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky – sú vojenské 

(vzdelávajú odborníkov najmä pre ozbrojené sily SR), policajné (vzdelávajú odborníkov 

najmä pre Policajný zbor) a zdravotnícke (vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú 

pre jednotlivé zdravotnícke povolania) vysoké školy. Na štátne vysoké školy sa vzťahujú 

taktiež ustanovenia zákona o vysokých školách ako sú pre verejné vysoké školy, pokiaľ 

zákon neustanoví inak. Policajné vysoké školy a vojenské vysoké školy sú štátne 

rozpočtové organizácie. Zdravotnícke vysoké školy sú štátne príspevkové organizácie.; 

• súkromné vysoké školy; 

• zahraničné vysoké školy. 

Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí: 

a. vnútorná organizácia, 

b. určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok prijatia 

na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní, 

c. utváranie a uskutočňovanie študijných programov, 
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d. organizácia štúdia, 

e. rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, 

f. určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti, 

g. uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu a štruktúry 

pracovných miest na vysokej škole, 

h. udeľovanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" 

a „profesor", 

i. spolupráca s inými vysokými školami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, 

a to aj so zahraničnými, 

j. voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy, 

k. hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto 

zákonom, 

l. určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium a poplatkov 

spojených so štúdiom. 

Verejná vysoká škola si na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti zostavuje rozpočet 

pozostávajúci z výnosov a nákladov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Na konci 

kalendárneho roka vykoná vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie finančných vzťahov 

s rozpočtom ministerstva a predloží ich ministerstvu v termíne určenom ministerstvom. 

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých 

škôl so zamestnávateľom upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vysoké školy môžu byť za splnenia ustanovených kritérií začlenené medzi univerzitné 

vysoké školy alebo odborné vysoké školy. 

Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, 

ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší 

zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej 

obce vysokej školy), a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce vysokej 

školy). Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta 

na rektora. 

Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského 

štátu, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako 

súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu. 
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Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada 

súkromnej vysokej školy. Pôsobnosť správnej rady súkromnej vysokej školy je určená 

štatútom súkromnej vysokej školy. Rektor súkromnej vysokej školy je predstaviteľom 

akademickej obce súkromnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá 

akademickému senátu súkromnej vysokej školy, vo veciach uvedených v štatúte súkromnej 

vysokej školy správnej rade súkromnej vysokej školy. 

Zahraničná vysoká škola môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia 

na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky podľa 

právnych predpisov štátu jej sídla. 

Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy sú v rozhodujúcej miere financované 

zo štátneho rozpočtu tak, že zo štátneho rozpočtu sa prostriedky poskytujú: 

• verejným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva alebo iných 

ministerstiev – hlavným zdrojom financovania sú dotácie zo štátneho rozpočtu, 

na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť verejná vysoká škola využíva aj 

ďalšie zdroje (najmä finančné fondy – rezervný, reprodukcie, štipendijný, fond 

na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, fondy podľa osobitných 

predpisov); 

• vojenským vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva obrany; 

• policajným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra; 

• zdravotníckym vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva zdravotníctva. 

Zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť dotáciu aj súkromnej vysokej škole. Dotácia 

zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej škole sa poskytuje prostredníctvom kapitoly 

ministerstva školstva. 
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3 PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV/KÝŇ V ŠKOLSTVE 

NA SLOVENSKU 

Kapitola prináša pohľad na demografické zloženie zamestnancov v regionálnom 

i vysokom školstve na Slovensku. Venuje sa problematike bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci ako aj ochrane práv zamestnancov v školstve, podpore udržateľného pracovného 

života a psychosociálnym rizikovým faktorom. Ďalej sme v krátkosti priblížili Odborový zväz 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ich základné atribúty činnosti, medzi ktorými je 

sociálna a ekonomická starostlivosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana 

všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek školských zamestnancov. Kapitolu 

uzatvára pohľad na systém manažérstva kvality v regionálnom i vysokom školstve. 

3.1 Zamestnanci v školstve očami štatistických údajov 

Pre skúmanie pracovných podmienok v školstve na Slovensku je dôležité poznať 

demografickú charakteristiku pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov 

v regionálnom i vysokom školstve.  

3.1.1 Regionálne školstvo 

Pri analýze ukazovateľov, ktoré sa štatisticky sledujú v regionálnom školstve, sme 

zistili, že na Slovensku bolo 85 199 učiteľov v školskom roku 2015/2016 a 6 598 škôl 

(príloha 2). Zo sledovaných ukazovateľov (pozri obrázok 2) boli pre nás zaujímavé práve 

počet učiteľov a počet škôl.  

V tabuľke 1 je uvedený prehľad počtu pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov v regionálnom školstve. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 

definuje pedagogického zamestnanca ako fyzickú osobu, ktorá vykonáva pedagogickú 

činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 uvedeného zákona. Pedagogickým 

zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec. Pedagogickou činnosťou sa rozumie 

súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom 

poriadku. V § 4 uvedeného zákona odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva 
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odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona č. 317/2009. Odborným 

zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec. Odbornou činnosťou sa rozumie súbor 

pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní 

psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného 

a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov 

alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách 

a v školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace. 

Tabuľka 1 Evidenčný počet zamestnancov v regionálnom školstve z výsledkov štatistického zisťovania 

1. – 3. štvrťroku 2016 

 

Evidenčný počet 
zamestnancov 

Pedagogickí 
zamestnanci 

podľa §3 zákona1 

Odborní 
zamestnanci 

podľa §4 zákona2 

Nepedagogickí 
zamestnanci 

Fyzické 
osoby 
spolu 

Z toho 
ženy 

Fyzické 
osoby 
spolu 

Z toho 
ženy 

Fyzické 
osoby 
spolu 

Z toho 
ženy 

Fyzické 
osoby 
spolu 

Z toho 
ženy 

Školy  
(okrem 
materských 
škôl, 
základných 
umeleckých 
škôl a 
jazykových 
škôl) 

82 705 65 073 63 426 49 867 666 607 18 613 14 599 

Školské 
zariadenia  
(vrátane 
materských 
škôl, 
základných 
umeleckých 
škôl a 
jazykových 
škôl) 
vrátane 
originálnych 
kompetencií 

54 782 50 294 30 367 27 524 1 287 1 184 23 128 21 586 

SPOLU 137 487 115 367 93 793 77 391 1 953 1 791 41 741 36 185 

Zdroj: údaje prevzaté z https://www.minedu.sk/data/att/10771.pdf 

                                                 
1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
2 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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V tabuľke 3 sú štruktúrovane usporiadané vybrané ukazovatele v sústave škôl 

a školských zariadení podľa samosprávnych krajov SR a v tabuľke 2 sú vybrané sledované 

ukazovatele na špeciálnych školách, kde na 435 špeciálnych školách pracuje 5 431 učiteľov. 

Prehľad počtu učiteľov podľa typu vlastníctva a ustanoveného pracovného času prináša 

tabuľka 4. 

Tabuľka 5 nám poskytla pohľad na rozloženie vybraných sledovaných ukazovateľov 

podľa zriaďovateľa. 

 

Demografický vývoj školskej populácie naznačuje, že v najbližších rokoch možno 

očakávať výraznejšie kvantitatívne zmeny v štruktúre sústavy škôl a školských zariadení 

regionálneho školstva.  

Od roku 2003 začal rásť počet novonarodených detí, ktorý sa v priebehu necelých 

desiatich rokov zvýšil o 20 %. Následkom toho materské školy sú už od roku 2009 

pod silným populačným tlakom a zaznamenávajú výrazný nedostatok kapacít. V roku 

2011zasiahla rastová vlna prvý stupeň základných škôl, od roku 2017 bude sa zvyšovať aj 

počet žiakov na druhom stupni. Stredné školy sú momentálne v klesajúcej fáze, do roku 2019 

by sa mal počet žiakov znížiť ešte o takmer 10 %, následne bude rásť. (Herich, 2015, s. 5) 

 
Tabuľka 2 Vybrané sledované ukazovatele na špeciálnych školách na Slovensku 

Typ špeciálnej školy Počet škôl Počet učiteľov 
Materská škola 58 307 
Základná škola 235 4405 
Gymnázium 2 51 
Stredná odborná škola 14 132 
Praktická škola 75 241 
Odborné učilište 51 295 
Špeciálna škola - spolu 435 5431 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa CVTI SR 
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Obrázok 2 Schéma sústavy škôl a školských zariadení na Slovensku so štatistickými údajmi 

Zdroj: Prevzaté z http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/Sustava_S-SZ_schema16.pdf; posledná aktualizácia 17.3.2016 

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JH/Sustava_S-SZ_schema16.pdf
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Tabuľka 3 Štruktúra vybraných ukazovateľov v sústave škôl podľa krajov SR 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (Urban & Herich, 2016)3 

  

                                                 
3 Štatistické údaje sa vzťahujú k školskému roku 2015/2016, a to k dennej forme štúdia v stredných školách. 
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Tabuľka 4 Prehľad počtu učiteľov podľa typu vlastníctva a ustanoveného pracovného času v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CVTI SR, aktualizácia 2016-03-10 
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Tabuľka 5 Štruktúra vybraných ukazovateľov podľa typu škôl a zriaďovateľa 

Typ školy Ukazovatele 
Absolútne početnosti Relatívne početnosti 

SR štátne súkromné cirkevné štátne súkromné cirkevné 

Materská 
škola 

učiteľky 15 565 14 490 671 404 93,1% 4,3% 2,6% 

školy 2 935 2 734 127 74 93,2% 4,3% 2,5% 

Základná 
škola 

učitelia 35 051 32 165 762 2 124 91,8% 2,2% 6,1% 

školy 2 113 1 943 52 118 92,0% 2,5% 5,6% 

Gymnázium 
učitelia 6 933 5 022 689 1 222 72,4% 9,9% 17,6% 

školy 244 149 38 57 61,1% 15,60% 23,4% 

Stredná 
odborná 

škola 

učitelia 13 540 11 303 1 734 503 83,5% 12,8% 3,70% 

školy 450 346 85 19 76,9% 18,9% 4,2% 

Konzervatórium 
učitelia 1 039 609 370 60 58,6% 35,6% 5,8% 

školy 17 6 10 1 35,3% 58,8% 5,9% 

Základná 
umelecká 

škola 

učitelia 6 989 4 944 1 808 237 70,7% 25,9% 3,4% 

školy 363 199 153 11 54,8% 42,1% 3,0% 

Jazyková 
škola 

učitelia 651 352 291 8 54,1% 44,7% 1,2% 

školy 41 27 13 1 65,9% 31,7% 2,4% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (Urban & Herich, 2016)4 

Bolo zaujímavé nazrieť i do prognóz výkonov regionálneho školstva do roku 2025. 

Uvádzame len tie, ktoré sa týkajú učiteľov/učiteliek v sústave regionálneho školstva: (Herich, 

2015) 

• materské školy - počty učiteliek sa znižovali do roku 2006, keď ich stav poklesol 

z 15,2 tisíc na 13,1 tisíc. V súčasnosti je v materských školách 15,2 tisíc učiteliek. Ich 

kulminácia by mala prebiehať na úrovni 15,5 tisíc. Do roku 2025 sa potreba učiteliek 

materských škôl zníži na približne 14 tisíc. 

• základné školy - počty učiteľov na prvom stupni sa v priebehu desiatich rokov klesli 

z 15,9 tisíc na 14,5 tisíc. V súčasnosti sa tento ukazovateľ už nachádza v rastovej fáze. 

Počty učiteľov by mali kulminovať v roku 2020 na úrovni 15,2 tisíc. V ďalších rokoch 

dôjde k ich poklesu. Počet učiteľov na druhom stupni klesal a od roku 2000 sa znížil 

                                                 
4 Štatistické údaje sa vzťahujú k školskému roku 2015/2016, a to k dennej forme štúdia v stredných školách. 
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z 26,3 tisíc na 20,3 tisíc. Od roku 2015 začal rásť a mal by sa zvýšiť približne na 23 tisíc 

v roku 2025. 

• stredné školy - počet učiteľov (na ustanovený čas a na kratší pracovný čas spolu) začal 

klesať v roku 2004, od vtedy sa znížil z 27,3 tisíc na 22 tisíc. V roku 2019 by mal 

dosiahnuť minimum približne 20 tisíc učiteľov. V nasledujúcim období sa počet vráti 

na úroveň 22 tisíc.  

- gymnáziá – počet učiteľov (na ustanovený čas a na kratší pracovný čas spolu) rástol 

do roku 2006. V tomto období sa zvýšil z 7,3 tisíc na 8,5 tisíc. V nasledujúcej 

klesajúcej fáze sa znížil na súčasných 7 tisíc. Pokles učiteľov by mal kulminovať 

v roku 2016. Z úrovne 6,8 tisíc by mal v nasledujúcom období vzrásť na približne 

7,8 tisíc. 

- stredné odborné školy - počet učiteľov (na ustanovený čas a na kratší pracovný čas 

spolu) klesá od roku 2002. Priemerným tempom 360/rok sa znížil z 19 tisíc 

na súčasných 13,9 tisíc, t. j. o 26,8%. Vzhľadom k vývoju počtu žiakov by mal 

do roku 2019 klesať aj počet učiteľov. Zastaví sa približne na hranici 12,4 tisíc. 

Do roku 2025 sa zvýši potreba učiteľov na cca 13,6 tisíc. 

- konzervatóriá - počet učiteľov (na ustanovený čas a na kratší pracovný čas spolu) 

vzrástol od roku 2001 o 67 %, v absolútnom vyjadrení z 643 na 1071. 

V prognózovanom období do roku 2025 by sa mal pohybovať na úrovni 1060 

učiteľov. 

3.1.2 Vysoké školstvo 

Na vysokých školách ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní 

pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci. 

Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac 

tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej republiky alebo 

pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce vysokoškolského 

učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom najviac v jednom z nich 

môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase. 

Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor. 

Na 35 vysokých školách (tabuľka 6) pôsobí 13 939 zamestnancov/kýň (obrázok 3), 

pričom je najviac vo veku 30 – 39 rokov (obrázok 4). Obrázok 5 nám poskytuje pohľad 
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na vekovú štruktúru zamestnancov vysokých škôl podľa pracovnej pozície. Veková štruktúra 

profesorov a docentov vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku 

vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 62 rokov. 

 

Tabuľka 6 Prehľad počtu vysokých škôl na Slovensku 

Typ školy podľa vlastníctva Počet vysokých škôl Počet fakúlt 

Verené vysoké školy 20 105 

Súkromné vysoké školy 12 18 

Štátne vysoké školy 3 6 

SPOLU 35 129 

Zdroj: CVTI SR, údaje sú aktualizované k 31.10.2016 

 
Obrázok 3 Fyzický počet zamestnancov za posledné 4 kvartály vysokých škôl platný k 31.12.2016 

Zdroj: http://portalvs.sk/regzam/stats/quarter?offset=0&range=1 

13 939 13 812 13 931 14 230 
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Obrázok 4 Veková skladba zamestnancov na vysokých školách platná k 31.12.2016 

Zdroj: http://portalvs.sk/regzam/stats/age?date=2016-12-31&range=1 

 

 

Obrázok 5 Veková štruktúra zamestnancov vysokých škôl podľa pracovnej pozície k 31.12.2016 

Zdroj: http://portalvs.sk/regzam/stats/age2?date=2016-12-31&range=1&do=age2Filter-submit 

 

Najviac zamestnancov/kýň pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (pozri 

obrázok 6). V tabuľke 7 a 8 sú uvedené prehľady počtu učiteľov na vysokých školách podľa 

ustanoveného pracovného času. 
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Obrázok 6 Fyzický počet zamestnancov vysokých škôl platný k 31.12.2016 

Zdroj: http://portalvs.sk/regzam/stats/?date=2016-12-31&range=1 
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Tabuľka 7 Prehľad počtu učiteľov vysokých škôl na plný pracovný úväzok na Slovensku 

Typ školy 

Učitelia na ustanovený pracovný čas (plný úväzok) 

spolu 
z 

toho 

profesori docenti odborní 
asistenti 

as
is

te
nt

i 

le
kt

or
i 

ho
sť

uj
úc

i 
pr

of
es

or
i 

podľa 
vlastníctva spolu 

v tom 
spolu 

v tom 
spolu 

v tom 
ženy 

DrSc. 
CSc., 

DrSc. 
CSc., CSc., 

PhD. PhD. PhD. 
verejné 
vysoké 
školy 

9274 4246 1418 175 1178 2359 14 2291 5096 4737 220 176 5 

súkromné 
vysoké 
školy 

659 317 116 21 95 154   154 314 245 34 41   

štátne 
vysoké 
školy 

347 158 54 1 52 71   71 151 150 71     

SPOLU 10280 4721 1588 197 1325 2584 14 2516 5561 5132 325 217 5 

Zdroj: CVTI SR, údaje sú aktualizované k 31.10.2016 

Tabuľka 8 Prehľad počtu učiteľov vysokých škôl na kratší pracovný čas na Slovensku 

Typ školy 

Učitelia na kratší pracovný čas  

spolu 
z 

toho 

profesori docenti odborní 
asistenti 

as
is

te
nt

i 

le
kt

or
i 

ho
sť

uj
úc

i 
pr

of
es

or
i 

podľa 
vlastníctva spolu 

v tom 
spol

u 

v tom 
spol

u 

v tom 
ženy 

DrSc. 
CSc., 

DrSc. 
CSc., CSc., 

PhD. PhD. PhD. 
verejné 
vysoké 
školy 

1210 448 93 29 60 143 4 132 764 625 146 58 6 

súkromné 
vysoké 
školy 

133 60 14 3 10 25 1 24 65 43 8 21   

štátne 
vysoké 
školy 

227 107 19 6 13 39 1 38 89 89 80     

SPOLU 1570 615 126 38 83 207 6 194 918 757 234 79 6 

Zdroj: CVTI SR, údaje sú aktualizované k 31.10.2016 

Pre porovnanie priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov verejných 

vysokých škôl v roku 2015 bol 21 365,10 (medziročný pokles o 1,29 %, t. j. pokles o 279,20 

osôb). V tom vysokoškolskí učitelia tvoria 46,10 %, výskumní pracovníci 7,71 % a ostatní 

zamestnanci (administratíva, prevádzka, a pod.) tvoria 46,19 % zamestnancov. Podľa údajov 

z registra zamestnancov vysokých škôl k 31. 12. 2015 (obrázok 7) najstarší vysokoškolský 

učiteľ vo funkcií profesora mal na vysokých školách (vrátane štátnych) vek 89 rokov, 

najmladší 36 rokov. Menej ako 56 rokov má štvrtina vysokoškolských učiteľov vo funkcii 

profesora, medián veku bol 62 rokov a štvrtina vysokoškolských učiteľov vo funkcii 
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profesora mala vek viac ako 66 rokov (nie sú pritom zohľadnené pracovné úväzky). Vek 

vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent bol od 31 do 83 rokov. Štvrtina vysokoškolských 

učiteľov vo funkcii docenta má vek do 44 rokov, medián veku bol 54 rokov a štvrtina mala 

viac ako 62 rokov. 

 

 

Obrázok 7 Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov vysokých škôl (vrátane štátnych) 

Zdroj: (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

 
Obrázok 8 Zmeny v počte fyzických osôb od 01.01.2015 do 31.12.2015 zamestnaných na vysokej škole 

podľa funkcie 

Zdroj: Register zamestnancov vysokých škôl5, (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

                                                 
5) Údaje zohľadňujú aj zamestnancov štátnych vysokých škôl. V prípade, že fyzická osoba zmenila funkciu 
(napr. z docenta na profesora) je táto zmena zohľadnená ako pokles počtu docentov, nárast poštu profesorov, ale 
v celkovej zmene sa nezohľadní (osoba zo systému neodišla). Zohľadňuje sa stav k 31.12., pracovné 
pomery/dohody, ktoré netrvali k tomuto dátumu sa nezohľadňujú. 
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Podľa stavu k 31.12.2015 počet fyzických osôb zamestnaných na vysokých školách 

(vrátane štátnych) ako vysokoškolský učiteľ alebo výskumný/umelecký pracovník 

medziročne zaznamenal mierny pokles (vrátane počtu zamestnancov mimo pracovného 

pomeru, pričom sa nezohľadňuje výška úväzku). V rámci zamestnancov v pracovnom pomere 

v roku 2015 nebol zaznamenaný významný nárast v prípade vysokoškolských učiteľov 

v žiadnej funkcii. K najväčšiemu poklesu v rámci zamestnancov v pracovnom pomere došlo 

v prípade odborných asistentov (obrázok 8), kde sa počet fyzických osôb v tejto funkcii znížil 

medziročne o 96 osôb (úbytok 802, prírastok 706) a u výskumných pracovníkov - výskumník, 

kde sa počet fyzických osôb v tejto funkcii znížil medziročne o 268 osôb (úbytok 585, 

prírastok 317). (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2015 bol 1 062,25 €, čo je 

o 1,89 % viac ako v roku 2014. Prehľad zobrazuje obrázok 9. Priemerný plat 

vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2015 bol 1 338,52 €, čo je o 1,20 % 

viac ako v roku 2014. V roku 2015 bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy 

1 965,82  €, čo predstavuje nárast o 0,93 %. Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej 

školy v roku 2015 bol 1 062,25 €, čo predstavuje medziročný nárast o 1,89 %. Priemerné 

platy zamestnancov verejných vysokých škôl v roku 2015 sú v rozpätí od 904,81 € na EU 

Bratislava do 1 190,00 € na UPJŠ Košice. Podľa údajov Štatistického úradu SR bol priemerný 

plat v národnom hospodárstve v roku 2015 883 €, išlo o medziročný nárast o 2,9 %. 

 

 
Obrázok 9 Vývoj priemerných platov zamestnancov verejných vysokých škôl 

Zdroj: (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

Priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2015 bol 1 338,52 €, čo 

predstavuje medziročný nárast o 1,19 %. Priemerný plat profesorov na verejných vysokých 
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školách v roku 2015 bol 1 965,82 € (nárast o 0,92%). Priemerný plat docentov v roku 2015 

bol 1 511,86 € (nárast o 0,56 %). Priemerný plat profesorov v pomere k priemernému platu 

vysokoškolských učiteľov bol na úrovni 1,47 násobku (rovnako ako v roku 2014). Pomer 

priemerného platu vysokoškolského učiteľa k priemernému platu zamestnanca verejných 

vysokých škôl bol na úrovni 1,26 násobku. Priemerný plat výskumných pracovníkov 

na verejných vysokých školách dosiahol v roku 2015 výšku 1 105,03 €. V porovnaní 

s priemerným platom z roku 2014 ide o 4,05 % nárast. Priemerný plat neučiteľských 

pracovníkov na verejných vysokých školách dosiahol v roku 2015 výšku 779,34 €. 

V porovnaní s priemerným platom z roku 2014 ide o 1,33 % pokles. (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

 

3.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Dôstojné a udržateľné zamestnanie nie je možné bez dosiahnutia dobrej úrovne BOZP. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách a školských zariadenia6 je veľmi zložitá, 

nakoľko je potrebné zabezpečiť BOZP nielen pre deti, žiakov, študentov, ale aj 

pre zamestnancov školy a školského zariadenia. Pod pojmom zamestnanci školy a školských 

zariadení rozumieme učiteľov, vychovávateľov, administratívnych pracovníkov, študijných 

referentov, majstrov odbornej výchovy, kuchárky, vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a ďalších zamestnancov podľa zamerania a typu školy a školského zariadenia. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí, žiakov, študentov je vždy uprednostňovaná 

pred bezpečnosťou a ochranou zdravia pedagógov a ostatných zamestnancov školy 

a školských zariadení, čo je síce logické, predovšetkým v regionálnom školstve, pretože školy 

a školské zariadenia nesú zodpovednosť prevažne za maloleté deti, či adolescentov. 

Je potrebné si však uvedomiť, že škola a školské zariadenie sú povinné dodržiavať 

bezpečnostné pravidlá a chrániť zdravie nielen detí, žiakov a študentov, ale aj všetkých 

svojich zamestnancov. Škola a školské zariadenie je predsa zamestnávateľom, rovnako ako 

súkromná firma a preto musí dodržiavať rovnaké legislatívne zákony v súvislosti 

so zamestnávaním zamestnancov. Predovšetkým ide o dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. 

                                                 
6 Vo výskumnej správe pod označením školy a školské zariadenia chápeme všetky typy škôl a školských 
zariadení podľa stupňa vzdelávania, tzn. od materských, základných škôl po vysoké školy a univerzity, pokiaľ 
nie je konkrétne definované, či sa jedná o regionálne alebo vysoké školstvo. 
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o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a iných.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasť riadenia zameraná na bezpečnosť 

a ochranu zdravia ľudí v priebehu pracovného procesu. Cieľom BOZP je zabezpečiť bezpečné 

a zdravé pracovné prostredie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa sústreďuje 

na vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia, na systematické vyhľadanie 

a vyhodnotenie rizík pri práci, nech sa jedná o samotné pracovisko, ergonómiu, pracovné 

nástroje, zariadenia, prostriedky a pomôcky (osobné ochranné pracovné prostriedky) alebo 

o hygienu pracovného prostredia. 

Je dôležité, aby sa problematike BOZP v školstve venovala náležitá pozornosť 

so zameraním sa na obe skupiny, tzn. deti, žiakov a študentov a samotných zamestnancov, 

rovnako a hlavne, aby bola riešená koncepčne s holistickým prístupom. Ospravedlnením nie 

je nedostatok finančných prostriedkov, či malý záujem o problematiku BOZP. Investovanie 

do BOZP sa totiž určite vyplatí. Ak sa na to chceme predsa pozerať cez návratnosť financií, 

Európska agentúra pre BOZP uvádza, že návratnosť investícií do BOZP je možné dosiahnuť 

až do výšky 12:1, tzn. na každé investované 1 EUR je zisk vo výške 12 EUR7. 

Investovať finančné prostriedky do racionalizácie a zlepšovania pracovného prostredia 

pre pedagógov a zamestnancov v školstve má za cieľ vytvárať bezpečné a zdravé pracovné 

podmienky na zabezpečenie plnohodnotného pracovného výkonu zamestnanca/kyne, jeho/jej 

spokojnosť, motiváciu k práci a preto investovanie do BOZP zamestnancov nemá byť „iba“ 

splnenie základných legislatívnych povinností.  

V priebehu pracovného procesu sa vyžaduje dostatočné zabezpečenie ochrany zdravia 

pracovníkov pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej 

záťaže pri práci. Dôležitými faktormi práce sú: 

− priestorové riešenie pracoviska ako pracovná poloha, zorné podmienky, pracovná plocha, 

pohybový priestor, prístup na pracovisko. Na jedného zamestnanca pripadá pracovný 

priestor minimálne 2 m2 voľnej nezastavanej plochy a voľného priestoru pri dennom 

osvetlení je 12 m3 pri práci v sede, pri práci v stoji je to 15 m3 vzdušného priestoru 

na pracovisku; 

                                                 
7 Uvádza EU-OSHA. Prínosy pre podniky vyplývajúce z vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
In: FACTS 77, 2008. ISSN 1725-7085 Online. Dostupné na: https://osha.europa.eu/sk/tools-and-
publications/publications/factsheets/77  

https://managementmania.com/sk/ludske-zdroje-ludia-v-organizacii
https://managementmania.com/sk/rizika
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/factsheets/77
https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/factsheets/77
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− fyzikálne podmienky práce ako mikroklimatické podmienky, osvetlenie, hluk a farebnú 

úpravu pracoviska; 

− sociálno-psychologické podmienky práce, kde z pohľadu BOZP sú podstatné najmä typ 

riadenia, organizácia práce a interpersonálne vzťahy. Vo všeobecnosti platí, že duševná 

práca obvykle vyžaduje také podmienky, pri ktorých nie je pracovník rušený 

prítomnosťou ostatných, zatiaľ čo u fyzickej práce zdieľanie pracovného priestoru nie je 

až natoľko rušivým elementom ovplyvňujúcim pracovný výkon. Prílišná izolácia 

pri práci môže vyvolať psychickú nepohodu, a tak negatívne ovplyvniť vzťah pracovníka 

k jeho pracovným úlohám i pracovný výkon. Sociálno-psychologická atmosféra 

v inštitúcii ako celku, ako aj v jednotlivých pracovných kolektívoch patrí k základným 

faktorom podieľajúcim sa na zvyšovaní/znižovaní výkonnosti zamestnancov, 

konkurencieschopnosti a úspešnosti vôbec.  

Najpočetnejšou skupinou zamestnancov v školstve sú učitelia/učiteľky v regionálnom 

školstve alebo vysokoškolskí učitelia/učiteľky vo vysokom školstve. Učitelia sú špecifickou 

profesiou z hľadiska BOZP. Pracujú vo vysokom psychickom napätí (neustála komunikácia 

so žiakmi/študentmi, agresivita žiakov/študentov, obavy o svoju bezpečnosť, vysoká 

zodpovednosť za deti/žiakov a pod.), v materskej škole a na prvom stupni ZŠ aj v rôznych 

pracovných polohách (predovšetkým v predklone). 

V kontexte práce učiteľa je dôležité hovoriť aj o časových podmienkach práce, pretože 

učiteľ vykonáva svoju prácu na pracovisku a tiež doma, pričom zvláda nielen činnosti 

pedagogického charakteru.  

3.2 1 BOZP a ochrana práv zamestnancov v regionálnom školstve 

V nasledujúcich podkapitolách v krátkosti priblížime dokumenty MŠVVŠ SR, ktoré sa 

venujú BOZP a ochrane práv zamestnancov v regionálnom školstve.  

MŠVVŠ SR v zmysle platnej legislatívy v regionálnom školstve vypracovalo vzor 

pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia a na ochranu práv pedagogických 

a ostatných zamestnancov MŠVVŠ SR vydalo praktickú príručku, ktorej hlavnou úlohou je 

snaha o zvýšenie právneho povedomia predovšetkým samotných pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, ale aj ostatných subjektov regionálneho školstva. 

Taktiež každý školský rok vydáva pedagogicko-organizačné pokyny, ktorých cieľom je 

usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní 

k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete 
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škôl a školských zariadení, ktorých súčasťou je aj informovanie o niektorých aspektoch 

ochrany práv zamestnancov. 

3.2.1.1 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

škôl a školských zariadení 

MŠVVŠ SR podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo 

po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pracovný 

poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských 

zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, 

ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských 

zariadení. Je zverejnený na webovej stránke ministerstva (https://www.minedu.sk/6843-

sk/pracovny-poriadok-pre-pedagogickych-zamestnancov-a-ostatnych-zamestnancov-skol-a-

skolskych-zariadeni/). 

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení (PP) ustanovuje okrem iného v časti Pracovná disciplína: základné 

povinnosti zamestnancov, práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, povinnosti vedúcich zamestnancov. 

 

Článok 11 PP vymedzuje povinnosti vedúcich zamestnancov, z ktorých vyberáme 

iba niektoré: 

(1) Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 Zákonníka práce, čl. 9 

a čl. 10 tohto pracovného poriadku  povinný najmä 

a)  riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, 

b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, 

c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania 

rovnakého platu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a 

Zákonníka práce, 

d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 

a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, 
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e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 

f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 

zamestnávateľa. 

(13) Riaditelia v rámci povinností uvedených v odseku 1 plnia ako vedúci zamestnanci najmä 

tieto ďalšie úlohy: 

a. zodpovedajú za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy alebo 

školského zariadenia, utvárajú podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, starajú sa 

o ďalšie pedagogické a odborné vzdelávanie zamestnancov, 

b. rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach detí a mládeže 

v prípadoch zverených im osobitným predpisom, 

c. ďalej rozhodujú najmä o: 

1. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty, 

2. zabezpečení praktického vyučovania žiakov a zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, uzatvárajú dohody so zamestnávateľmi alebo fyzickými osobami, 

u ktorých sa bude toto vyučovanie uskutočňovať, 

3. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných 

kolektívov, 

4. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa čl. 15 ods. 

 7 pracovného poriadku, 

5. nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne 

o vhodnej úprave pracovného času, 

6. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca, 

7. zverovaní kabinetných zbierok zamestnancom, (učiteľom - správcom kabinetov,  

nástrojov, osobných ochranných pracovných prostriedkov, prípadne iných 

podobných predmetov) na základe písomného potvrdenia, 

8. vedení metodických združení a predmetových komisií, 

d. zabezpečujú: 

1. sústavné oboznamovanie vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných 

zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej 

techniky, pravidelne overujú ich znalosti z týchto predpisov a sústavne 

vyžadujú a kontrolujú ich dodržiavanie, 

2. vypracovanie Projektu vzdelávania z oblasti BOZP,  
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3. vypracovanie Zoznamu o poskytovaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach 

poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

4. uvádzanie začínajúcich PZ do pedagogickej praxe a uvádzanie začínajúcich OZ 

do praxe a ich pracovnú adaptáciu; utvárajú učiteľom podmienky predovšetkým 

na vyučovanie predmetov ich aprobácie, 

5. zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej 

výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, 

6. vypracovanie dokumentácie BOZP, PO, CO v zmysle platných právnych 

predpisov. 

e. okrem toho plnia tieto úlohy: 

1. vytvárajú priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ, 

2. utvárajú primerané pracovné podmienky na zlepšovanie kultúry práce 

a pracovného prostredia a starajú sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych 

zariadení a zariadení na osobnú hygienu, 

3. kontrolujú práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, schvaľujú odmenu za tieto práce a potvrdzujú vykonanie práce, 

4. určujú so zreteľom na konkrétne podmienky školy pracovnú náplň zamestnancov 

v súlade s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve, 

5. dbajú o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov, 

(14) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia ďalej: 

a) riadi školu alebo školské zariadenie po pedagogickej, odbornej a administratívno-

hospodárskej stránke; ukladá úlohy PZ a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich 

podmienky na odborný rast,  

b) stará sa o finančné zabezpečenie chodu školy a školského zariadenia, 

c) kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na základe 

vlastného pozorovania, predovšetkým prostredníctvom hospitačnej činnosti 

i na základe správ svojich zástupcov, vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce 

PZ, posudzuje postup OZ pri vykonávaní odborných činností, prerokúva ho 

s príslušným zamestnancom a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť 

zamestnanca, 

d) dbá na dodržiavanie hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho 

procesu, ako napr. oddychový deň v stredu, jeden kontrolný písomný prejav žiakov 
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v jednom dni, nezadávanie domácich úloh na čase prázdnin a pod. (napr. § 6 ods. 

6 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole), 

e) určuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti PZ (ďalej len 

„úväzok“) najviac na obdobie školského roka. V zariadeniach s celoročnou 

prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok PZ najviac na obdobie 

kalendárneho roka, 

f) rozhoduje o znížení kvalifikačnej požiadavky učiteľa na rozsah jednej tretiny jeho 

týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v prípade, ak by nebolo možné 

zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady 

na vyučovanie aprobačných predmetov, 

g) stanovuje podmienky, za ktorých sa povoľuje PZ vykonávanie ostatných činností 

súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj 

mimo pracoviska. Prácou mimo pracoviska sa rozumie napr. práca v domácom 

prostredí, vo verejných knižniciach, vo vzdelávacích inštitúciách a pod.,  

h) povoľuje PZ vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou 

činnosťou mimo pracoviska; uvedené povolenie môže riaditeľ zrušiť, 

i) predlžuje dobu platnosti kreditu PZ a OZ na základe písomnej žiadosti zamestnanca 

zo zákonom stanovených dôvodov, najmä z dôvodu čerpania materskej dovolenky, 

rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov 

nepretržite, najviac o tri roky (§ 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.)  

j) vydáva rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania PZ a OZ, 

k) jeden krát ročne vykonáva hodnotenie priamo podriadených PZ a OZ, najneskôr 

do konca školského roka, 

l) zabezpečuje PZ a OZ v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo 

najmenej jedenkrát ročne a umožní PZ a OZ absolvovať tréning zameraný 

na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov, 

m) určuje vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní 

so zriaďovateľom štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení,  

n) vyzýva PZ a OZ pri dôvodnom podozrení, že došlo k zmene ich zdravotnej 

spôsobilosti na preukázanie svojej zdravotnej spôsobilosti v lehote do 90 dní,   

e)  vytvára  a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie a to najmä:  

1. adaptačné vzdelávanie začínajúcich PZ a OZ do pedagogickej praxe a odbornej praxe 

a ich pracovnú adaptáciu, utvára učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie 

predmetov ich aprobácie, 
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2.  kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ. 

(15) Riaditeľ sa pri plnení svojich úloh riadi platnými predpismi a príslušnými pokynmi; 

za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi. Koná vždy tak, aby bol vzorom všetkým 

zamestnancom školy alebo školského zariadenia. 

(16) Popri povinnostiach v oblasti riadenia uvedených v tomto pracovnom poriadku, 

povinnostiach vyplývajúcich z osobitných predpisov riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí 

zamestnanci plnia základný úväzok v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. 

 

Článok 33 PP vymedzuje sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov, 

pracovné spory, doručovanie, z čoho vyberáme iba nasledovné odseky: 

(1) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady 

rovnakého zaobchádzania v súlade s § 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce; zamestnávateľ je 

povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, 

upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. Postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo 

prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.   

(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade 

s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 

účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť 

na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak 

postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu 

alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

(3) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 

dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa 

§ 13 ods. 3 Zákonníka práce, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany 

ustanovenej zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

3.2.1.2 Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca 

MŠVVŠ SR vydalo v novembri 2015 Praktickú príručku k ochrane práv 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorej hlavnou úlohou je snaha 
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o zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, ako aj ostatných subjektov regionálneho školstva (riaditeľov, zriaďovateľov, 

zamestnancov školských úradov a pod.). Zároveň poskytuje návod na riešenie vzniknutých 

negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať. Čeliť negatívnym prejavom 

správania si vyžaduje poznať svoje práva a povinnosti a vedieť, na koho sa možno pri ich 

uplatňovaní obrátiť. Možno v nej nájsť veľa modelových príkladov, ako aj konkrétnych 

prípadov z praxe. Osobitná pozornosť sa venuje právnym predpisom, vrátane predpisov 

pracovnoprávnych, občianskoprávnych a trestnoprávnych. Ministerstvo pri praktickom riešení 

problémov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nie je v postavení 

rozhodcu, ale skôr akéhosi poradcu, preto je príručka formulovaná v neutrálnej podobe. 

(MŠVVŠ SR, 2015, s. 2) Príručka je dostupná na http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf. 

3.2.1.3 Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVŠ SR 

MŠVVŠ SR vydáva na každý školský rok pedagogicko-organizačné pokyny, ktorých 

cieľom je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií 

a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach 

zaradených do siete škôl a školských zariadení.  

Okrem iného sa v pedagogicko-organizačných pokynoch uvádzajú niektoré aspekty 

ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Právny poriadok SR 

poskytuje všeobecnú i osobitú ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi 

alebo zásahmi do práva pedagogického/odborného zamestnanca na ochranu osobitnosti a jeho 

prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti 

s ním. Potenciálnym útočníkom môže byť: 

• zákonný zástupca alebo iná blízka osoba dieťaťa a žiaka; 

• dieťa a žiak (ktorého právna zodpovednosť je obmedzená alebo úplne vylúčená); 

• iný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec; 

• skupina osôb. 

Podľa zákona č. 317/2009 v znení neskorších predpisov má pedagogický zamestnanec 

a odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti 

postavenie chránenej osoby. Podľa Trestného zákona (TZ) to znamená, že trestný čin 

spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie. Týka sa to najmä nasledovných trestných 

činov: 

b) vražda (§ 145 TZ),  

http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf
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c) zabitie (§ 147 TZ),  

d) ublíženie na zdraví (§ 155 TZ),  

e) poškodenie zdravia (§ 162 TZ),  

f) obmedzovanie osobnej slobody (§ 183 TZ),  

g) vydieranie (§ 189 TZ),  

h) hrubý nátlak (§190 TZ),  

i) nátlak (§ 192 TZ),  

j) porušovanie domovej slobody (§ 194 TZ), 

k) nebezpečné vyhrážanie (§ 360 TZ), 

l) výtržníctvo (§ 364 TZ). 

Príklady konaní z praxe, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu sú napr.: 

• zamknutie v kabinete – obmedzovanie osobnej slobody, 

• fyzické napadnutie – výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia, 

• psychický teror a hrozby – nebezpečné vyhrážanie, 

• vynucovanie lepšieho hodnotenia (lepšie známky) – vydieranie, hrubý nátlak, nebezpečné 

vyhrážanie. 

3.2.2 Podpora udržateľného pracovného života – zdravé pracovisko pre všetky vekové 

kategórie 

Starnutie pracovnej sily si vyžaduje zvyšovanie informovanosti o význame udržateľnej 

práce počas celého pracovného života zamestnancov. Očakáva sa totiž, že ľudí vo veku 55-64 

rokov bude v mnohých európskych krajinách do roku 2030 tvoriť viac ako 30% pracovnej 

sily (Ilmarinen, 2012), (EU-OSHA (a), 2016). 

Podľa prognóz Eurostatu bude populácia na Slovensku starnúť najintenzívnejšie 

zo všetkých krajín Európskej únie a Slovensko sa v priebehu necelých 50 rokov zmení 

z jednej z najmladších krajín Európskej únie (v súčasnosti tretia najmladšia krajina po Írsku 

a Cypre) na jednu z najstarších (v roku 2060 bude mať v EÚ28 staršie obyvateľstvo 

od Slovenska len Portugalsko). Priemerný vek obyvateľstva na Slovensku sa do roku 2060 

zvýši o 9 rokov, resp. 24 % a priblíži sa tesne k hranici 50 rokov. Index starnutia presiahne 

okolo roku 2050 hranicu 200 a v roku 2060 bude pripadať na 100 detí vo veku do 15 rokov 

zhruba 220 seniorov vo veku 65 a viac rokov (v súčasnosti je to zhruba 80 seniorov na 100 

detí). Pre porovnanie, v roku 2014 dosiahol index starnutia hodnotu 91,2%, tzn. na 100 

obyvateľov v predproduktívnom veku pripadá zhruba 91 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. 
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Len od roku 2000 sa hodnota indexu starnutia zvýšila o 53%. Aj v prípade priemerného veku 

dochádza k zvyšovaniu hodnôt, v roku 2014 bol priemerný vek obyvateľstva SR 39,9 roka, čo 

znamená prírastok viac ako 2,5 roka za posledných 10 rokov. (Vaňo, 2015) 

Obrázok 10 zobrazuje vekovú skladbu obyvateľstva Slovenska v roku 2015 a jej 

odhadovaný stav v roku 2050, kde vidieť, že vekové zastúpenie obyvateľstva v produktívnom 

veku na Slovensku sa bude značne meniť, ako už bolo uvedené. 

Je potrebné si uvedomiť fakt, že starnutie populácie Slovenska, ako dlhodobý 

dôsledok nízkej pôrodnosti a zlepšujúcich sa úmrtnostných pomerov, je proces v horizonte 

najbližších desaťročí nezvratný, najmä v období 2020 až 2040 bude veľmi intenzívne, čo bude 

mať zásadný dopad na spoločenský vývoj ako aj na ekonomickú základňu Slovenska.  

 

 

Obrázok 10 Vekové zloženie obyvateľstva SR v rokoch 2015 a 2050 

Zdroj: prevzaté z 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e9f38d81b1344d5e8d595b246c182983 

Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

(EU-OSHA) preto spustili v roku 2016 dvojročnú európsku kampaň s názvom Zdravé 

pracoviská pre všetky vekové kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Je 

dôležité správne riadenie BOZP počas celého pracovného života. 
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„Dlhšia pracovná kariéra so sebou prináša vyššie nároky na riadenie BOZP. Čím 

lepšia je práceschopnosť pracovníkov pred ich odchodom do dôchodku, tým kvalitnejší je 

aj ich neskorší život ovplyvnený nižšou chorobnosťou a lepšou duševnou a fyzickou kondíciou. 

To sa potom napríklad odráža i v nižších nákladoch na zdravotnú starostlivosť. Brať 

problematiku aktívneho starnutia vážne sa určite vyplatí, nielen samotným pracovníkom, ale 

aj ich zamestnávateľom. Dôležité je venovať sa prevencii, podpore zdravého štýlu a zdravého 

pracovného prostredia už na začiatku profesijnej dráhy pracovníkov,“ hovorí JUDr. Jiří 

Vaňásek, generálny riaditeľ Sekcie zamestnanosti a nepoistných sociálnych dávok 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. (Enviweb, 2016) 

Pod vplyvom nárokov a požiadaviek v prostredí moderného pracoviska možno ľahko 

zabudnúť na význam BOZP a odmietať ich ako „administratívnu záťaž“. 

Práca by mala byť bezpečná a dôstojná a na to treba zabezpečiť vhodné pracovné 

podmienky, zaistiť lepšiu kvalitu pracovného života a pohodu v práci. Z celoeurópskeho 

prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA v roku 2012 (EU-OSHA, 

2012) vyplynulo, že medzi občanmi EÚ panuje všeobecná zhoda (87%) v tom, že dobrá prax 

v oblasti BOZP môže prispieť k zlepšeniu zdravia a pracovného života. Práve kľúčovú úlohu 

v zabezpečení aktívneho starnutia prostredníctvom lepšieho a dlhšieho pracovného života 

zohrávajú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Dobrá práca podporuje spoluprácu medzi 

generáciami. Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že práca je dobrá nielen pre fyzické 

a duševné zdravie, ale aj pre pocit pohody (WHO, 2010). Je však dôležitá rovnováha medzi 

prácou a individuálnymi možnosťami, pretože rovnováhu ovplyvňuje aj rodina a blízke okolie 

a toto má vplyv na pracovné schopnosti zamestnanca. 

Pracovná schopnosť je podľa súčasného chápania daná mnohými faktormi pracovného 

života v každom veku, ktoré sú spojené tak s jednotlivcom, ako aj s pracovným miestom, 

prácou samotnou, so sociálnym prostredím či spoločnosťou všeobecne. (Kordošová, 2014) 

Fínsky inštitút pre ochranu zdravia pri práci v Helsinkách vyvinul holistický model 

pracovnej schopnosti, ktorý znázorňuje rôzne aspekty ovplyvňujúce pracovné schopnosti 

ľudí. Model pracovnej schopnosti je zobrazený vo forme „domu pracovnej schopnosti“, ktorý 

je na obrázku 11.  

Dom pracovnej schopnosti má štyri podlažia. Tri spodné podlažia znázorňujú individuálne 

možnosti a štvrté predstavuje pracovný život: (Ilmarinen, 2012), (Kordošová, 2014) 

1) zdravie a funkčné schopnosti – základom je zdravie, fyzická, psychická a funkčná 

kapacita. Celá „hmotnosť“ vyšších poschodí zaťažuje tieto základy. Zmeny zdravia 

a funkčnej kapacity sa zásadne prejavujú na pracovnej schopnosti – zhoršenie zdravia je 
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pre ňu hrozbou a naopak zlepšenie funkčnej kapacity umožňuje rozvíjať pracovnú 

schopnosť.  

2) spôsobilosť – na udržanie odbornej spôsobilosti je potrebné stále obnovovať zručnosti 

a schopnosti. Neustály rozvoj našich zručností a schopností nám umožňuje plniť 

požiadavky pracovného života. Meniace sa požiadavky spôsobujú, že stály rozvoj 

odborných vedomostí sa stáva pre pracovnú schopnosť ešte dôležitejším predpokladom. 

Typickým príkladom sú zmeny v oblasti informačných technológií. 

 

Obrázok 11 Model domu pracovnej schopnosti 

Zdroj: Prevzaté z (Ilmarinen, 2012) 

3) hodnoty, postoje a motivácia – celé toto podlažie predstavuje rovnováha medzi prácou 

a osobnými zdrojmi a vzťah medzi prácou a osobným životom. Hodnoty a postoje sú 

počas života vystavené rôznym vplyvom, ale reagujú aj napríklad na zmeny v spoločnosti 

alebo v legislatíve. 
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4) pracovný život – štýl vedenia, pracovisko a pracovné podmienky. Ide teda o všetky 

pracovné aspekty (fyzické a psychologické aspekty a sociálne nároky), pracovné 

prostredie a organizáciu práce. Je to najväčšie a najťažšie podlažie domu pracovnej 

schopnosti, pričom celá hmotnosť zaťažuje nižšie poschodia. Zodpovednosť za štvrté 

podlažie má manažment alebo vedúci pracovníci, ktorí majú právomoc v prípade potreby 

toto podlažie organizovať a meniť. 

Pracovná schopnosť predstavuje rovnováhu medzi prácou a individuálnymi možnosťami, keď 

je práca v súlade s individuálnymi možnosťami, pracovná schopnosť je dobrá. Schodiská 

medzi podlažiami znamenajú, že všetky podlažia sa vzájomne ovplyvňujú. Najsilnejšia 

interakcia je medzi podlažiami „práca“ a „hodnoty, postoje a motivácia“ (podlažie 3 a 4). 

Pozitívne a negatívne skúsenosti v práci prenikajú na 3. podlažie, kde budú potom vnímané 

pozitívne alebo negatívne. Tretie podlažie predstavuje subjektívne chápanie zamestnancov 

vo vzťahu k ich práci – ich názory a pocity v súvislosti s rôznymi faktormi súvisiacimi s ich 

každodennou prácou. Tretie podlažie má balkón, z ktorého môžu zamestnanci vidieť 

prostredie najbližšie ich pracovisku a to: rodinu a blízke okolie. Tieto faktory každodenne 

ovplyvňujú pracovnú schopnosť zamestnancov, typickým príkladom je problematika 

zosúladenia rodinného a pracovného života napr. u zamestnancov - rodičov maloletých detí, 

prípadne u zamestnancov, ktorí sa musia postarať o starších či chorých rodinných 

príslušníkov. Zdravý životný štýl a osobné záujmy posilňujú zdravie a funkčné schopnosti. 

Osobné kontakty a medziľudské vzťahy pôsobia na hodnoty, postoje a motiváciu. Dve hnacie 

sily mimo pracoviska preto ovplyvňujú pracovnú schopnosť ľudí, a to buď zlepšením, alebo 

zhoršením rovnováhy medzi prácou a možnosťami ľudí. Celkovo závisí pracovná schopnosť 

zamestnancov od šiestich faktorov (Ilmarinen, 2012), (Kordošová, 2014) 

Pracovná schopnosť vekom zvyčajne klesá, hoci priemerné hodnoty aktívnej 

populácie od 20 do 65 rokov zostávajú dobré alebo výborné. Pokles schopnosti fyzicky 

pracovať podmienených vekom je jasný: kardiorespiračná výkonnosť a svalová sila klesajú 

po dosiahnutí veku 30 rokov približne o 1 až 2 % ročne. Zdravotná a fyzická zdatnosť sa 

vekom síce zhoršujú, ale viaceré iné schopnosti sa vekom lepšia, čo je potrebné zdôrazniť. 

Mentálny rast je príkladom kladnej stránky starnutia. Vekom sa lepšia napríklad: strategické 

myslenie, bystrosť, ohľaduplnosť, múdrosť, schopnosť uvažovať, schopnosť hospodárnejšie 

pracovať, kontrola nad životom, holistické vnímanie a jazykové zručnosti. Starší zamestnanci 

sú aj oddanejší svojej práci, viac sa v nej angažujú, sú lojálni svojmu zamestnávateľovi 

a často majú menej absencií ako iné vekové kategórie. Vekom sa zlepšujú aj pracovné 

skúsenosti a zvládanie života. Z prieskumov vyplýva, že pri meraní pracovnej výkonnosti 
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na pracovisku pracovné skúsenosti kompenzujú pokles niektorých základných kognitívnych 

postupov, ako sú napríklad pamäť a psychomotorické zručnosti. Vek a pracovné skúsenosti 

takisto zlepšujú cenný sociálny kapitál starších zamestnancov:  

− rastie odborná kvalifikácia, implicitné znalosti, schopnosť spolupracovať; 

− zlepšuje sa štrukturálne povedomie o organizácii a jej funkciách; 

− rozširujú sa pracovné kontakty a zvyšuje sa porozumenie pre zmeny v pracovnom 

prostredí.  

Z niektorých štúdií vyplýva, že starší zamestnanci sú vernejší jednému pracovisku, 

majú menej dní práceneschopnosti a prácu tak často nemenia. Zručnosti, skúsenosti a zrelosť 

starších zamestnancov dokonca prevažujú aj nad možnými problémami, ako sú častejšie 

podlomené zdravie v dôsledku starnutia. (Kordošová & Novotný, 2013, s. 11) 

Zdravie a práca sú navzájom prepojené a mnohé zdravotné problémy súvisia s prácou. 

Posudzovanie rizík je jedným zo základných pilierov systému riadenia BOZP a vychádza 

z princípu, že na dosiahnutie dôstojnej úrovne BOZP nestačí dodržiavať bezpečnostné 

predpisy a pasívnu ochranu zdravia pred nepriaznivými a škodlivými faktormi práce 

a pracovného prostredia, ale je nutné zaviesť proaktívnu prevenciu do organizácie práce 

a pracovných podmienok a prispôsobenie práce schopnostiam, zručnostiam 

a zdravotnému stavu jednotlivca, ako aj ďalším aspektom rozmanitosti medzi 

zamestnancami, ako sú napr. pohlavie, vek, zdravotné postihnutia atď. Proaktívna prevencia 

v organizácii práce a pracovných podmienok by mala byť dynamickým a nepretržitým 

procesom založeným na hodnotení rizík počas celého pracovného života. Silné vzájomné 

pôsobenie zdravia a práce si preto vyžadujú aktívnu spoluprácu medzi odborníkmi na BOZP, 

zamestnávateľmi a zamestnancami.  

Vzhľadom na fakt, že populácia starne, si musia zamestnávatelia uvedomiť, že sa 

predlžuje produktívny vek zamestnancov a preto by mali podporovať aktívne starnutie 

na svojich pracoviskách. Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu solidarity medzi 

generáciami v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí. V školstve 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 uvádza, že zatiaľ čo 

v rámci EÚ bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, 

na Slovensku to bude až 21 %. A preto zamestnávatelia by už teraz mali myslieť na to, ako 

vytvoriť vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov 

k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote. A vzhľadom k tomu venovať aj svoj čas 

analýze vekovej štruktúry zamestnancov (súčasnej a budúcej), a to aj podľa pracovných 

kategórií a regiónov. Je dôležité, aby vrcholový predstavitelia nielen firiem a podnikov, ale aj 
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verejných a štátnych inštitúcií získali povedomie o téme aktívneho starnutia a kládli dôraz 

na komunikáciu smerom k samotným zamestnancom (mladším aj starším) a zvyšovali 

povedomie o prínosoch vekovej rôznorodosti na pracovisku a špecificky starších 

zamestnancov. Vďaka aktívnemu starnutiu môžu starší zamestnanci: 

− zostať dlhšie pracovne aktívni a odovzdávať svoje skúsenosti; 

− zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti; 

− žiť čo najdlhšie zdravo a naplno. 

Stále však existujú predsudky zamestnávateľov voči zamestnancom v rôznom veku (pozri 

tabuľka 9). 

Tabuľka 9 Predsudky zamestnávateľov voči zamestnancom v rôznom veku 

 

Zdroj: Prevzaté z (Kordošová & Novotný, 2013) 

Dobré vedenie a participácia zamestnancov sú zásadné pre zvládnutie výziev 

súvisiacich so starnutím pracovnej sily.  

Na zvládnutie výziev spojených so starnutím pracovnej sily je nevyhnutná spolupráca 

medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú napr. pracovné zdravotné služby, inštitúcie 

zdravotného a úrazového poistenia, zástupcovia zamestnancov a manažment. Mimoriadne 

dôležitá je spolupráca medzi riadením BOZP a riadením ľudských zdrojov. Politiky v oblasti 

ľudských zdrojov, ako napr. politiky týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom, pracovného času, celoživotného vzdelávania a rozvoja kariéry, majú vplyv 

na bezpečnosť a ochranu zdravia, najmä na psychosociálne pracovné prostredie. Je preto 

dôležité, aby politiky v oblasti ľudských zdrojov podporovali riadenie BOZP pre všetky 

vekové skupiny so zreteľom na charakteristiky, potreby a motivácie každej z nich. 
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Dôležité je, aby nielen zamestnávatelia, ale aj národné inštitúcie ako ústredné orgány 

štátnej správy prijali holistický prístup k riadeniu BOZP a na pracovisko nahliadali ako 

na celok, kde je potrebné zohľadniť všetky faktory, ktoré by mohli mať vplyv na BOZP 

a riešiť ich. Patria k nim rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, odborná 

príprava a celoživotné vzdelávanie, kariérny rast, motivácia a vedenie (vodcovstvo). Ako 

príklad holistického prístupu v riadení BOZP môžeme použiť model pracovnej schopnosti, 

ktorý sme už stručne popísali. 

Dobré postupy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžu mať okrem 

ochrany zdravia zamestnancov a splnenia zákonných povinností veľké výhody: (EU-OSHA 

(b), 2016) 

− zdravú, produktívnu a motivovanú pracovnú silu, vďaka čomu si spoločnosti a ostatné 

organizácie udržia svoju konkurencieschopnosť a inovačné schopnosti; 

− cenné zručnosti a pracovné skúsenosti, ktoré možno zachovať v rámci organizácie 

prostredníctvom odovzdávania poznatkov a väčšej skupiny talentovaných a zručných 

zamestnancov; 

− nižšiu mieru pracovnej neschopnosti a absencií, ktorá bude viesť k zníženiu nákladov 

organizácie za pracovnú neschopnosť a zvýšeniu produktivity; 

− nižšiu úroveň fluktuácie zamestnancov; 

− pracovné prostredie, v ktorom môžu zamestnanci v každej vekovej kategórii dosiahnuť 

svoj potenciál; 

− väčšiu pohodu v práci. 

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v súvislosti so starnutím 

pracovnej sily prispeje nielen k zlepšeniu zdravia a každodenného života jednotlivých 

zamestnancov. Môže zlepšiť aj produktivitu a nákladovú efektívnosť organizácie. 

Zabezpečenie zdravého starnutia pri práci znamená, že zamestnanci žijú aktívne, 

majú prácu, ktorá ich napĺňa a starnú prirodzene, bez negatívneho ovplyvňovania 

prácou. (EU-OSHA (a), 2016) 

3.2.3 Psychosociálne rizikové faktory 

Z pohľadu ochrany zdravia pri práci a zaistenia bezpečnosti je dôležité, aby nároky 

pracovnej činnosti, ktorú človek vykonáva, boli primerané jeho funkčnej kapacite a pracovnej 

spôsobilosti/schopnosti tak, aby nevytvárali neprimerané zaťaženie ktorejkoľvek časti 
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ľudského organizmu, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie, či dokonca poškodenie 

zdravia. 

Funkčná kapacita organizmu (resp. funkčná kapacita jednotlivých orgánov ľudského 

tela) je pojem, ktorý predstavuje spôsobilosť človeka viesť/žiť aktívny život, podať potrebný 

výkon. Je súčasne vyjadrením prepojenia medzi nárokmi prostredia a osobnými cieľmi 

a ambíciami človeka. Reprezentuje predpoklady a možnosti človeka vykonávať rôzne 

úlohy/činnosti aj svoje záujmy/záľuby, zvládať problémy/výzvy, ktoré sa v priebehu života 

vyskytnú. Jednotlivé fázy života si vyžadujú rôznu funkčnú kapacitu. Od funkčnej kapacity 

a jej jednotlivých zložiek sa odvíja pracovná spôsobilosť, výkon a výkonnosť (produktivita) 

človeka. Funkčná kapacita je založená na zdravotnom stave organizmu a vekom sa mení. Jej 

základom je dobré telesné a duševné zdravie, pričom fyziologické a psychologické funkcie sa 

vzájomne podmieňujú a ovplyvňujú. Pre spojitosť s vekom vo všeobecnosti platí predpoklad, 

že vekom/starnutím sa funkčná kapacita znižuje. (Kordošová & Novotný, 2013) 

Liga za duševné zdravie (2009) uvádza, že pri výskumoch verejnej mienky, v ktorých 

sa zisťujú najdôležitejšie hodnoty ľudí, mnoho opýtaných uvádza ako najdôležitejšiu hodnotu 

zdravie. Hoci sa v tej otázke neodlišuje telesné a duševné zdravie, ľudia kladú do popredia 

zdravie telesné. Na duševné zdravie, ako súčasť zdravia, bez ktorého nemôže existovať pocit 

pohody, sa často zabúda. Moderná medicína 20. storočia sa snažila objasniť mnohé 

pozorovania, ktoré poukazovali, že psychologické faktory významne ovplyvňujú vznik 

a priebeh telesných ochorení. Výskumníci sa snažili objasniť rizikové faktory, ktoré sa okrem 

genetických základov a biologických faktorov uplatňujú pri priebehu telesných ochorení. 

Postupne sa tak objasnil vplyv životného štýlu, stravovacích návykov, pracovného zaťaženia 

a telesnej aktivity.  

Vplyv psychosociálnych rizikových faktorov8 v práci a pracovný stres majú zásadný 

dopad na duševné a fyzické zdravie z pohľadu dlhodobého pôsobenia. Psychosociálnym 

rizikám, pracovnému stresu na pracovisku, stresovej reakcii v ľudskom organizme, ako aj 

dopadom na zdravie zamestnancov sme sa bližšie venovali v I. etape výskumnej úlohy 

„Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP – pracovný stres, rizikové správanie, 

pracovné podmienky a ich dopady na BOZP“ v roku 2015. 

                                                 
8 Psychosociálne riziko, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 (§ 2, ods. 1, písm. f) o podrobnostiach o ochrane 
zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, je 
psychosociálna záťaž, faktor, ktorý pôsobí zaťažujúco na organizmus a vyžaduje psychickú aktivitu, psychické 
spracúvanie a vyrovnávanie sa s požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, ktoré vyplývajú najmä zo 
sociálnych procesov a spoločenských väzieb, z interakcií medzi jednotlivcami v skupine a v dave a podobne.  
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Rôzne výskumy v zahraničí i na Slovensku ukazujú, že asi za 50-timi % návštev 

u všeobecných lekárov sú duševné problémy. (Liga za duševné zdravie, 2009) 

Problémy so stresom a duševným zdravím sú najzávažnejším zdravotným problémom 

na pracovisku pre asi pätinu zamestnancov v EÚ. Hoci stres nie je choroba, môžeme z neho 

ochorieť, pretože mení fungovanie organizmu. Kardioklub SK na svojej webovej stránke 

uvádza, že až 80% slovenskej populácie je ohrozenej ochorením kardiovaskulárneho 

systému v dôsledku stresu. Z ich analýz problematiky individuálnej kontroly zdravotného 

stavu a vplyvu stresu a jeho pôsobenia na ľudské telo vyplýva záver, že „Väčšina kardiakov, 

tých ktorým sa podarilo prekonať infarkt myokardu , potvrdí, že pred infarktom prežívali 

enormný stres, nadmernú psychickú a fyzickú záťaž, bez možnosti regenerácie“. 

(www.kardioklub.biznisweb.sk/anti-stress-center/co-ponukame/).  

Národné centrum zdravotníckych informácií v jednej zo svojich správ (2011) uvádza, 

že medzi príčinami smrti dominuje v Slovenskej republike päť kapitol Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb (MKCH-10), a to: IX.– Choroby obehovej sústavy; II. – Nádory; X. – 

Choroby dýchacej sústavy; XIX. – Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších 

príčin a XI. – Choroby tráviacej sústavy. Diagnózy týchto kapitol na seba dlhodobo viažu 93 

– 94 % úmrtí. V prílohe 3 uvádzame rebríček príčin úmrtia na Slovensku podľa 

štandardizovanej miery úmrtnosti na 100 000 obyvateľov, ktorý je zostavený na základe 

údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aktualizácia z roku 2014 a Organizácie 

spojených národov (OSN) pre populáciu. Keď nahliadneme do rebríčka príčin úmrtia na 

Slovensku, zistíme, že najčastejšou príčinou je ischemická choroba srdca ako najčastejšie 

ochorenie srdca. 

Ak sa pozrieme do zistení I. etapy riešenia výskumnej úlohy (Urdziková & 

Kordošová, 2015) zistíme, čo sa deje s ľudským organizmom po uvoľnení katecholamínov9 

po aktivácii stresovej reakcie. Pre lepšiu predstavu stručne uvádzame: 

− zvyšuje sa sila srdcových kontrakcií, 

− zvyšuje sa frekvencia akcie srdca, 

− môžu vyvolať vazokonstrikciu (zúženie ciev), 

− zvýšenie krvného tlaku, 

− dochádza k redistribúcii krvi so zvýšením prekrvenia svalstva a zníženým prekrvením 

splanchnických oblastí a kože, 

                                                 
9 Katecholamíny - látky hormonálnej povahy produkované v dreni nadobličiek. Nadoblička je súčasťou tzv. 
sympatoadrenálneho systému, ktorý zohráva dôležitú úlohu v organizme, hlavne pri šokových 
a stresových stavoch. 

http://www.kardioklub.biznisweb.sk/anti-stress-center/co-ponukame/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nadobli%C4%8Dka
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− rozšírenie zreníc, 

− zvyšuje sa produkcia potu, 

− spôsobuje piloerekciu (tzv. husia koža), 

− inhibuje vylučovanie sodíka v obličkách, 

− vyvoláva chvenie kostrového svalstva, 

− ovplyvňujú energetický metabolizmus stimuláciou glykogenolýzy v pečeni a lipolýzy 

v tukovom tkanive, 

− redistribúcia a zvýšenie oxygenácie krvi. 

Ďalej uvádzame v (Urdziková & Kordošová, 2015), že podľa Sapolsky R. M., Romero 

L. M. a Munck A. U. (2000) existuje predpoklad, že pri pôsobení chronického stresu sa 

na vzniku gastrointestinálnych lézií, znížení aktivity sympatikoadrenálneho systému 

a zvýšenej senzitivite kardiovaskulárneho systému na katecholamíny môžu podieľať dlhodobo 

zvýšené plazmatické hladiny glukokortikoidov, ktoré ovplyvňujú činnosť väčšiny tkanív, 

avšak nástup ich účinku je pomalší. Podľa Höschla a Hájeka (2001) chronický stres môže 

viesť k zmenám v činnosti CNS, čo sa môže prejaviť i narušením psychických procesov. 

Ďalšie rôzne vedecké výskumy predikujú, že chronický stres sa podieľa na patogenéze 

kardiovaskulárych, autoimunitných a nádorových ochorení, ako aj na zvýšenej náchylnosti 

organizmu na infekcie.  

Z uvedeného vyplýva, že dlhodobé nepretržité pôsobenie psychosociálnej záťaže 

a pracovný stres spôsobujú vážne zmeny v zdravotnom stave jedinca. 

Psychosociálne faktory (zobrazené v prílohe 4), ktoré môžu spôsobiť pracovnú záťaž, 

môžeme rozčleniť do dvoch základných kategórií a to: z pohľadu priameho alebo nepriameho 

vplyvu na výkon pracovnej činnosti. 

I. Psychosociálne riziká, ktoré majú priamy vplyv na výkon pracovnej činnosti 

(Michalík, 2015, s. 37-38): 

• nadmerné nároky kladené na zamestnanca, príp. vystavenie fyzickému 

nebezpečenstvu; 

• nedostatok osobného vplyvu, napr. absencia možnosti rozhodovania zamestnanca 

o spôsobe výkonu práce; 

• nedostatočná podpora zo strany nadriadených alebo spolupracovníkov; 

• nevyhovujúce alebo neprijateľné medziľudské vzťahy na pracovisku zamestnanca, 

napr. obťažovanie, násilie, konflikty medzi zamestnancami, mobbing, bossing; 
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• konflikt rolí alebo ich nevyjasnené vymedzenie, tzn. zamestnanec neporozumel 

vlastným pracovným roliam a zodpovednostiam, príp. nedostatočné vymedzenie 

zo strany nadriadených; 

• nedostatočné riadenie zmien, tzn. nedostatočná angažovanosť zamestnancov 

do organizačných zmien zo strany manažmentu, nízka informovanosť a absencia 

spätnej väzby; 

• násilie zo strany tretích osôb, napr. slovný atak alebo fyzické násilie, príp. hrozba voči 

zamestnancovi zo strany klienta, zákazníka. 

II. Psychosociálne riziká, ktoré majú nepriamy vplyv na výkon pracovnej činnosti a sú 

de facto mimopracovné (Michalík, 2015, s. 37-38): 

• nerovnováha medzi pracovným a osobným životom; 

• dôležité životné udalosti, napr. rozvod, sťahovanie, tehotenstvo, starostlivosť o deti; 

• osobné a spoločenské problémy, napr. závislosť na alkohole, drogách, nevyhovujúce 

životné podmienky; 

• medziľudské vzťahy, napr. konflikty v rodinnom prostredí, s priateľmi, nedostatok 

podpory zo strany okolia, neurovnané osobné vzťahy; 

• financie, napr. absencia finančných prostriedkov, finančné obavy; 

• choroba alebo strata blízkej osoby. 

Pri analyzovaní pracovného prostredia musí zamestnávateľ venovať významnú 

pozornosť psychosociálnym aspektom a rizikám práce, akými sú bezpečnosť práce, 

dodržiavanie pracovnoprávnych dojednaní, primerané pracovné podmienky, rodová rovnosť, 

diskriminácia na pracovisku, šikanovanie, či morálne obťažovanie ako mobbing, či bossing. 

Psychosociálne riziká, rizikové správanie a stres súvisiaci s prácou patria 

k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vo veľkej 

miere ovplyvňujú zdravie zamestnancov. 

Zdravie patrí medzi dôležité a nenahraditeľné hodnoty v ľudskom živote. Podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej 

a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu 

a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2013) v dokumente Zdravie 2020 uvádza, že 

zdravie je hlavný spoločenský zdroj a hodnota. Tzn. dobrý zdravotný stav obyvateľstva 

prináša osoh pre všetky odvetvia a pre celú spoločnosť, vytvárajúc z nej hodnotný zdroj. 

Dobrý zdravotný stav je dôležitým faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja a jeho 

dosahovanie je stredobodom záujmu jednotlivcov, rodín, či komunít. Zlý zdravotný stav 
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znižuje ľudský potenciál, vedie k stavom beznádeje a k odčerpávaniu zdrojov všetkých 

odvetví. 

V regionálnom i vysokom školstve sú učitelia/ľky denne vystavení v pracovnom 

prostredí rôznym nárokom, požiadavkám i očakávaniam, čo môže pôsobiť ako trvalý 

záťažový faktor.  

Kým problematika fyzikálnych (fyzických, chemických a biologických) rizikových 

faktorov práce je viac-menej stabilizovaná (napr. Flaspoler, Reinert, Brun et al., 2005, Brun 

et al., 2007, Brun et al., 2009), diskusia okolo podstaty a klasifikácie psychosociálnych 

faktorov je stále intenzívna. Je to preto, že sa nimi rozumejú také charakteristiky práce, ktoré 

nemajú fyzickú povahu a teda sú reflektované subjektívne. Môžu mať aj charakter 

objektívnych požiadaviek na pracovnú činnosť (napr. časové nároky, monotónia), ale môže to 

byť aj výsledok subjektívneho posúdenia predpokladov (spôsobilostí) pracovníka takýmto 

požiadavkám vyhovieť. Príkladom snahy o klasifikáciu psychosociálnych faktorov a ich 

implementáciu je komplexný program GM@W (Guarding Minds@Work), vypracovaný 

tímom výskumníkov z kanadského centra CARMHA (Centre for Applied Research in Mental 

Health and Addiction) na Univerzite Simona Frasera 

(http://www.guardingmindsatwork.ca/info/index). Tieto faktory sa chápu ako elementy 

pracovného prostredia a pracovnej činnosti, ktoré majú dopad na stav psychického 

zdravia10 pracovníka a v dôsledku toho aj na jeho výkon. Zahrňujú široké spektrum 

faktorov, od povahy a organizácie pracovných aktivít (napr. pracovná záťaž, či termíny) až 

po medziľudské vzťahy (s nadriadenými, kolegami, či klientmi): (Výrost, J., 2013, str. 1-2) 

1. Psychologická opora – zvyšuje identitu jednotlivca ako súčasti organizácie, pocit 

spolupatričnosti, pracovnú spokojnosť, vernosť organizácii a pripútanie.  

2. Kultúra organizácie – nepísané pravidlá, ktoré predstavujú mix hodnôt, postojov 

a očakávaní, regulujúcich správanie a spôsoby riešenia problémov.  

3. Jasné vedenie – spôsob riadenia, ktorý uľahčuje pracovníkom poznanie, čo majú robiť 

a ako ich podiel práce prispieva k výsledkom celku.  

4. Zdvorilosť a rešpekt – vo vzťahoch na rôznych úrovniach vo vnútri organizácie 

i navonok.  

5. Psychologická pracovná zhoda – súlad medzi emocionálnymi a interpersonálnymi 

kompetenciami pracovníka, jeho pracovnými spôsobilosťami a jeho pracovnou pozíciou.  

                                                 
10 Podľa WHO je psychické zdravie charakterizované ako stav psychickej pohody, v ktorom jednotlivec realizuje 
svoj potenciál, dokáže zvládnuť normálny životný stres môže pracovať produktívne, úspešne a je schopný 
prispievať k životu svojej komunity. 

http://www.guardingmindsatwork.ca/info/index
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6. Rast a rozvoj – pracovné prostredie, ktoré stimuluje pracovníka k rozvoju jeho 

pracovných spôsobilostí.  

7. Uznanie a odmena – adekvátna spätná väzba vyjadrená rôznymi formami oprávneného 

ocenenia výsledkov.  

8. Zapojenie a vplyv – zapojenie pracovníka do diskusie o kľúčových otázkach/úlohách 

organizácie, pracovného tímu i jeho vlastných úlohách a možnosť vplývať na prijaté 

rozhodnutia.  

9. Manažment pracovného zaťaženia – súlad medzi pracovnými požiadavkami a zdrojmi 

(časové relácie, pracovné vybavenie a prostriedky, podpora).  

10. Zaangažovanie – fyzické (vynaložená energia), emocionálne (pozitívny vzťah 

k vykonávanej práci), kognitívne (pozornosť venovaná práci, pohltenie prácou). 

11. Rovnováha – medzi požiadavkami práce – pracovným životom, požiadavkami rodiny – 

rodinným životom a osobným životom.  

12. Psychologická ochrana – pracovné prostredie, ktoré umožňuje prejaviť svoj názor, pýtať 

sa a požadovať odpovede, upozorňovať na problémy a chyby, prinášať a propagovať 

nové idey, bez strachu z negatívnych dôsledkov pre seba, svoju prácu a svoju kariéru. 

13. Ochrana fyzického bezpečia – úroveň praktických opatrení pre jej zabezpečenie, 

od prípravy a výcviku pre výkon pracovných činností, cez opatrenia prijaté pre bezpečný 

výkon úloh, až po systém prevencie a riešenia pracovných incidentov. 

Podľa BOZP Profi.cz najväčšou záťažou pre učiteľov je hluk, narušenie výučby 

vyrušovaním problémovými deťmi, žiakmi, študentmi, komunikácia medzi kolegami, 

organizácia práce a tiež podmienky prostredia ako klíma v miestnosti. Viac ako 30 % učiteľov 

sa cíti hlukom silne obťažovaných a 30 % udáva, že hlukom v škole netrpia. So zvyšujúcim sa 

vekom zaťaženie hlukom narastá. Pri pôsobení hluku nad 75 dB sa zvyšujú telesné aj duševné 

stresové reakcie. Problémy s problémovými deťmi, žiakmi a študentmi zaťažuje približne 

30 – 40 % učiteľov v stredne silnej a silnej intenzite. S pribúdajúcim vekom má toto 

psychické napätie na učiteľov väčší vplyv a túto záťaž stále menej zvládajú. Posúdenie záťaže 

spôsobenej chýbajúcou komunikáciou alebo zlou organizáciou práce zohráva významnú 

úlohu v školskom prostredí a v psychickom prežívaní učiteľa. Nedostatky v rámci organizácie 

práce nie je možné riešiť individuálne. Z hľadiska pracovnej záťaže a zdravotných rizík 

na pracovisku je nutné, aby sa školy stavali zodpovedne k problematike BOZP zamestnancov. 

(BOZP Profi.cz, 2011) 

Baranovská a Ručková (2012) uvádzajú, že učitelia podliehajú najmä psychickej 

záťaži a to najmä v nasledovných oblastiach: 
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− senzorickej – nároky na zrak a sluch a potreba neustáleho uvedomovania si; 

− mentálnej – nároky na pozornosť, pamäť, myslenie, rozhodovanie, spracovanie 

informácií – kognitívne procesy; 

− emocionálnej – zodpovednosť za žiakov/študentov, rozhodovanie o správnosti, 

emocionálna zaangažovanosť vo vzťahoch atď. (Řehulka & Řehulková, 1998). 

Predpokladáme, že psychosociálne rizikové faktory pracovného prostredia v školstve 

pochádzajú predovšetkým z týchto hlavných oblastí (oblasti nie sú usporiadané): 

− vrcholový manažment školy, školského zariadenia, univerzity - štýl riadenia, 

presadzované hodnoty a princípy, manažérske postoje a pod.; 

− pri regionálnom školstve zriaďovateľ; 

− pracovné a medziľudské vzťahy na pracovisku – s kolegami a/alebo medzi kolegami, 

vzťah nadriadený - podriadený; 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PRACOVNÉ PROCESY 
− Mocenská štruktúra príliš obmedzuje 

správanie; 
− Manažéri hovoria o posilňovaní 

zodpovednosti, ale stále sa nič nerobí; 
− Existuje veľa pracovných pozícií, ktoré sa 

zaoberajú len chybami druhých; 
− Účel inštitúcie nie je zreteľný; 
− Rola a zodpovednosti sú nejasné a prekrývajú 

sa; 
− Zamestnanci v inštitúcii navzájom nepoznajú 

svoje funkcie/pozície a nevedia, čo kto robí; 
− narastajú interné konflikty; 

− Zamestnanci sa cítia byť podceňovaní; 
− Nie je kladený dôraz na zapracovanie 

a zapojenie nových zamestnancov; 
− Šíria sa dohady a ohováranie; 
− Vedenie nemá vybudované správne vzťahy 

s podriadenými; 

− Manažéri neradi podporujú rozvoj svojich 
podriadených, majú z nich pocit ohrozenia; 

− Vyšší manažéri majú výborné dlhodobé 
pracovné zmluvy; 

− Namiesto diskusie sa vždy čaká na názor 
riaditeľa/najvyššieho; 

− Nové myšlienky a talenty sú potlačované; 
− Dôležité rozhodnutia sa prijímajú bez ohľadu 

na ostatných; 

− Zamestnanci sú pohltení predpismi, 
procedúrami, pravidlami a zvyklosťami; 

− Nadbytok formulárov a hlásení; 
− Nekonečné a časté pracovné porady, 

nekvalitný feedback; 

MANAŽÉRSKE POSTOJE MOTIVÁCIA A ZAANGAŽOVANOSŤ 

Obrázok 12 Typické znaky nezdravej inštitúcie 

Zdroj: prevzaté z (Cejthamr & Dědina, 2010, s. 198) 

− žiak/študent - vzťah medzi učiteľom a žiakom/študentom, príp. žiakmi/študentmi, 

správanie sa žiakov/študentov; 
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− nároky, očakávania a požiadavky rodičov/príbuzných (v regionálnom školstve, 

v ojedinelých prípadoch i vo vysokom školstve11) ako aj ich ; 

− systém riadenia školy, školského zariadenia, univerzity – pracovné podmienky, pracovné 

prostredie, riadenie ľudských zdrojov atď.; 

− samotná osobnosť učiteľa/ľky. 

Obrázok 12 znázorňuje typické znaky nezdravej inštitúcie. Prejavy môžu byť 

rôznorodé. Práve nezdravé inštitúcie sú živnou pôdou pre výskyt patologických javov ako je 

napr. násilie, šikana, mobbing, bossing, kyberšikana, staffing, bullying, sexual harassment 

stalking, chairing, defaming, hightech-mobbing, na pracovisku, čo je veľmi závažný problém, 

ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. Vysvetlenie pojmov uvedených 

príkladov patologických javov je v prílohe 5. 

B. Holubová (2006) popisuje prejavy charakterizované ako násilie na pracovisku 

uvedené v dokumente Ordinace of the Swedish National Board of Occupational Safety 

and Health against Victimatisation at Work z roku 1993:  

− očierňovanie a ohováranie zamestnania alebo jeho/jej rodinu; 

− zámerné sabotovanie alebo obmedzovanie výkonu práce; 

− zámerne zadržiavať informácie alebo poskytnutie nesprávnych informácií vzťahujúcich 

sa k výkonu práce; 

− očividné napádanie, ostrakizovanie, bojkotovanie alebo ignorovanie zamestnanca; 

− zámerné napádanie, hyperkritický alebo záporný prístup (výsmech, nepriateľstvo); 

− dozeranie na zamestnanca bez jeho/jej vedomia s úmyslom ublíženia.  

V tabuľke 10 sú uvedené najzávažnejšie chyby spôsobujúce mobbing na pracovisku 

a jeho základné znaky a následky.  

Teoretické štúdie, ako aj výskumy v európskom a svetovom kontexte sa zhodujú 

vo formuláciách, že posledné roky 20-teho storočia priniesli krízu učiteľskej profesie, ktorú 

charakterizujú nasledovné znaky: (Kolektív autorov MPC, 2006, s. 88) 

− nízky spoločenský status, 

− nezadefinovaný profesijný status, 

− nízke finančné ocenenie, 

− nezvládnuté dynamické zmeny vo výkone povolania, 

− zhoršenie pracovných podmienok, 

                                                 
11 Ak má rodič vysokoškoláka/čky väčší záujem, aby jeho dieťa vyštudovalo vysokú školu/univerzitu než ono 
samotné, príp. ak je zjavné, že vysokoškolák/čka nemá danosti na štúdium na tej-ktorej vysokej škole/univerzite. 
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− spochybňovanie vzdelania ako tradičnej hodnoty, 

− nízka konzistentnosť cieľov vzdelávania s požiadavkami trhu práce. 

Tabuľka 10 Najzávažnejšie chyby spôsobujúce mobbing na pracovisku a jeho základné znaky 

a následky 

 

Zdroj: prevzaté z (KOZ SR, 2015). 

Najčastejším odchodom učiteľov pred dôchodkovým vekom sú zdravotné problémy. 

Starostlivosť o zdravie zamestnancov je čoraz dôležitejšie. Stres, psychické problémy 

a zvyšujúci sa priemerný vek zamestnancov zvyšuje riziko ochorení. Práceneschopnosť 

z dôvodu psychického vypätia, stresu a rôznych psychických porúch trvá priemerne 

22,6 pracovných dní na prípad, kým napríklad v prípade najčastejšieho dôvodu 
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práceneschopnosti – choroby dýchacích ciest – je to len 6,5 dňa. Dlhodobá pracovná 

neschopnosť vo všeobecnosti podstatne zvyšuje riziko, že sa zamestnanec do práce nevráti. 

Neustále sa zvyšujúce požiadavky na výkon učiteľov, aby boli inovátormi, manažérmi, 

konzultantmi, prieskumníkmi i tvorivými zamestnancami prinášajú učiteľom psychickú záťaž, 

ktorá sa iba znásobí ak sa k tomu pridružia ďalšie faktory ako napr. nejasný profesijný status 

a identita učiteľa, starnutie učiteľských zamestnancov, feminizácia profesie, nedostatok 

a nerovnomernosť kvalifikovanosti učiteľov v jednotlivých regiónoch, neatraktívnosť 

učiteľskej profesie, nedostatočná kvalita personálnej stratégie rezortu, nízka kvalita 

personálnej práce riaditeľov škôl, školských zariadení, univerzít atď. 

Podpora zdravia je nová dimenzia starostlivosti o zdravie rozpracovaná 

v dokumentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a nechápe sa iba ako osobná 

záležitosť každého jednotlivca. Popisuje sa ako kombinované úsilie zamestnávateľov, 

zamestnancov a spoločnosti podporovať zdravie a pohodu v práci. Toto môžeme dosiahnuť 

kombináciou: 

− zlepšovaním pracovných podmienok, pracovného prostredia a organizácie práce, 

− podporovaním aktívnej účasti zamestnancov na aktivitách podporujúcich zdravie, 

− podporou osobného rozvoja. 

Dobrý program podpory zdravia na pracovisku si nekladie za cieľ iba prevenciu 

chorôb z povolania, ochorení podmienených prácou a úrazov, ale aj pokles celkovej 

práceneschopnosti, pokles rizika zo srdcovocievnych ochorení, pokles fluktuácie, pokles 

úrazovosti a naopak zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, ktoré prinesú návrat investícii 

vložených do programu. Na podporu zdravia je potrebné myslieť vo všetkých etapách 

a na všetkých úrovniach pracovného procesu.  

Podľa Agentúry EÚ-OSH podpora ochrany zdravia na pracovisku sa vo všeobecnosti 

týka rôznych tém a v praxi často úzko súvisí s hodnotením rizík. Medzi prvky podpory 

ochrany zdravia na pracovisku patria: 

− účasť zamestnancov na procese zlepšovania organizácie práce, 

− aktívne zapojenie a konzultácia zamestnancov pri zlepšovaní pracovného prostredia, 

− všetky opatrenia zamerané na zvýšenie pohody pri práci, napríklad umožnenie pružnej 

pracovnej doby alebo práce z domu, 

− nastolenie témy zdravého stravovania v práci, spolu s poskytovaním informácií o zdravej 

výžive, ako aj zdravej stravy v jedálni, 
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− osveta v oblasti duševného zdravia, poskytovanie kurzov pre riadiacich zamestnancov 

o riešení stresu a napätia v rámci kolektívu, tímu, zabezpečenie možnosti anonymnej 

konzultácie psychológa pre všetkých zamestnancov, 

− pohyb a fyzická činnosť, ponuka športových kurzov, podpora fyzickej činnosti, podpora 

kultúry pohybu a zdravia v práci, monitorovanie zdravotného stavu, zabezpečenie 

lekárskych prehliadok, napríklad vyšetrenie hladiny cholesterolu a výšky krvného tlaku. 

Avšak podpora ochrany zdravia na pracovisku, ktorá je vo väčšine európskych krajín 

dobrovoľnou činnosťou, môže byt úspešná len vtedy, ak sa spája s riešením širších aspektov 

týkajúcich sa pracovného prostredia a inštitúcie. Z tohto dôvodu koncepcia „pracovísk 

podporujúcich ochranu zdravia“, ktorá zahŕňa riadenie rizík a podporu ochrany zdravia 

na pracovisku, predstavuje holistickejší a integrovanejší prístup, ktorý rieši individuálne 

rizikové faktory a zdravé správanie, ako aj na fyzické a psychosociálne rizikové faktory práce. 

Nerešpektovanie psychosociálnych a ďalších rizík spôsobujúcich pracovnú záťaž 

zamestnancom, môžu viesť k zvýšeniu počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo 

ohrozeniu choroby z povolania. Naviac sa v ich dôsledku znižuje výkonnosť zamestnancov 

a kvalita ich práce.  

Príznakmi, že so psychosociálnou záťažou sa zamestnanec nemôže vysporiadať, sú 

napr.: sťažnosti na preťaženie, klesajúca pracovná motivácia, mobbing, podráždenosť, 

vnútorné kompetenčné spory, nedostatočná koordinácia, duplicitná práca, chýbajúca 

flexibilita a nedostatočná príprava nahradiť takéhoto zamestnanca, výpadky vzhľadom 

na absentujúcich, zvyšovanie počtu práceneschopných, fluktuácia a pod. 

Postupne nastúpi prezentizmus, teda neodvedený pracovný výkon zamestnanca, ktorý 

má zdravotné, osobné či pracovné problémy, ktoré ho rozptyľujú a neumožňujú mu sústrediť 

sa na prácu. Zamestnanec je nepozorný, nesústredený alebo pracuje pomaly a nepodáva 

požadovaný výkon.  

Dôvody na prezentizmus sú finančné (potreba zarobiť peniaze), psychosociálne 

(oddanosť práci, prílišná láska k práci, pocit nenahraditeľnosti, karierizmus, zodpovednosť 

a ohľaduplnosť voči spolupracovníkom, strach zo straty zamestnania), kultúrne a organizačné 

(kultúra inštitúcie je nastavená na dosahovanie výsledkov „za každú cenu“, organizačná 

štruktúra neumožňujúca zabezpečiť zastupovanie). Taktiež môže ísť o vynútený prezentizmus 

zo strany zamestnávateľa najmä v čase výpovede zamestnanca. Náchylnými na prezentizmus 

sú zamestnanci pracujúci v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. (Lipovský, 2016).  

Prezentizmus spôsobuje pokles výkonnosti, ktorý je približne 10 krát väčší, ako 

pri absentizme a býva predstupňom absentizmu. Už bežný problém (zlá finančná situácia, 
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choroba blízkeho, problémy vo výchove detí,...) môže spôsobiť znížený pracovný výkon. 

Fyzické a psychické ochorenia, vážnejšie pracovné či osobné problémy môžu významne 

znížiť výkonnosť zamestnancov v trvaní niekoľkých dní až týždňov a často krát vyústia 

do absencie, resp. dlhodobej práceneschopnosti.  

Podľa všeobecného lekára MUDr. P. Lipovského (2016) zamestnanec hľadá riešenie 

v práceneschopnosti najčastejšie z nasledujúcich dôvodov: 

− F43 Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy; 

− R53 Malátnosť a únava; 

− Z73 Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života: 

• Z73.0 Syndróm vyhorenia (burn-out syndróm); 

• Z73.2 Nedostatok odpočinku a voľného času: 

 Fyzické a psychické preťaženie; 

 Stres, nezatriedený inde; 

 Stav kompletného vyčerpania. 

Štúdia nemeckého Fürstenberg inštitútu v roku 2010 skúmala príčiny zníženia 

pracovnej výkonnosti zamestnancov vo vyše 1000 organizáciách. Z jej výsledkov vyplýva, že 

63 % pracovníkov priznáva zníženie svojej výkonnosti až o štvrtinu z dôvodu osobných 

problémov a psychosociálnej záťaže.  

Školský portál (2009) uviedol, že syndróm vyhorenia, známy ako „burn-out“, je 

duševný stav, ktorý sa objavuje často u ľudí pracujúcich s inými ľuďmi, ktorých profesia je 

závislá od medziľudskej komunikácie. Oblasťou, kde sa syndróm vyhorenia vyskytuje 

v mimoriadne vysokej miere, je školstvo. Týka sa učiteľov všetkých stupňov škôl. Výskumy 

ukazujú, že týmto syndrómom sú najviac postihnutí učitelia základných škôl, menej učitelia 

alternatívnych a stredných škôl a najmenej vysokoškolskí pedagógovia. Vo vyššej miere mu 

podliehajú učiteľky špeciálnej pedagogiky, zvlášť tie, ktoré pracujú s mentálne postihnutými 

deťmi. (Školský portál, 2009) 

3.3 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ďalšie odborové 

organizácie 

Odbory v starostlivosti o zamestnancov o ochranu ich základných práv v oblasti 

sociálnych i hospodárskych záujmov majú svoju históriu, ktorá pramení od roku 1921, kedy 

boli písomne vymedzené práva odborov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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zákonom č. 330/1921 Zbierky zákonov. Týmto predpisom získali odbory poverenie dohliadať 

nad zachovávaním základných ustanovení ochrany proti úrazom a zdravotných opatrení, 

právo upozorňovať na zistené nedostatky a vyžadovať ich odstránenie. Pri nerešpektovaní 

požiadaviek odborov na zjednanie nápravy zo strany zamestnávateľa mali odbory zastupujúce 

zamestnancov, ako významný účastník systému ochrany práce, právo dovolávať sa nápravy 

na orgány štátnej správy a na orgány štátnej správy a na orgány štátnej inšpekcie ochrany 

práce. Konfederácia odborových zväzov a odborové zväzy združené v Konfederácii 

odborových zväzov Slovenskej republiky v starostlivosti o BOZP vystupujú od roku 1990 ako 

oprávnení nástupcovia po orgánoch bývalého Revolučného odborového hnutia. 

Postavenie odborov, právo a úlohy v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci sú zabezpečované v súlade s čl. 4 a čl. 6 dohovoru Medzinárodnej organizácie práce 

č. 155, o bezpečnosti a zdraví zamestnancov a o pracovnom prostredí a Ústavou SR uvedenou 

v zbierke zákonov č. 460/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov. Právne predpisy platné 

v SR vymedzujú postavenie a úlohu odborov zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce 

v znení neskorších predpisov (najmä § 11a, 39, 146, 147, 148, 149, 233, 235) a zákonom č. 

 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov; s právom na výkon odborovej kontroly 

nad bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov.  

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislou, 

apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom č. 83/1990 

o združovaní občanov. V súčasnosti združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov - 

pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach 

škôl a školských zariadení. Je tak druhým najväčším odborovým zväzom na Slovensku 

a najväčším zväzom v nevýrobnej sfére. 

Jeho základnými atribútmi činnosti sú rozvoj školstva v demokratickej spoločnosti, 

sociálna a ekonomická starostlivosť, zamestnanosť, úroveň vzdelávania, bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci a ochrana všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek 

školských zamestnancov. Vedie sociálny dialóg s vládou a zamestnávateľmi a v procese 

kolektívneho vyjednávania obhajuje a presadzuje práva a oprávnené záujmy nielen svojich 

členov, ale všetkých približne 150 000 zamestnancov školstva. 

Pre svojich členov poskytuje bezplatné právne služby v pracovnoprávnej oblasti 

a v prípade dlhodobého členstva aj v občianskoprávnych a trestnoprávnych sporoch. Jeho 

súčasťou sú aj inšpektori BOZP, ktorí pomáhajú školám a školským zariadeniam 

pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti BOZP. Svojou snahou prispieva k zjednocovaniu 

školského prostredia a formulovaniu všeobecne akceptovateľných požiadaviek na zlepšenie 
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sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva. Pri svojej činnosti 

využíva najmä formy konštruktívneho dialógu, rokovania a poukazovania na systémové 

nedostatky. V krajných prípadoch na presadenie základných požiadaviek pristúpiť 

k zorganizovaniu nátlakových akcií, protestov a štrajku. 

Uvádzame jednu z množstva aktivít, ktoré realizoval Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých 

stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia 

všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti 

v oblasti vedy a výskumu. 17. februára 2016 (pred voľbami do Národnej rady SR) vyhlásil 

Deklaráciu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských 

reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne 

vzdelávania a vedy v SR, ktorá je odpoveďou na akútnu potrebu celospoločenskej zhody 

na systémových zmenách a riešeniach najvážnejších problémov vzdelávacieho systému 

v Slovenskej republike.  

Z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 vyplynula pre MŠVVŠ SR 

úloha pripraviť návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude 

pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania. 

V októbri roka 2016 MŠVVŠ SR na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému 

programu rozvoja výchovy a vzdelávania, označenej aj ako Učiace sa Slovensko 

(http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/). 

Zverejnený dokument je zatiaľ v procese tvorby, prebieha jeho medzirezortné 

pripomienkovanie a jeho cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec 

pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať 

spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. 

Koncom roka 2016 predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

na Slovensku, Ing. P. Ondek informoval, že rokovania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 

nie sú zatiaľ ukončené, pretože nevznikla dohoda o zvýšení platových taríf pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov VŠ, ako aj 

nepedagogických zamestnancov. Je potrebné, aby vláda SR urýchlila proces zmeny 

ohodnotenia nepedagogických zamestnancov, ktorých platy sú väčšinou pod minimálnou 

mzdou, ale aj platy pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, učiteľov 

vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovníkov na vysokých školách a pracovníkov 

v priamo riadených organizáciách. (Ondek, 2016) 

http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
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Podkapitola je spracovaná na základe informácií uvedených na webovej stránke 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, www.ozpsav.sk. 

Okrem Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na Slovensku 

strážia záujmy zamestnancov školstva aj ďalšie odborové organizácie, uvedieme napr. 

odborovú organizáciu Nové školské odbory na Slovensku, ktorá je nezávislou odborovou 

organizáciou zastupujúcou pracovníkov školstva v Slovenskej republike a jej cieľom je hájiť 

práva svojich členov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonníka práce na pracovisku 

zo strany zamestnávateľa, kde pôsobia jej základné odborové organizácie a taktiež aj 

individuálni členovia. Jej hlavnou úlohou je zvyšovať sociálny status učiteľa v SR, ako aj 

zlepšiť pracovné podmienky a prostredie na školách. Jeden z členov predsedníctva odborovej 

organizácie Nové školské odbory, Mgr. Mário Micenkos uvádza, že: „Počas svojho 

pôsobenia v školstve sa neustále stretávam s nezáujmom kompetentných zvyšovať finančné 

ohodnotenie pracovníkov školstva. Učitelia pracujú často v nedôstojných podmienkach, 

pri nedostatočnom technickom vybavení. Vysoký stres, preplnené triedy a často krát bossing, 

alebo mobbing na pracovisku, neznalosť zákonníka práce a nepoznanie svojich sociálnych 

práv vedú ku skepse a apatii v celej učiteľskej obci. Stále však verím, že sa to dá zmeniť.“ 

(prevzaté z www.nso.sk) 

3.4 Systém manažérstva kvality v školstve 

Strategickým cieľom každej organizácie by malo byť neustále zlepšovanie 

jednotlivých procesov tak, aby to zákazníkom, ale aj všetkým zainteresovaným stranám 

prinieslo prospech. Platí to rovnako aj pre vzdelávacie organizácie/inštitúcie. Účelom 

zlepšovania procesov je zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti celej organizácie. 

Snahou takýchto organizácií je riadiť všetky činnosti tak, aby sa riešili úlohy, o ktorých 

výstupy je záujem. Vo vzdelávacích organizáciách to znamená, že v prvom rade je 

nevyhnutné vypracovať stratégiu, ktorá rešpektuje všetky legislatívne normy a relevantné 

nariadenia. Na základe toho je potrebné vypracovať procesy, programy a plány, ktoré sa budú 

napĺňať efektívnym spôsobom. Neoddeliteľnú a významnú súčasť tvorí spokojnosť žiakov, 

študentov, ktorých je potrebné vedieť motivovať a zaangažovať v naplnení stratégie. V tomto 

kroku prichádza na rad zvyšovanie kvality pedagogického procesu a návrhy na ich zlepšenia 

novými prístupmi k metodike výučby. K naplneniu týchto myšlienok sa využívajú rôzne 

modely, ktoré sme popísali v I. etape riešenia výskumnej úlohy. Je potrebné mať na pamäti, 

http://www.ozpsav.sk/
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že kvalita je dynamická kategória a požiadavky a nároky zákazníkov sa neustále menia. Kto 

chce uspieť v tvrdej konkurencii, musí vedieť pružne reagovať na podnety a zmeny a neustále 

zlepšovať svoje procesy. Ide o Neverending Story – nekonečný príbeh. Problematika 

manažérstva kvality nie je ničím novým ani závratným. Zvyšovanie kvality procesov 

vzdelávania je požiadavkou Bolonského procesu, ale aj Lisabonskej stratégie, ktorú akceptujú 

všetky štáty Európskej únie vrátane Slovenska. (Paulová, 2009) 

Motivácia vzdelávacích inštitúcií k zvyšovaniu kvality je rôzna. 

V novele vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s platnosťou od 01. januára 2013 

sa pre vysoké školy na Slovensku zaviedla požiadavka na vytvorenie vnútorného systému 

kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (§ 87a), za ktorý zodpovedá vysoká 

škola. Vysoká škola musí mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém 

kvality, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy 

vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí. Hlavným cieľom vnútorného systému kvality 

je rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach vysokej školy a fakulty. 

Vnútorný systém kvality, ktorý je upravený vnútorným predpisom vysokej školy a zahŕňa: 

a. politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a  

b. postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality. 

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti, kritériá používané pri hodnotení 

úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej 

akreditácie činností vysokej školy a kritériá používané pri vyjadrovaní sa k vnútornému 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (vnútorný systém kvality) 

navrhuje Akreditačná komisia a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl ich 

schvaľuje ministerstvo. Ak Akreditačná komisia v rámci komplexnej akreditácie činností 

vysokej školy zistí nedostatky vnútorného systému kvality alebo jeho uplatňovania, 

ministerstvo na návrh Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. f) určí vysokej škole 

lehotu na ich odstránenie a zároveň požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie 

ich odstránenia.  

Z pohľadu manažérstva kvality zabezpečovanie kvality vnímame, ako tú časť 

manažérstva kvality, ktorá sa zameriava na poskytnutie dôvery, že sa splnia požiadavky 

na kvalitu, tzn. vytvoria na také podmienky (týkajúce sa zdrojov, procesov, systémov, 

prostredia, vzťahov) na vysokej škole, ktoré ubezpečia zainteresované strany, že budú splnené 

ich požiadavky na kvalitu. 
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Ministri zodpovední za vysoké školstvo na konferencii v Jerevane v roku 2015 

odsúhlasili aktualizované znenie Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality 

v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Súčasne sa zaviazali ich 

implementáciou v národnom systéme vzdelávania. (MŠVVŠ SR) 

V roku 2015 sa na 22 vysokých školách dokončila komplexná akreditácia ich činností. 

Okrem akreditácie jednotlivých činností (študijné programy, habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov) sa posudzoval aj vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokej školy, kvalita jej tvorivej činnosti, napĺňanie poslania vysokej školy a Akreditačná 

komisia sa vyjadrila aj k začleneniu vysokých škôl. V prípade piatich verejných vysokých 

škôl sa Akreditačná komisia vyjadrila, že nespĺňajú kritériá na ponechanie ich doterajšieho 

zaradenia medzi univerzitnými vysokými školami. V prípade jednej súkromnej vysokej školy 

sa naopak vyjadrila, že tieto kritériá sú splnené (vysoká škola v súčasnosti nie je zaradená 

medzi univerzitné vysoké školy). Ponechaniu súčasného zaradenia piatich verejných 

vysokých škôl bráni neplnenie jedného z troch kritérií. Aj v tomto prípade majú vysoké školy 

ročnú lehotu na prijatie opatrení a podanie správy, ku ktorým sa opätovne vyjadrí Akreditačná 

komisia. Reakcie na samotný proces komplexnej akreditácie činností vysokých škôl sú rôzne. 

V porovnaní s predchádzajúcou komplexnou akreditáciou sa podklady predkladali prakticky 

len v elektronickej forme na predpísaných formulároch, ktoré boli pripravované aj 

v spolupráci s predstaviteľmi akademickej komunity. I napriek tomu prevláda pohľad 

o vysokom administratívnom zaťažení tvorivých pracovníkov vysokých škôl, 

bez relevantnejšieho vplyvu na vysokoškolské prostredie. Periodické externé posúdenie 

kvality vysokej školy je štandardnou súčasťou systému zabezpečovania kvality. Spolu 

s nastavením systému riadenia je to téma, ktorá si vyžaduje prehodnotenie a nové nastavenie, 

ideálne tak, aby samotné vysoké školy mali záujem o získanie spätnej väzby na svoju činnosť 

a získali najmä podnety na ďalší rozvoj kvality ich činností. (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon v znení neskorších predpisov definuje školský 

vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy a podľa ktorého sa uskutočňuje 

výchova a vzdelávanie v školách. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy 

po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy a musí byť vypracovaný v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Okrem iného obsahuje: 

b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, 

j) personálne zabezpečenie, 

k) materiálno-technické a priestorové podmienky, 
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l) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 

m) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov, 

n) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, 

o) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 

Uvedený zákon neobsahuje požiadavku na vnútorný systém kvality poskytovaného 

vzdelávania obdobne, ako to je pri vysokoškolskom vzdelávaní. 

Školy, školské zariadenia majú najčastejšie pohnútky ako snaha uspieť 

v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania, zdokonaliť internú efektívnosť a účinnosť, 

vytvárať pre učiteľov, ostatných zamestnancov, ale aj samotných žiakov prostredie, v ktorom 

môžu robiť svoju prácu lepšie, s lepšími výsledkami a zažijú pocit úspechu a uznanie vďaka 

svojim výsledkom. Zjednodušene sa dá povedať, že motiváciou je potreba robiť veci lepšie. 

Požiadavka na zvyšovanie kvality prichádza zo strany spoločnosti, ktorá očakáva 

zabezpečenie kvality na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach vzdelávania. 

Predpokladá sa, že školy budú riešiť otázku zvyšovania kvality predovšetkým z vlastnej 

iniciatívy. Na základe súčasného poznania teórie riadenia by malo byť zvyšovanie kvality 

prvoradým záujmom každej vzdelávacej inštitúcie. Legislatíva je naklonená slobodnému 

rozhodovaniu škôl a príklady uplatňovania princípov manažérstva kvality v školách 

potvrdzujú dobré skúsenosti s aplikovaním rôznych prístupov pri rešpektovaní špecifík 

školského prostredia. Dlhodobý a postupný proces zvyšovania kvality je možné očakávať len 

vtedy, ak škola zabezpečí komplexný systém riadenia kvality pre všetky oblasti života školy 

(stratégia, vzdelávací program, proces vzdelávania, výsledky vzdelávania, manažment školy, 

zamestnanci, klíma, vybavenie školy, partneri a okolie školy a pod.). (Jakubeková, Paulová, & 

Zgodavová, 2014) 

Jeden z citátov významného predstaviteľa systémov manažérstva kvality Dr. 

W. Edwarda Deminga: „Väčšina problémov a možností zlepšovania je v oblasti procesov“, 

v sebe ukrýva odpoveď, prečo uplatňovať systém manažérstva kvality. Deming vedel, že sa 

tieto systémy skladajú z jednotlivých procesov, činností a krokov a práve v nich hľadal 

možnosti zlepšovania. Deming trval na tom, že za 85 až 97 % problémov v organizácii je 

zodpovedné vedenie (Balestracci, 2012). S procesmi sú neodmysliteľne späté riziká, 

nebezpečenstvá a ohrozenia vo všetkých oblastiach ako sú kvalita, prostredie, bezpečnosť, IT, 

ľudia, financie, reputácia a pod.  

Mnohé školy si aj z vlastnej iniciatívy a ako reakciu na rôzne príležitosti 

implementovali už od konca minulého storočia systémy manažérstva kvality, či podľa ISO 

9001 alebo podľa modelu CAF. Na základe implementácie modelu CAF sa zároveň niektoré 
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zo vzdelávacích inštitúcii z regionálneho aj vysokého školstva zapojili do súťaže Národná 

cena za kvalitu a úspešné inštitúcie získali ocenenie a víťazi sú uvedení v sieni slávy 

(obrázok 13).  

 

 

Obrázok 13 Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu 

Zdroj: http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/kvalita/sien_slavy/Sien-slavy-2016_web.jpg 
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU PRACOVNÝCH PODMIENOK 

ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH V ŠKOLSTVE 

Predchádzajúce kapitoly doplnili a rozšírili východiská riešenej problematiky 

výskumnej úlohy II. etapy riešenia: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov 

zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva, ktorá je základnou bázou pre analýzu súčasného 

stavu pracovných podmienok v školstve a obohatili vedomostnú a informačnú základňu I. 

etapy: Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP - pracovný stres, rizikové 

správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP. Pre ucelenejší pohľad 

na problematiku prinášame pohľad do empirických zistení výskumov, výskumných štúdií, 

prieskumných sond realizovaných v regionálnom i vysokom školstve v národnom meradle 

rôznymi výskumnými tímami a nahliadneme do zistení z praxe školského ombudsmana, 

inšpektorátov práce a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.  

Na základe komplexu zistení a vedomostnej platformy sme mohli vykonať výskum 

pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich v školstve 

na Slovensku, ktorého hlavným cieľom bolo preskúmanie súčasnej situácie a zistenie 

rizikových faktorov súvisiacich s prácou a bezpečnosťou pri práci zamestnancov pracujúcich 

v školstve s osobitným dôrazom na zamestnancov vekovej kategórie 50+.  

V závere kapitoly sú interpretované zistenia a zhrnuté závery realizovaného výskumu, 

ktoré sú doplnené o výskumné zistenia iných výskumníkov, výskumných inštitúcií, či 

inštitúcii na ochranu práv.  

4.1 Zistenia výskumov, výskumných štúdií, prieskumných sond realizovaných 

v národnom meradle a zistenia z praxe 

Podkapitola prináša pohľad do empirických zistení výskumov, výskumných štúdií, 

prieskumných sond realizovaných v národnom meradle rôznymi výskumnými tímami 

a výskumnými inštitúciami. Zistenia sú rozdelené podľa toho, či spadajú pod regionálne alebo 

vysoké školstvo. Podkapitolu uzatvárajú zistenia z praxe inšpektorátov práce a Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva. 
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4.1.1 Regionálne školstvo 

V rámci regionálneho školstva sme svoju pozornosť upriamili na TALIS - 

medzinárodnú štúdiu OECD o výchove a vzdelávaní, na zistenia z praxe školského 

ombudsmana, na výsledky projektu VEGA 1/3694/06 Násilie na školách a priblížili sme 

stručne výskumné výsledky uvedené v odbornej publikácii autorov Petláka, E. a Baranovskej, 

A. „Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia“. Podkapitolu uzatvára pohľad na kampaň Zber 

strachu, ktorú spustila Slovenská komora učiteľov na základe výpovedí učiteľov 

a zverejnených káuz.  

4.1.1.1 TALIS – medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní 

TALIS je medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní (Teaching and Learning 

International Survey), ktorá sa realizuje v pravidelných 5-ročných cykloch s cieľom 

monitorovať pracovné prostredie a podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, vplyv vzdelávacej 

politiky na prácu učiteľov a vyučovanie (napr. hodnotenie práce učiteľov, kvalifikačné 

požiadavky a pracovné povinnosti učiteľov, metódy vyučovania, postoje učiteľov, a pod.). 

Realizátorom medzinárodnej štúdie TALIS je Organizácia pre ekonomickú spoluprácu 

a rozvoj (OECD). 

Na štúdii TALIS participuje aj Slovensko, kde národným koordinátorom je Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Slovensko je súčasťou medzinárodnej 

štúdie od jej prvej realizácie v roku 2008, kedy sa jej zúčastnilo aj ďalších 23 krajín. 

V druhom cykle štúdie v roku 2013 sa do štúdie zapojilo 34 krajín vrátane Slovenskej 

republiky. Základnú výskumnú vzorku tvoria učitelia 2. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich 

ročníkov osemročných gymnázií (ISCED 2). 

Výskumným nástrojom štúdie TALIS sú dotazníky pre učiteľov a riaditeľov škôl, 

ktoré boli v prvom cykle štúdie administrované v papierovej forme, od druhého cyklu - 

TALIS 2013 – Slovenská republika využíva výhradne on-line formu distribúcie dotazníkov. 

Význam medzinárodnej štúdie spočíva v nasledovnom: 

− umožňuje vnímať vyučovací proces v širších súvislostiach na národnej úrovni (napr. 

výkon žiakov v iných národných alebo medzinárodných meraniach, výsledky škôl, 

uplatnenie žiakov v praxi resp. ďalšom štúdiu, analýzy výsledkov na podporu dobrej 

praxe); 

− umožňuje komplexnejšie vnímať vyučovací proces na Slovensku a na medzinárodnej 

úrovni (napr. pravidelné monitorovanie stavu v jednotlivých krajinách v rámci 
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jednotlivých indikátorov - napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov, porovnanie vzdelávacej 

politiky medzi krajinami, konkurencieschopnosť absolventov škôl v zahraničí, 

porovnanie výkonu žiakov v iných medzinárodných meraniach a určenie príčin 

vzniknutého stavu); 

 
Obrázok 14 Hlavné zistenia štúdie OECD TALIS 2013 v rámci Slovenska 

Zdroj: (NÚCEM, 2013)  
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− sleduje vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov (napr. zlepšenie pracovných 

podmienok učiteľov a ich ďalší profesijný rozvoj, spätná väzba pre príslušné orgány 

štátnej správy súvisiacej so vzdelávaním). 

Vo všetkých krajinách, ktoré sa zúčastnili štúdie TALIS, s výnimkou Japonska, tvoria 

viac ako polovicu učiteľov ženy. V priemere to predstavuje 68%, pričom na Slovensku až 

82%. 98% učiteľov na Slovensku uviedlo ako najvyššie ukončené vzdelanie vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa (Mgr., Ing., PhDr., RNDr., PaedDr. a ďalšie). Čo sa týka vekovej 

štruktúry učiteľov, situácia na Slovensku je podobná priemeru krajín, ktoré sa štúdie TALIS 

zúčastnili. Väčšina učiteľov má viac ako 40 rokov (58%, rovnako ako v cykle roku 2008), 

učiteľov nad 50 rokov je 32% (2008 36%),čo je takmer trikrát viac ako učiteľov do 30 rokov 

(11%; 2008 16%). Stále tak vzniká potreba obnovy pedagogického zboru, keďže populácia 

učiteľov strane. (NÚCEM, 2013) 

Hlavné zistenia v rámci Slovenskej republiky sú uvedené na obrázku 14. 

V štúdii TALIS sa uvádza, že určité typy správania ako napr. zastrašovanie alebo 

verbálne ohrozovanie učiteľov alebo zamestnancov školy žiakmi nie sú takým častým javom. 

Na Slovensku pracuje 0,6% učiteľov v školách, v ktorých riaditelia uviedli, že sa dané 

správanie vyskytuje raz do týždňa. V priemere krajín TALIS je to 3,4%.  

Podpora spolupráce medzi učiteľmi pri rozvoji nových vyučovacích zručností 

zo strany riaditeľov je na Slovensku na úrovni 82%. 

Obrázok 15 prináša pohľad na mieru spokojnosti s prácou riaditeľa ISCED 2 v rámci 

jednotlivých krajín, pričom sa berie do úvahy rozdelenie odpovedí podľa spokojnosti 

riaditeľov s profesiou v porovnaní so spokojnosťou v rámci súčasného pracovného prostredia. 

V rámci krajín TALIS je väčšia odlišnosť v pocitoch spokojnosti z profesie, než v pocitoch 

spokojnosti v danej škole. Krajiny na obrázku 15 sú zoradené vzostupne na základe 

percentuálneho zastúpenia v odpovediach riaditeľov „súhlasím“ alebo „rozhodne súhlasím“, 

že sú v podstate so svojou prácou spokojní. 

Formálne ohodnotenie výkonu a poskytnutá spätná väzba na metódy a formy 

vyučovania učiteľov ISCED 2 sú nevyhnutnými nástrojmi, aby sa učitelia mohli rozvíjať 

a zlepšovať. Učitelia v rámci krajín štúdie TALIS súhlasili s tvrdením, že ohodnotenie je 

užitočné. 69 % učiteľov ISCED 2 na Slovensku uvádza, že poskytnutá spätná väzba vedie 

k zlepšeniu ich učebných postupov, v prípade 53 % učiteľov zlepšuje spätná väzba, ktorú 

dostali, spôsob organizácie práce s triedou (riadenie triedy) a v 67 % prípadoch, podľa názoru 

učiteľov, nastáva zlepšenie v hodnotení žiakov.  
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Obrázok 15 Spokojnosť s prácou v školstve podľa odpovedí riaditeľov ISCED 2 – výsledky štúdie 

TALIS 2013 

Zdroj: (NÚCEM, 2013) 

Polovica učiteľov vo všetkých krajinách má pocit, že ohodnotenie a spätná väzba sa 

dejú len kvôli naplneniu administratívnych požiadaviek. Na Slovensku má tento pocit 44 % 

učiteľov, čo je o niečo menej než v priemere krajín TALIS (51 %). V priemere krajín TALIS 

pracuje 44 % učiteľov v školách, v ktorých riaditelia uviedli, že formálne ohodnotenie nemá 

nikdy za následok zmenu v kariérnom postupe učiteľov, na Slovensku v takýchto školách 

pracuje 43 % učiteľov. Učiteľom, ktorí sa zúčastnili štúdie TALIS, je poskytovaná formálna 

aj neformálna spätná väzba rôznymi spôsobmi a od rôznych osôb. V priemere krajín TALIS je 
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takmer 80 % učiteľov poskytnutá spätná väzba po priamej hospitácii výučby v škole, 

na Slovensku až 93 % učiteľov. Spätná väzba po priamej hospitácii je najčastejším 

ukazovateľom. Z toho vyplýva pozitívne prepojenie medzi pozorovaním a spätnou väzbou 

a zlepšovaním vyučovania a učenia, čo môže byť pozitívnym ukazovateľom rozvoja učiteľov 

a školského skvalitnenia. 77 % učiteľov tvrdí, že je im poskytovaná spätná väzba po analýze 

výsledkov testov žiakov a 95 % učiteľov uviedlo, že najväčší dôraz pri spätnej väzbe sa kladie 

na výsledky žiakov. Ďalší dôležitý aspekt spätnej väzby je vzhľadom k pedagogickým 

kompetenciám vo vyučovaní v danej oblasti predmetu učiteľa (Slovensko 94 %; TALIS 

priemer 87 %) a posledná oblasť, na ktorú sa berie najväčší dôraz pri spätnej väzbe, je 

správanie a vedenie triedy (Slovensko 94 %, TALIS priemer 87 %). 

Kvalitu vzdelávania môže ovplyvňovať aj nedostatočná pedagogická príprava, či 

pracovná morálka učiteľov (absencie, neskoré príchody učiteľov do školy). V národnej správe 

OECD TALIS 2008 sa uvádza, že v niektorých krajinách štúdie TALIS vykazujú riaditelia 

vážne problémy v tejto oblasti. Na základe informácií, ktoré poskytli riaditelia všetkých 

zúčastnených škôl, možno konštatovať pedagogickú pripravenosť a tiež dobrú pracovnú 

morálku slovenských učiteľov. Pre porovnanie, každý štvrtý učiteľ pôsobí v škole, kde 

riaditelia zaznamenali časté alebo veľmi časté absencie učiteľov (25,8% priemer krajín štúdie 

TALIS a 6,2% Slovensko).  

Učiteľské povolanie sa považuje za jedno z najstabilnejších, najistejších zamestnaní 

(OECD, 2005). To však nemá priamy vplyv na spokojnosť učiteľov v práci. Pracovná 

spokojnosť učiteľa je najsilnejšie spojená so sebadôverou učiteľa a má vzťah aj ku klíme 

školy a triedy (najmä z pohľadu disciplíny v triede a jej vnímania učiteľom). 

V súlade s očakávaniami, viac skúsení učitelia dôverujú svojim schopnostiam 

vo väčšej miere než učitelia s menej ako piatimi rokmi praxe. Aj v rámci Slovenska má tento 

vzťah signifikantne pozitívnu závislosť. Rovnako tak na vyššiu sebadôveru učiteľov vplýva 

spolupráca s kolegami, keďže učitelia, ktorí uviedli, že sa zúčastňujú na spoločnom 

profesionálnom rozvoji viac ako päť krát do roka, vykazujú zjavnú vyššiu úroveň sebadôvery. 

Zistenia TALIS poukazujú na fakt, že učitelia, ktorí majú pocit, že ohodnotenie a spätná 

väzba vedú k zmenám v ich vyučovacej činnosti, sú spokojnejší so svojou prácou. Naopak, ak 

majú učitelia pocit, že ohodnotenie a spätná väzba sú čisto len administratívnou povinnosťou, 

ich spokojnosť s prácou klesá. Navyše, spokojnosť s prácou vzrastá aj vtedy, ak je učiteľom 

umožnené spolupodieľať sa na rozhodnutiach v rámci školy. Nakoniec, aj vzťahy medzi 

učiteľmi a ich žiakmi sú veľmi dôležité z viacerých dôvodov, jedným z nich je, že ak je medzi 

učiteľmi a ich žiakmi neobyčajne silný vzťah, spokojnosť s prácou je u učiteľov vyššia. 
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Okrem toho, ak je v triede viacero žiakov s problémom správania, miera spokojnosti s prácou 

sa výrazne znižuje takmer vo všetkých krajinách, vrátane Slovenska. Bez ohľadu 

na spokojnosť s prácou alebo sebadôveru učiteľov, len 4 % učiteľov si myslí, že práca učiteľa 

je spoločnosťou ocenená. Podobné zistenia vyplývajú aj z priemeru krajín TALIS, keďže len 

menej ako tretina učiteľov verí, že je práca učiteľa v spoločnosti ocenená (31 %). Štúdia 

TALIS názorne dokazuje, že schopnosť učiteľov spolupodieľať sa na rozhodnutiach má vplyv 

na spokojnosť z práce. Učitelia, ktorí uviedli, že majú možnosť prispievať k rozhodnutiam 

školy, sú presvedčení, že ich práca je spoločnosťou ocenená. 

4.1.1.2 Školský ombudsman – ochrana práv v regionálnom školstve 

MŠVVŠ SR koncom roka 2015 zriadilo inštitút školského ombudsmana, ktorým je 

riaditeľ Odboru ochrany práv v regionálnom školstve. Odbor ochrany práv mal odstrániť 

šikanu, diskrimináciu, zbierať podnety od učiteľov ako aj pomôcť učiteľom zorientovať sa 

v tom, ako postupovať pri bossingu, mobbingu. 

Učitelia na problematiku šikanovania na pracovisku upozorňujú už dlhšie. Slovenská 

komora učiteľov (SKU) napríklad spustila kampaň s názvom Zber strachu (o ktorej sa bližšie 

zmienime neskôr) so zámerom zverejňovať a riešiť krízové situácie či zvyšovať právne 

vedomie učiteľov. SKU zároveň získala niekoľko podnetov, ktoré sa týkajú šikanovania 

pedagógov na pracovisku. Učitelia sa napríklad stretávajú s bránením vyjadrenia názoru 

na poradách, verejných stretnutiach či so zabránením vstupu do školy. Vyskytujú sa aj 

prípady, kedy dochádza k manipulácii s dovolenkami či ku klientelizmu a rodinkárstvu 

zo strany zriaďovateľov alebo riaditeľov škôl. Pedagógovia sa stretávajú aj s osobnými 

urážkami a ponižovaním pred pedagogickým zborom, rodičmi, prípadne aj žiakmi, taktiež 

so spochybňovaním práce učiteľa pred rodičmi. Stal sa aj prípad, kedy riaditeľ vyplácal 

zamestnancom odmeny 100 – 300 eur, ktoré následne od nich žiadal späť. (TASR (b), 2015) 

Odbor ochrany práv v regionálnom školstve bol ani nie po pol roku jeho fungovania 

zrušený a agenda bola odovzdaná na Sekciu regionálneho školstva. 

Od začiatku decembra dostal riaditeľ Odboru ochrany práv v regionálnom školstve 

Martin Maták (školský ombudsman) 115 podaní z celého Slovenska. Väčšina z nich prišla 

z Košíc a z Prešova, ale viac ich bolo aj z Trenčína. Asi 2/3 podaní sa týkali najmä bossingu, 

šikany a mobbingu a 1/3 sa vôbec netýkala problematiky odboru. 

Podnety písali najmä ženy - učiteľky, ktoré majú nejaký problém s prístupom riaditeľa 

školy. Najviac evidovaných podnetov bolo zo základných škôl, zo stredných ich bolo 
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minimum. Podľa slov školského ombudsmana sa zamestnanci v školstve sťažujú na viacero 

vecí a to od psychického týrania, cez tlaky na zmenu známky, až po manipulácie s úväzkami. 

Podnet podali napríklad aj školské ekonómky, školník a dokonca aj tri mamičky. Asi 

najextrémnejší nahlásený prípad je fyzické napadnutie, keď riaditeľka zbila učiteľku 

pred celým kolektívom a následne ju zatvorila do miestnosti. (TASR, 2016) 

Podľa školského ombudsmana je najväčším problémom to, že ľudia sa boja prehovoriť 

a často píšu, až keď je neskoro. „Ozvú sa po rokoch, je to akoby ich spoveď z toho, čo zažili. 

Na tej škole už pritom ani nepracujú, lebo to nevydržali. Vtedy mi to je veľmi ľúto, ale už 

nemôžem nijak pomôcť," vysvetlil školský ombudsman s tým, že vyzýva na okamžité konanie, 

kým sú svedkovia a vec nie je premlčaná. Jednotlivé podania sa riešia tak, že najskôr sa 

konzultuje v rámci sekcií ministerstva, následne s právnikmi a keď je jasný postup, ako sa dá 

pomôcť, ombudsman kontaktuje samotnú školu, prípadne lokálne odbory či inšpekciu. 

Najdôležitejšie a zároveň najťažšie je získať objektívny pohľad a preto si školský ombudsman 

musí vypočuť viaceré strany. (TASR, 2016) 

V porovnaní s Českou republikou, kde taktiež prechádza inštitút školského 

ombudsmana zmenami, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR pripravuje zmeny, 

ktoré sa týkajú „najmä konkrétnej úlohy, ktorú bude mať školsky ombudsman v budúcom 

školskom roku – a to je vytvorenie bezpečného prostredia a bezpečných vzťahov na školách, 

ktoré by predchádzali vzniku a šíreniu šikany,“ uviedla ministerka Valachová. Podľa jej slov 

ombudsman by nemal byť preposielateľom rôznych podaní a podnetov, ale mal by aktívne 

navštevovať školy, zisťovať príklady dobrej praxe, zdieľať ju a viesť učiteľov, aby poznávali 

ako nastaviť vzťah s rodičmi a deťmi. Cieľom je, aby fungoval trojuholník učiteľ – žiak – 

rodič. Tento model považuje minister školstva Peter Plavčan za inšpiratívny: „Činnosť, ktorú 

vykonáva školský ombudsman v Českej republike, je trošku odlišná od tej, ktorú robí náš 

školsky ombudsman. V každom prípade však model jeho zaradenia v rámci úradu a tiež 

spôsob jeho vedenia kancelárie, prípadne kontakt s ministrom a verejnosťou je veľmi 

inšpiratívny. Budeme sa tejto téme venovať a zoberieme si príklad.“ (MŠVVŠ SR (b), 2016) 

4.1.1.3 Projekt VEGA 1/3694/06 - Násilie na školách 

Riešitelia v rámci projektu VEGA 1/3694/06 s názvom Násilie na školách vykonali 

tzv. orientačný typ výskumu, cieľom ktorého bolo zmapovanie výskytu prejavov mobbingu 

a bossingu v prostredí slovenských škôl a porovnanie tzv. extrémnych skupín respondentov 

vo vzťahu k vybraným demografickým, anamnestickým a osobnostným premenným.  
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Výskumnú vzorku tvorili učitelia pôsobiaci na rôznych typoch a stupňoch školských 

pôsobísk (materské školy – MŠ – 29, 1. stupeň ZŠ – 29, 2. stupeň ZŠ – 32, gymnáziá 

a stredné odborné učilištia – SŠ – 57, školské kluby detí – ŠKD – 10) z celého Slovenska 

v celkovom počte 163 respondentov. Z celkového počtu bolo len 10 učiteľov – mužov. 

Stredný vek (medián veku) respondentov bol 39 rokov a stredná dĺžka praxe v školstve bola 

13 rokov. (Kariková & Nábělková, 2010)  

Riešitelia uvádzajú, že s výberom vzorky mali určité problémy, nakoľko mnohí 

oslovení riaditelia škôl striktne odmietli povoliť zber údajov na svojich pracoviskách, keď sa 

dozvedeli, čoho sa výskum týka.  

Závery z realizovaného výskumu v rámci projektu VEGA 1/3694/06 (Kariková & 

Nábělková, 2010) 

Výskyt mobbingu, resp. bossingu v edukačnom prostredí slovenských školských 

zariadení je 15 %, čo je len ako odhad, ktorý je ovplyvnený práve zvolenými ukazovateľ mi 

mobbingu/bossingu. V rámci výskumu išlo v absolútnom vyjadrení o 25 respondentov 

z celkového počtu 163. Po porovnaní tohto percenta s výsledkami iných výskumov 

realizovaných v zahraničí riešitelia konštatovali, že voči výskumným zisteniam 

na nešpecifických reprezentatívnych vzorkách je miera výskytu mobbingu/bossingu 

v slovenskom edukačnom prostredí skôr vyššia (pozri napr. Fínsko – reprezentatívna vzorka: 

3 %, Nemecko – reprezentatívna vzorka: 3–6 %, Veľká Británia – reprezentatívna vzorka: 11 

%). Na druhej strane, pri porovnaní so zisteniami o výskyte mobbingu u špecifických vzoriek 

(porovnateľných s výskumnou vzorkou riešiteľov projektu) sú výsledky rozporuplné (pozri 

napr. Fínsko – univerzitní zamestnanci: 17 %, Nórsko – učitelia: 6 %, Švédsko – učitelia 

v materských školách: 6 %, Veľká Británia – verejný sektor: 11%). Vo výskyte 

mobbingu/bossingu však riešitelia výskumu identifikovali významné rozdiely v súvislosti 

s typom školského pôsobiska. Najvyšší výskyt (50%) zistili v školských kluboch detí, 

nasledovali materské školy s 19% výskytom a stredné školy s 18% výskytom mobbingu/ 

bossingu. Najnižšiu prevalenciu mobbingu/bossingu zistili na základných školách (1. stupeň: 

4%, 2. stupeň: 9%). Podľa názoru 38,5% respondentov sa mobbing/bossing na školách 

vyskytuje, resp. vyskytuje často. Ako najčastejšie sa vyskytujúce konkrétne prejavy 

mobbingu/bossingu v slovenskom edukačnom prostredí boli identifikované: časté 

poverovanie suplovaním (28%) a poverovanie úlohami nezodpovedajúcimi kvalifikácii 

(28%). Treba však podotknúť, že ide o ukazovatele, ktoré nemusia nevyhnutne byť prejavom 

mobbingu/bossingu, ale môžu súvisieť s objektívnou organizačno-personálnou situáciou 

na konkrétnych pracoviskách. Ďalšie najčastejšie sa vyskytujúce konkrétne prejavy sú už 
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pre mobbing/bossing príznačnejšie. Ide o: náhle sa končiace rozhovory pri vstupe 

do miestnosti (21 %), neposkytnutie pomoci pri pracovných problémoch zo strany kolegov 

(17 %), neoprávnené pripisovanie chýb (14 %), zatajovanie dôležitých informácií (13 %), 

šírenie klebiet o osobe respondenta (12 %), nemožnosť vyjadriť sa (12 %) a neodôvodnené 

kritizovanie práce respondenta (10 %). Najmenej často sa vyskytovali prejavy ako vyhýbanie 

sa kontaktu s osobou respondenta, izolácia (do 4 %), výsmech z choroby alebo handicapu 

(do 4 %), časté strácanie sa vecí súvisiacich s prácou (3 %) a kritizovanie náboženského, resp. 

politického presvedčenia (2 %).  

Z porovnania respondentov vnímajúci sa ako obete mobbingu/bossingu 

a respondentov, ktorí sa takto nevnímajú, vyplynuli nasledujúce závery. Učitelia s vysokou 

mierou subjektívneho vnímania mobbingu/bossingu sú v porovnaní s učiteľmi s nízkou 

mierou subjektívneho vnímania mobbingu/bossingu charakteristickí dlhšou učiteľskou 

praxou, vyššou mierou fluktuačných tendencií (pričom až 46 % „obetí“ mobbingu/bossingu 

by chcelo zmeniť nielen pôsobisko, ale aj profesiu), vyššou mierou užívania liekov na 

ukľudnenie a vyšším výskytom psychosomatických ťažkostí. Zároveň vnímajú negatívnejšie 

svoje možnosti pracovného postupu, záťažovosť práce a majú horší vzťah k práci. Čo sa týka 

osobnostných vlastností, charakteristická je pre nich vyššia miera neurotizmu a nižšia miera 

extraverzie a prívetivosti. Je však otázne, či sú uvedené osobnostné charakteristiky príčinou 

toho, že sa určití učitelia častejšie stávajú obeťami mobbingu/bossingu, alebo sú následkom 

tohto násilného správania.  

Riešitelia výskumu podali zjednodušenú charakteristiku profilu obete 

mobbingu/bossingu na základe výsledkov výskumu: 

„Ide o učiteľku vo veku približne 39 rokov, s dĺžkou praxe okolo 15,5 roka pôsobiacu 

v školskom klube detí (resp. v materskej škole alebo strednej škole), ktorá uvažuje nielen 

o odchode z konkrétnej školy, ale aj o zmene učiteľskej profesie, je neurotickejšia, ale menej 

prívetivá a svedomitá v porovnaní s referenčnou skupinou učiteľov.“ 

4.1.1.4 Odborná publikácia - Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia 

Povolanie učiteľ/učiteľka je psychicky náročné, čo vyplýva s veľkého množstva 

nárokov a požiadaviek kladených na každého učiteľa, pričom sa psychická záťaž neustále 

vplyvom rôznych zmien zvyšuje. Špecifikom je, že ide o početnú profesijnú skupinu 

s veľkým podielom vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorým sa venovala a stále venuje 

pozornosť zo strany odbornej verejnosti. 
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V tejto podkapitole stručne uvedieme zistenia autorov E. Petláka a A. Baranovskej 

z odbornej publikácie z roku 2016 „Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia“. 

Autori publikácie vykonali predvýskum, kde sa zamerali na to, ako vnímajú záťaž 

učitelia a ako na nich pôsobí. Opierajú sa o Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR 

č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 

psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, ktorá hovorí, že odozva 

organizmu na záťaž sa prejavuje neprimeranými fyziologickými aj psychickými reakciami 

a meranie odpovede organizmu na záťaž musí prebiehať v obidvoch oblastiach, pretože 

kvantifikácia parametrov vyjadruje výkon pracovníka. Výskumnú vzorku tvorilo 36 učiteliek, 

18 na základných a 18 na stredných školách a predmetom skúmania bolo skúmanie miery 

subjektívne vnímanej záťaže v troch oblastiach a to časová tieseň, monotónia a nešpecifický 

faktor. Skúmanie neuropsychologickej záťaže je v troch základných oblastiach: (Petlák & 

Baranovská, 2016) 

− psychické preťaženie – stav, kedy si zamestnanec uvedomuje konflikt medzi nárokmi, 

ktoré sú na neho kladené a jeho výkonnosťou alebo schopnosťou podať adekvátny výkon; 

− monotónia – postupne sa rozvíjajúci stav zníženej aktivácie, ktorý sa môže objaviť 

pri dlhodobej, monotónnej a jednotvárne sa opakujúcej činnosti, ktorej výsledkom je 

ospalosť, unaviteľnosť, zníženie a kolísanie výkonnosti a zhoršenie adaptability 

reaktivity, ktorá je sprevádzaná zvýšením variabilnosti srdcovej frekvencie, 

− nešpecifické preťaženie – môžeme definovať ako stav psychického presýtenia, ktoré 

sprevádza nechuť až odpor voči určitým aspektom práce alebo činnosti, nízkou 

spokojnosťou s prácou, jej emocionálnym odmietaním, ktoré vedú k pocitu 

bezvýchodiskovej situácie. 

V predvýskume autori zistili, že sú rozdiely v subjektívnom vnímaní záťaže medzi 

učiteľkami základných a stredných škôl. Porovnanie získaných výsledkov uvádza tabuľka 11. 

Učiteľky základných škôl sa pohybovali vo vyšších hladinách a uvádzali pocit záťaže 

častejšie v intervale neprimeranej záťaže ako učiteľky stredných škôl. Tieto výsledky 

poukazujú na to, že jedným z dôvodov vyhorenia a zvýšenej úrovne vnímaného stresu je 

napätie z nevyjasnených právomocí, miera zodpovednosti, napätie z predpokladaných 

dôsledkov chýb z rozhodovania alebo výkonu ako aj napätie vyvolané nedostatkom 

informácií potrebných pri riešení naliehavých problémov. Autori analyzovali v predvýskume 

dôvody rozdielu medzi učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré spočívajú v nasledujúcich 

oblastiach: (Petlák & Baranovská, 2016) 
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Tabuľka 11 Porovnanie získaných výsledkov v subjektívne vnímanej záťaži v troch oblastiach – časová 

tieseň, monotónia a nešpecifické preťaženie12 

 

 

Zdroj: Prevzaté z (Petlák & Baranovská, 2016, s. 69-70). 

1. Zodpovednosť za žiakov a naučené učivo je vyššia u učiteľov základných škôl. Tento 

fakt vyplýva z vývinovej úrovne detí, rovnako ako z nariadenej povinnej školskej 

dochádzky. Vnútorná motivácia je motivácia k učeniu, pre učenie samotné. Žiak sa neučí 

pre pochvalu, ocenenie, ale odmenou mu je poznávanie. U detí v školskom veku možno 

vidieť jej prekrývanie s morálnym vývinom napr. Eisenbergovej (1989), ktorá tvrdí, že 

morálny vývin prebieha v šiestich stupňoch: V prvom ide o egocentrické uvažovanie, 

charakteristické pre predškolákov a mladší školský vek, kedy dieťa hodnotí svoje 

správanie vzhľadom na výhody. V druhom stupni, ktorý je charakteristický pre mladší 

                                                 
12 V dotazníku mohli učitelia dosiahnuť maximálny počet bodov 20. Dosiahnutá hranica 15 bodov a viac sa 
považuje za kritickú hranicu, ktorá vedie k celkovému zlyhaniu pracovníka. 
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školský vek, je orientácia na potreby, najmä svoje vlastné, aj keď už vedia brať ohľad 

na druhých ľudí. Tretí stupeň je stereotypné uvažovanie orientované na súhlas okolia – 

stredný a starší školský vek. Na strednej škole sa už stretávame s empatickým 

uvažovaním a  zvnútornenými princípmi a  hodnotami, podľa ktorých sa človek správa. 

A v  tom spočíva vysvetlenie javu pociťovania zvýšenej miery subjektívnej záťaže 

u učiteliek základných škôl – v miere zodpovednosti za žiakov a naučenú látku, pričom 

s vekom žiaka sa miera jeho zodpovednosti za učenie presúva viac na neho.  

2. Ďalším možným vysvetlením je zmätok v kompetenciách a právomoci u učiteľov. 

Súčasná doba priniesla so sebou zvýšenie právomoci rodiča zasahovať do práce učiteľa 

často bez toho, aby mali na to dostatočné vzdelanie a kompetencie. Rodičia svojim 

vyjadrovaním a znevažovaním učiteľov pred deťmi znižujú ich autoritu a súčasne 

narúšajú proces budovania vzájomného vzťahu medzi učiteľom a dieťaťom. Realita je 

taká, že učiteľ má veľa povinností, čo musí zvládnuť a naučiť. Z predvýskumu vyplynulo, 

že nie vzťahy so žiakmi, ale práve neoprávnené zasahovanie rodičov a ich slabá 

spolupráca s učiteľmi, sú najväčším zdrojom záťaže učiteľov na základnej škole. 

Psychickú záťaž pociťovanú učiteľmi možno rozdeliť do piatich skupín: 

− záťaž v oblasti percepčných nárokov – zvýšená pozornosť pri práci, kontrola žiakov 

a pod.,  

− záťaž v oblasti kognícií – nároky na myslenie, aplikáciu odborných poznatkov a pod., 

− záťaž v emocionálnej oblasti – kontrola vlastných emócií, vzťahy so žiakmi, 

− záťaž v sociálnej oblasti – komunikácia s rodičmi, žiakmi, 

− záťaž v oblasti sebaregulácie – sebahodnotenie a sebakontrola. (Urbánek, 2005) 

Vnímanie psychickej záťaže závisí od individuality každého učiteľa. Významnú úlohu 

v tom zohráva aj spokojnosť učiteľa s prácou a sebarealizácia.  

Pre doplnenie predchádzajúcich zistení uvádzame, že Miltaková (2004) vo svojom 

výskume, ktorý realizovala na 136 učiteľoch stredných škôl dospela k záveru, že 89,4 % 

učiteľov pociťuje silnú až extrémne silnú pracovnú záťaž, ktorá však nesúvisela s dĺžkou 

praxe. Miškolciová (2008) robila výskum na 243 učiteľov základných škôl, kde zisťovala 

prežívanie pocitu subjektívnej spokojnosti s pôsobením v profesii učiteľa a súvislosť s mierou 

subjektívne prežívanej pracovnej záťaže. Zistila vzájomnú štatisticky významnú koreláciu – 

miera spokojnosti stúpla so znižujúcou záťažou. Ďalej zistila, že úroveň vyhorenia stúpala 

so znižujúcou pracovnou spokojnosťou. (Baranovská & Ručková, 2012) 
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Obrázok 16 Východisko výskumu syndrómu vyhorenia u učiteľov 

Zdroj: Prevzaté z (Petlák & Baranovská, 2016, s. 92) 

Autori publikácie ďalej uvádzajú zistenia z vlastného výskumu, ktorý bol zameraný 

na vzájomnú súvislosť medzi syndrómom vyhorenia a vybranými faktormi u učiteľov. 

Východiskom ich výskumu syndrómu vyhorenia u učiteľov bola schéma uvedená 

na obrázku 16. Na meranie závažnosti psychického vyhorenia vyvinula Christina Maslachová 

so spolupracovníčkou Suzane Jacksonovou dotazník - Maslach Burnout Inventory - MBI, 

ktorý upravila neskôr i pre rôzne profesie - zdravotníkov, učiteľov, sociálnych pracovníkov 

i pre iné profesie, kde práca s ľuďmi nie je v centre pracovnej aktivity. Tento Maslachovej 

dotazník použili na meranie miery vyhorenia. Je jedným z najznámejších a najpoužívanejších 

dotazníkov zisťovania miery vyhorenia v troch dimenziách – emocionálne vyčerpanie, 

depersonalizácia a oblasť osobného uspokojenia. 

Výskumnú vzorku komparačno-korelačného výskumu tvorilo 486 učiteľov základných 

a stredných škôl z celého Slovenska. Vzhľadom na feminizáciu školstva tvorilo 98% 

respondentov ženy.  

Zistenia, ku ktorým dospeli autori: (Petlák & Baranovská, 2016) 

− medzi vyhorením a vekom respondentov alebo dĺžkou ich praxe nebola žiadna súvislosť; 
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− štatisticky významné vzťahy sa objavili len medzi jednotlivými zložkami syndrómu 

vyhorenia. Medzi depersonalizáciou a emočným vyhorením sa vyskytoval vysoko 

významný vzťah so silnou závislosťou, čo znamená, že ak sa vyskytla u učiteľov 

vo vzorke depersonalizácia na 99 % sa s ňou vyskytovalo aj emočné vyhorenie; 

− personálne nasadenie sa v práci znižuje so zvýšením emočného vyčerpania 

a depersonalizácie; 

− pozitívnu tendenciu medzi schopnosťou tvoriť kognitívnu štruktúru a pefekcionizmom 

možno vysvetliť tak, že učitelia vykazujúci vyššiu mieru perfekcionizmu sú schopní 

primeraným spôsobom vytvárať si aj kognitívne štruktúry, práve z toho dôvodu, že sa 

usilujú o dosiahnutie väčšieho úspechu v práci alebo vo svojom živote; 

− človek s nedostatočným osobným uspokojením nie je schopný tvoriť kognitívne 

štruktúry; 

− preukázateľný významný vzťah medzi syndrómom vyhorenia a perfekcionizmom, tzn. 

perfekcionizmus môže indukovať a spôsobovať vznik syndrómu vyhorenia u učiteľov. 

Tieto výsledky sú v súlade s výsledkami aj iných zahraničných výskumníkov, ktorí 

potvrdili, že perfekcionizmus negatívnym spôsobom vplýva na rozumové kompetencie. 

Učitelia majú tendenciu a snahu dosiahnuť dokonalosť v určitých konkrétnych sférach 

svojho života a to im spôsobuje stres, ale súčasne sa nezameriavajú na jeho elimináciu, čo 

zapríčiňuje vznik chronického stresu a ten vedie k vzniku syndrómu vyhorenia. 

Po emocionálnej stránke sú perfekcionisti labilnejší, čo sa prejavuje negatívnym 

spôsobom v ich prežívaní a správaní, pretože negatívne emócie vyvoláva u nich 

konfrontácia s vlastnými nedostatkami. Perfekcionisti majú tendenciu zaoberať sa 

vo zvýšenej miere vzťahmi vo svojom okolí, dávajú dôraz na svoje vystupovanie a to 

môže viesť k vzniku syndrómu vyhorenia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že 

syndróm vyhorenia a perfekcionizmus spolu navzájom súvisia. Doktorová (2015) a aj 

ďalší výskumníci pri skúmaní perfekcionizmu u učiteľov dospeli k zisteniu, že existuje 

signifikantne významný záporný vzťah medzi perfekcionizmom a emočnou inteligenciou. 

Tzn. že perfekcionisti nedokážu prejavovať empatiu a záujem o iných; 

− výskum ukázal potrebu zaoberať sa syndrómom vyhorenia komplexne a v súvislosti 

so sociálnym prostredím jednotlivca. Omnoho dôležitejšie je to v prípade učiteľov, 

pretože dostatočné disponovanie sociálnymi kompetenciami je prínosom a prevenciou 

pred nástupom syndrómu vyhorenia. 
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Autori publikácie ďalej uvádzajú výsledky a zistenia z realizovaného prieskumu, 

ktorý bol zameraný na zistenia ako vnímajú stres vo svojej práci učitelia základný škôl, 

resp. aký význam pripisujú jednotlivým činiteľom. Prieskumu sa zúčastnilo 248 učiteľov 

základných škôl. Z prieskumu a príležitostných rozhovorov s učiteľmi autori dospeli k záveru, 

že stres je v podstate súčasťou práce učiteľov vo viacerých oblastiach ako sú napr. meniace sa 

požiadavky na obsah a rozsah vzdelania, požiadavky na sústavnú inováciu, kontinuálne 

vzdelávanie atď. I napriek viacerým nežiaducim vplyvom učitelia čelia stresu, keď na prvé 

miesto stavajú žiakov a postoj ku žiakom. To však neznamená, že sa učiteľom a podmienkam 

ich práce nemá venovať náležitá pozornosť. 

Tabuľka 12 Frekvencia výskytu jednotlivých stresorov u učiteľov a učiteliek13 

Poradie Stresory Počet 

1.  Nároky na psychiku (neustále sledovanie, hodnotenie situácie...) 36 

2.  Nízky plat 29 

3.  Časový tlak 28 

4.  Nedocenenie práce učiteľa 25 

5.  Časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácie školy 24 

6.  Nízke spoločenské postavenie a prestíž 22 

7.  Zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie iných 18 

8.  Pribúdajúci počet žiakov s poruchami učenia v bežných triedach 17 

9.  Nedisciplinovanosť žiakov 16 

10.  Nezáujem zo strany žiakov 15 

11.  Nízka motivácia žiakov 14 

12.  Faktory prostredia  12 

13.  Konflikty medzi kolegami  11 

14.  Učenie triedach s veľmi rozdielnou úrovňou žiakov  10 

15.  Učenie v triedach s veľkým počtom žiakov  9 

16.  Chýbajúca opora zo strany kolegov  8 

17.  Používanie mobilov žiakmi na hodinách, Nároky na improvizáciu 7 

18.  Problémoví rodičia 4 

19.  Nízka možnosť profesionálneho rastu, Nízka možnosť využitia 
inovatívnych metód na vyučovaní 3 

                                                 
13 Výskumný súbor pozostával z 80 pedagógov (40 žien a 40 mužov) pôsobiacich na 6 základných školách 
v Staroľubovnianskom okrese, konkrétne išlo o 3 mestské školy a 3 školy fungujúce vo väčšej obci. Vekové 
rozpätie respondentov bolo od 25 do 64 rokov, pričom priemerný vek bol 41,75 rokov. Dĺžka učiteľskej praxe sa 
pohybovala od 1 do 40 rokov, s priemernou dĺžkou 17,13 rokov. 
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Zdroj: Prevzaté z (Kačmárová & Kravcová, 2011, s. 219-220) 

Pre doplnenie autori uvádzajú zistenia z výskumnej sondy Kačmárovej a Kravcovej 

(2011). Cieľom výskumnej sondy bolo zistiť, ktoré stresory považujú učitelia a učiteľky 

za najviac stresujúce pri výkone ich povolania. V tabuľke 12 je uvedený prehľad frekvencie 

výskytu jednotlivých stresorov u učiteľov a učiteliek. Na prvých piatich pozíciách sa u oboch 

pohlaví nachádzal časový tlak, nízky plat a nedocenenie práce učiteľa. Nadobudnuté výsledky 

korešpondujú so zisteniami iných autorov (porovnaj napríklad Aišmanová a kol., 2010; 

Hodáčová a kol., 2007; Steyn a Kamper, 2006; Austin a kol., 2005; Kyriacou, 2001; Wilhelm 

a kol., 2000; Chaplain, 1995), ktorí rovnako poukázali na prítomnosť uvedených stresorov 

v práci učiteľov rôznych typov škôl. (Kačmárová & Kravcová, 2011), (Petlák & Baranovská, 

2016) 

V rokoch 1999 – 2001 realizoval Holeček svoj výskum a zistil, že na učiteľov pôsobia 

stresory - preťaženie; vedenie školy; žiaci; frustrácia; rodičia; škola; kolegovia, ktoré zoradil 

podľa miery pôsobenia od najväčších po najmenšie. 

Kyriacou (1996) považuje za zdroje učiteľského stresu nasledovné faktory:  

− žiaci s nevhodnými postojmi a správaním; 

− nevhodné pracovné podmienky; 

− časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácia práce v škole; 

− časový tlak; 

− konflikty v rámci kolektívu; 

− pocit nedocenenia zo strany spoločnosti. 

Ako vidíme, pracovné podmienky sa ukazujú ako druhý najdôležitejší faktor 

spôsobujúci stres učiteľov. Hennig a Keller (1999) ich nazývajú ako inštitucionálne stresory, 

do ktorých zaraďujú organizáciu pracovného prostredia – ako hluk, klímu, nedostatočné 

a nevyhovujúce podmienky – ale tiež aj časový faktor – krátke prestávky – a nedostatočnú 

kooperáciu medzi kolegami, nepodporujúce vedenie, zlé finančné ohodnotenie a nakoniec aj 

stúpajúci vek učiteľského kolektívu. Podľa Rosu (2003) v roku 2000 sa na Slovensku 

nachádzalo 55,9 % učiteľov vo veku nad 40 rokov, 23,2 % malo 50 a viac rokov a dokonca 

8,4 % učiteľov dosiahlo dôchodkový vek. (Baranovská & Ručková, 2012) 

4.1.1.5 Kampaň ZBER STRACHU 

Slovenská komora učiteľov na základe výpovedí učiteľov a zverejnených káuz sa 

rozhodla spustiť kampaň ZBER STRACHU. Jej cieľom je mapovať nedodržiavanie 
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zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobbing a bossing v školskom 

prostredí, tiež porušovanie práv učiteľov, napríklad slovné, psychické a fyzické napádanie, 

zverejňovať a riešiť krízové situácie, či zvyšovať právne vedomie učiteľov. 

Sila strachu, ktorý dokáže ovládnuť človeka do takej miery, že sa nedokáže brániť 

a v konečnom dôsledku svojou mlčanlivosťou a pasivitou prispieva k tomu, aby sa naďalej 

porušovali pravidlá ľudskosti, morálky a nečestné konanie dehonestovalo prostredie 

vzdelávania. Jedni sa obávajú hovoriť, druhí prežívajú úzkosť zo straty zamestnania, iní sa 

cítia nedocenení, mnohí pociťujú nátlak, niektorí zažili mobbingové a bossingové praktiky, 

podaktorí už trpia strachovými mechanizmami a máloktorí majú odvahu žiadať dodržiavanie 

ľudských práv a svojich zamestnávateľských zákonných práv.  

Takto zastrašovaní učitelia, ovládaní strachom, vychovávajú budúce generácie 

ku kritickému mysleniu, ku konštruktívnemu dialógu, k prosociálnemu správaniu, teda 

k takým kompetenciám, ktoré si vyžaduje úspešný a mierový svet bez strachu. 

„Slobodných, tvorivých a šťastných žiakov môže vychovávať a vzdelávať iba slobodný, 

tvorivý a šťastný učiteľ.“ (Komora slovenských učiteľov, 2015) 

Snahou kampane je podpora a opora učiteľov v procese, v ktorom budú učitelia 

postupne prekonávať prekážky, aby zviditeľnili nezákonné alebo nemorálne zaobchádzanie, 

zvýšenie právneho vedomia a v konečnom dôsledku sa vytvoria podmienky na zvýšenie 

spoločenského statusu učiteľov. Do tejto kampane sa svojou aktívnou účasťou zapojili aj 

Nové školské odbory, ktoré už dlhšie avizujú nárast mobbingu a bossingu v školách. Ich 

príspevkom okrem osvety je realizácia Konferencie proti mobbingu a bossingu v školách 

s cieľom iniciovať vznik zákona proti mobbingu a bossingu. Kampaň pod názvom Zber 

strachu oslovila aj predstaviteľov Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 

Kampaň Zber strachu a jej ciele podporujú aj Asociácia školskej psychológie, Slovenská 

asociácia učiteľov slovenčiny a Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, 

ktoré v mnohých oblastiach spolupracujú so Slovenskou komorou učiteľov. 

Autori kampane ZBER STRACHU sa zaväzujú, že informácie, ktoré učitelia pošlú 

prostredníctvom zverejneného dotazníka na webovej stránke kampane (www.zberstrachu.sk), 

zverejnia len s ich súhlasom. Rovnako každý učiteľ zapojený do kampane rozhodne o tom, či 

sa bude môcť uvádzať jeho identita alebo bude vystupovať anonymne. 

Kampaň ZBER STRACHU dostala od januára do mája 2016 takmer dvesto 

podnetov od pedagógov. Ak učitelia upozornia na problémy v školách, častou odpoveďou je 

psychický teror nadriadených. Mnohí boj prehrajú aj preto, že sa boja ozvať. Verbálne 

ohováranie, ponižovanie pred žiakmi či rodičmi, nedôvera, či vytváranie nepriateľskej 
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atmosféry v zborovni. Aj takéto spôsoby zažívajú stovky slovenských učiteľov. Niektorí 

od priamych nadriadených, iní od kolegov.  

Jeden z mnohých prípadov, ktoré sú na webovej stránke zverejnené, si dovolíme 

citovať, avšak bez konkretizácie osoby:  

Stredoškolská učiteľka si dovolila vyjadriť v škole, kde dodnes učí, svoju nespokojnosť 

s odmeňovaním. Žiadala tiež zverejnenie faktúr pri nakladaní s peniazmi rodičov. Namiesto 

vysvetlenia prišiel výsmech. „Bolo celkom bežné, že mi nadriadení chodili počas hodiny 

do triedy, žiakom kontrolovali zošity a potom mi vyčítali, že majú málo poznámok,“ uviedla 

stredoškolská učiteľka spôsoby šikanovania. Nepríjemné telefonáty začal mať aj jej manžel. 

Zašlo to tak ďaleko, že sa bála ísť do práce a začala mať zdravotné problémy. Šikana 

nadriadených sa zmiernila, až keď napísala otvorený list zriaďovateľovi.  

Svoje zážitky nechcú šikanovaní učitelia adresne zverejňovať. Je potrebné zdôrazniť, 

že mobbing, psychické šikanovanie na pracovisku nie je len záležitosťou učiteľského 

povolania. Vyskytuje sa všade tam, kde je napätie, stres, konkurenčný boj a kde šéf a jeho tím 

nezvládajú riadenie. 

„Profesia učiteľa je však viac zraniteľná, pretože učiteľ prichádza denne do styku 

so stovkami detí, ich rodičov, starých rodičov, verejnosťou, je stále sledovaný, hodnotený, 

posudzovaný. Tzn. každý deň stojí pred niekým, kto ho hodnotí a to je to veľmi náročné 

na psychiku. Taktiež jedným z možných dôvodov mobbingu môže byť feminizácia školstva. Je 

dokázateľné, že ženy volia iné taktiky a stratégie šikanovania ako muži. Typické pre ženy je 

verbálne ohováranie, dezinformácie, klebety“, uviedla psychologička Eva Gajdošová 

pre portál kampaň ZBER STRACHU. 

Najčastejšie formy neoprávneného/protizákonného konania na školách sú: 

(Komora slovenských učiteľov, 2015) 

− Neuznanie vzdelania učiteľovi a jeho následné zaradenie do nižšej platovej triedy, ako 

mu prináleží, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zo strany vedenia alebo 

zriaďovateľa školy. 

− Svojvoľný výklad zákonov a neuznanie nadčasov a kreditov za vzdelávanie. 

− Netransparentné a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

− Veľký problém je mobbing a bossing na pracovisku: neodpovedanie na žiadosti, ba 

dokonca perzekuovanie, ak si učiteľ dovolí na niečo upozorniť alebo sa pýtať, napr. aj 

prostredníctvom infozákona. 

− Bossing sa často krát týka aj riaditeľov škôl zo strany zriaďovateľov. 
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− Ďalším opakovaným javom sú prípady „nerovnakého metra“. Ide o vytváranie skupiniek 

zamestnancov blízkych vedeniu školy, ktorí sú nielen uprednostňovaní pri určovaní 

pracovných povinností a finančnom ohodnotení, ale týmto vybraným sú 

navyše tolerované veci, kvôli ktorým sú naopak ostatní zamestnanci školy, hlavne ak 

na nerovnaký meter upozornia, šikanovaní. 

− Objavili sa aj prípady výpalníctva, keď riaditeľ vyplatí učiteľom niečo navyše a potom si 

žiada, aby mu to vrátili. 

4.1.2 Vysoké školstvo 

V rámci vysokého školstva sme svoju pozornosť upriamili na výskumné zistenia 

uvedené autorkami (Kravčáková, Lukáčová, & Búgelová, 2011) vo vedeckej monografii 

Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa, ktoré sme stručne priblížili v prvej podkapitole. 

Ďalšiu podkapitolu sme venovali analytickej štúdii Akademická kariéra výskumných 

a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie, ktorá 

bola vypracovaná pre potreby MŠVVŠ SR a vyplynula ako potreba z dokumentu 

Modernizačný program Slovensko 21 schváleného vládou SR uznesením č. 367 zo 4. júna 

2008. 

3.1.2.1 Vedecká monografia – Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa 

Vedecká monografia autoriek (Kravčáková, Lukáčová, & Búgelová, 2011) je 

zameraná na problematiku práce a kariéry vysokoškolského učiteľa a tematicky je rozdelená 

na tri relatívne nezávislé štúdie: 

I. štúdia sa sústreďuje na charakteristiku práce učiteľov, opisuje širšie teoretické 

východiská a definuje základné pojmy v súvislosti s prácou. Poskytuje analýzu práce 

vysokoškolského učiteľa, pričom bolo identifikovaných viacero nedostatkov. Výskumné 

zistenia preukázali signifikantné rozdiely v časovej náročnosti pracovných úloh 

vykonávaných učiteľmi a tiež v percipovanej významnosti týchto úloh. Učitelia 

využívajú fond pracovného času nad 100 % a možno očakávať, že populácia učiteľov 

považuje svoje pracovné úlohy za skôr významné až rozhodne významné. Existuje 

vzťah medzi odhadovanou časovou náročnosťou niektorých pracovných úloh 

a percipovanou významnosťou týchto úloh. Na základe zistení boli formulované závery 

a návrhy intervenčných opatrení a je prezentovaný konštrukt kľúčových kompetentností 
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vysokoškolského učiteľa, ktoré tvoria základné, sociálne, pedagogické, vedecko-

výskumné a manažérske kompetentnosti.  

II. štúdia analyzuje mieru spokojnosti, sebauplatnenia, kompetencií v práci učiteľov 

a prestíž učiteľskej profesie vzhľadom k rodu, akademickej hodnosti, služobnej 

seniorite a pôsobeniu v konkrétnom vednom odbore.  

III. štúdia spracováva tematiku kariéry učiteľa, poskytuje prehľad teoretických východísk 

kariéry. Analyzuje akademickú kariéru cez objektívne faktory (odborná a riadiaca 

kariéra, vedenie grantov a výška platu) a subjektívne faktory (kariérová a pracovná 

spokojnosť). Teoreticky zdôvodňuje úzke prepojenie kariéry a identity učiteľov. 

Výsledky výskumu preukázali, že sú rozdiely v objektívnych ukazovateľoch kariéry 

medzi mužmi a ženami v prospech mužov. Ženy dosahovali vyššiu kariérovú 

spokojnosť ako muži, no v pracovnej spokojnosti sa nelíšili. Pracovná spokojnosť 

učiteľov s rôznym pracovným zaradením dosahuje mierne pozitívne hodnoty 

(najspokojnejší sú profesori a doktorandi). Odborná a riadiaca kariéra spolu s výškou 

zárobku predikujú kariérovú spokojnosť. Podľa analýzy štruktúry identity majú 

najvýznamnejší post na univerzite vedúci grantov a za nimi nasledujú profesori. Ženy -

učiteľky sú hodnotené menej pozitívne ako muži a za negatívny rolový model sú 

považovaní učitelia bez výskumnej angažovanosti.  

 

Práca učiteľa na ktoromkoľvek stupni vzdelávania je psychicky náročná. Nielen preto, 

že je vystavený nadmerne dlho bezprostredným sociálnym kontaktom ale aj preto, že výkon 

jeho práce je bezprostredne závislý od jeho osobnosti, vonkajšieho pôsobenia a nevyhnutnosti 

neustálej sociálnej kontroly. Autorky sa bližšie pozreli na to, ako učiteľ pracujúci na vysokej 

škole, ale aj na strednej a základnej svoju prácu prežíva, ako ju vníma on sám a tiež 

v kontexte so svojim pracovným okolím. Z výsledkov, ktoré získali, uvádzame: (Kravčáková, 

Lukáčová, & Búgelová, 2011) 

− Celkovo vyššiu mieru spokojnosti s prácou a jej náplňou vykazujú vysokoškolskí učitelia 

– muži. Aj keď ženy nie sú nespokojné, pravdepodobne častejšie zažívajú pocit 

bezradnosti či pochybnosti čo ich nabáda tiež k častejším úvahám hľadať si iné pole 

pôsobenia.  

− Bez ohľadu na rod, všetci respondenti uvádzajú zníženú mieru nefinančného ocenenia. 

Tento nedostatok môže a obvykle má za následok zníženie osobnej angažovanosti, 

motivácie a celkového entuziazmu pre výkon profesie a môže viesť aj k predčasnému 

vyhoreniu.  
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− Logicky očakávaný predpoklad, že so zvyšujúcou sa akademickou hodnosťou, 

(kariérovým postupom) bude stúpať aj nefinančné ocenenie a uznanie sa naplnil iba 

čiastočne a vzťahoval sa len na nositeľov hodnosti DrSc. Je treba v rámci objektivity 

poznamenať, že z celkového súboru boli iba 2 respondenti s touto hodnosťou.  

− Za pozornosť stoja údaje, ktoré dokumentujú relatívne vysokú aktivitu v inovačných 

tendenciách na pracovisku, ale možnosti aj reálne presadenie eventuálneho návrhu sa 

pohybujú na úrovni priemeru, čo možno označiť ako nie dostatočné.  

− V percepcii vlastnej práce v súvislosti s nárastom odpracovaných rokov, seniority, 

nedochádza prakticky k žiadnej významnejšej zmene. Zmeny v reflexii a sebareflexii sa 

pohybujú v desatinných odchýlkach a výraznejšie rozdiely boli zaznamenané len 

u učiteľov pôsobiacich na univerzite v rozmedzí 6 až 10 rokov.  

− V súvislosti s pôsobením v rôznych vedných odboroch stojí za zmienku najvyššia 

dosiahnutá priemerná hodnota prestíže v lekárskych vedách, ale zároveň aj najčastejšie sa 

vyskytujúci zážitok bezradnosti. V ostatných faktoroch neboli zaznamenané signifikantné 

rozdiely.  

V priamom hodnotení prestíže, t. j. „moje povolanie je samo o sebe prestížne“ a „ja 

ako nositeľ prestížnejšieho povolania ako ľudia s iným povolaním“, boli v porovnaní 

s nepriamym usudzovaním, t. j. predpokladanou percepciou zo strany študentov a spoločnosti 

dosiahnuté nasledujúce výsledky: (Kravčáková, Lukáčová, & Búgelová, 2011) 

− Učitelia aj učiteľky v priamom posudzovaní hodnotili prestíž v obidvoch významoch 

zreteľne vyššie ako v nepriamom posudzovaní. Tento jav sa premieta okrem rodu aj 

vzhľadom k stupňu akademickej hodnosti, seniority a pôsobenia vo vednom odbore.  

− Učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania prežívajú subjektívny pocit 

spoločenského nedocenenia a nedostatok úcty tak k osobe učiteľa (základné 

a stredné školy), ako aj k učiteľskej profesii.  

− Vysokoškolskí učitelia v zhode s učiteľmi na základných a stredných školách 

pociťujú deficit v morálnej satisfakcii za vykonávanú prácu, nedostatok 

elementárnej zdvorilosti a úcty voči svojej osobe a absenciu prostého verbálneho 

ocenenia. Súčasne tieto prejavy tzv. nehmotného ocenenia považujú za vysoko 

pracovne motivujúce. Alarmujúci je stav predimenzovane nízkej sebapercepcie 

vzhľadom k profesionálnej prestíži u učiteľov základných škôl, ktorá hraničí až 

so sebaponižovaním, čo pri súčasne pozitívnom vzťahu k výkonu vlastnej profesie sa 

javí ako vysoko frustrujúce.  
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− Predpoklad sebapercepcie učiteľov a percepcie rodičov a žiakov vzhľadom k prestíži 

profesie učiteľa na ZŠ a SŠ je signifikantne odlišný v prospech učiteľov.  

− Vo všeobecnosti verejnosť pripisuje prestíž učiteľskej profesii na základných a stredných 

školách v hodnotách štatistického priemeru, na vysokých školách mierne nadpriemernú.  

− Kritické pohľady zo strany rodičov, žiakov a verejnosti na prejavy správania sa 

učiteľov na ZŠ a VŠ nevylučujú pravdepodobnosť podobných kritických poznámok 

zo strany študentov VŠ a verejnosti aj na adresu VŠ učiteľov.  

Údaje vysokoškolských učiteľov o predpokladanej nižšej miere vážnosti v očiach 

študentov evidentne svedčia o tom, že vysokoškolskí učitelia akoby a priori predpokladali 

zníženú úctu a akceptáciou náročnosti ich práce zo strany študentov a spoločnosti. 

3.1.2.2 Analytická štúdia – Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov 

na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie 

Analytická štúdia poskytuje exaktné poznatky o učiteľoch a vedecko-výskumných 

pracovníkoch na slovenských vysokých školách, naznačuje možné tendencie ďalšieho vývoja 

a odhaľuje bariéry, ktoré demotivujú mladých ľudí uchádzať sa o prácu vysokoškolského 

učiteľa a výskumného pracovníka. Štúdia formuluje návrhy opatrení pre zlepšenie podmienok 

kariérneho rastu vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a stimuláciu záujmu 

mladých ľudí o akademickú kariéru. 

Analytická štúdia vyplynula ako potreba z dokumentu Modernizačný program 

Slovensko 21 schváleného vládou SR uznesením č. 367 zo 4. júna 2008 a bola zahrnutá 

do Akčného plánu pre prioritnú oblasť Vzdelávanie, opatrenie č. 9 – Podpora demografickej 

tranzície (generačnej výmeny) na vysokých školách. 

Prvý krát v histórii slovenského vysokého školstva bola vykonaná analytická štúdia 

takéhoto obsahu. Súčasťou sú výsledky rozsiahleho sociologického prieskumu, v rámci 

ktorého odpovedalo na otázky v online dotazníku 1 115 učiteľov a výskumných pracovníkov 

a 696 študentov denného doktorandského štúdia. Na doplnenie a rozšírenie získaných 

poznatkov boli vykonané aj osobné rozhovory s 21 učiteľmi, 6-timi výskumnými 

pracovníkmi, 13-timi doktorandmi a 11-timi manažérmi vysokých škôl na celom území 

Slovenska. Súčasťou analytických prác bolo aj pilotné zozbieranie štatistických údajov 

o výberových konaniach na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov uskutočnených 

na slovenských vysokých školách v roku 2008. Po prvý krát bol systematicky spracovaný aj 

vývoj vekovej štruktúry vysokoškolských učiteľov za posledných 5 rokov. Zdrojom cenných 
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informácií a odporúčaní v analytickej štúdii sú benchmarkingové štúdie o akademickej kariére 

na vysokých školách v Rakúsku, Fínsku a Anglicku, ktoré boli vypracované na základe 

osobných rozhovorov s predstaviteľmi ministerstiev a zástupcov manažmentu prestížnych 

univerzít v daných krajinách.  

Z hľadiska vekovej štruktúry je možné konštatovať, že vek vysokoškolských učiteľov 

sa skutočne zvýšil. Zatiaľ čo počty učiteľov vo vekových skupinách do 35 rokov a 35 – 54 

rokov boli v rokoch 2008 mierne nižšie ako v roku 2004, vo vekovej skupine 55 a viac rokov 

došlo k ich navýšeniu až o 23%. Na druhej strane však súčasne s vekom rástol aj ich celkový 

počet a objavujú sa aj pozitívne vývojové tendencie: stúpol celkový počet profesorov a rastú 

aj počty docentov, odborných asistentov a asistentov v mladom veku 30 – 39 rokov. Podľa 

záverov prognózy dopytu po vysokoškolskom vzdelaní bude počet vysokoškolských 

študentov na Slovensku v ďalších rokoch mierne klesať. Celkový počet učiteľov 

a výskumných pracovníkov na slovenských vysokých školách preto nie je potrebné ďalej 

zvyšovať. V najbližších rokoch sa predpokladá skôr stagnácia alebo mierny pokles ich počtu. 

Bude pritom pokračovať trend pomalého znižovania personálnych kapacít na verejných 

vysokých školách v prospech mierneho nárastu počtu učiteľov na súkromných vysokých 

školách.  

Hlavnou témou ďalšej dekády bude kvalita, motivácia a ďalšie vzdelávanie 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. S tým súvisia navrhované odporúčania 

pre zlepšenie podmienok ich kariérneho rastu, ktoré vyžadujú aktívny prístup a súčinnosť 

vlády SR, Ministerstva ŠVVŠ SR a jednotlivých vysokých škôl. Mnohé navrhované opatrenia 

sú realizovateľné aj za súčasných podmienok bez potreby legislatívnych zmien či 

mimoriadnych finančných zdrojov. Na najvyššej úrovni riadenia je významným nedostatkom 

nejasné strategické smerovanie vysokého školstva na Slovensku. Je preto potrebné vytvoriť 

strategický poradný orgán ministra školstva zložený zo slovenských aj zahraničných expertov 

a vypracovať na vládnej úrovni pri spolupráci vysokých škôl, SAV a podnikov stratégiu 

rozvoja vzdelávania a výskumu vrátane 2-3 výskumných priorít, v ktorých má Slovensko 

šancu dostať sa na špičku svetového výskumu. Zároveň je potrebné prehodnotiť postavenie 

výskumného pracovníka s cieľom zatraktívniť jeho pracovné podmienky a možnosti 

kariérneho rastu. V oblasti mzdovej politiky je nevyhnutné zvýšiť celkový objem finančných 

zdrojov zo štátneho rozpočtu určených na odmeňovanie vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov tak, aby boli konkurencieschopné v porovnaní s krajinami V4. 

Odporúčaním tejto štúdie je zachovať princíp platových tabuliek, ale zaviesť do nich 

motivačné prvky bez ohľadu na vek resp. počet odpracovaných rokov a súčasne väčšie skoky 
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v základnom plate po získaní titulu docent a profesor. Rovnako aj základný plat učiteľa 

s titulom PhD. by mal byť výrazne vyšší ako štipendium študenta doktorandského štúdia. Na 

viacerých úrovniach sa objavili indície, že kritériá na získanie titulov docent a profesor sú 

príliš formálne a že v niektorých odboroch je prakticky nemožné získať na Slovensku titul 

profesor. Keďže ide o veľmi dôležité medzníky akademickej kariéry, je potrebné vypracovať 

analýzu podmienok na získanie titulu docent a profesor podľa jednotlivých odborov a prijať 

nápravné opatrenia.  

Zákonom stanoviť minimálnu dĺžku pracovných zmlúv na dobu určitú, ktoré sú 

výsledkom výberových konaní, v trvaní 3 roky. V súčasnosti sa bežne uzatvárajú aj na 1 rok, 

čo je veľmi krátka doba, ktorá vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov odrádza 

od práce na dlhodobých projektoch, kvalitnej prípravy na výučbu a prípadne aj od plnenia 

kritérií na docentúru. Vysoké školy by mali vytvoriť systém zaškolenia nových 

zamestnancov. Veľmi výrazne zaostáva Slovensko v porovnaní s vyspelými krajinami 

v oblasti spolupráce vysokých škôl s praxou. Medzi akademickou kariérou a kariérou 

odborníka v praxi existuje v súčasnosti prakticky len jednosmerná mobilita (odchod z vysokej 

školy do praxe), ktorá vysoké školy ochudobňuje a posilňuje argumenty o nedostatočnej 

previazanosti teórie s praxou. Je preto potrebné vytvoriť nástroj na obsadzovanie vyšších 

funkčných miest na vysokých školách skúsenými praktikmi bez akademických titulov.  

Veľkou témou na európskych vysokých školách je ďalšie vzdelávanie zamestnancov. 

Je potrebné aj na Slovensku vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania pedagogických 

a výskumných pracovníkov vysokých škôl, pričom osobitný dôraz by mal byť venovaný 

moderným spôsobom výučby a cudzím jazykom. Dôležité je tiež vytvoriť systém výchovy 

a vzdelávania vysokoškolských manažérov, ktorí by sa pripravovali na pozície rektorov, 

prorektorov, dekanov, prodekanov a riaditeľov iných univerzitných pracovísk, a zabezpečiť aj 

manažérske vzdelávacie programy pre súčasných rektorov, prorektorov a dekanov.  

V neposlednom rade sa autori analytickej štúdie zamerali aj na riadenie kvality. 

Vysoké školy by mali implementovať systémy riadenia kvality, ktoré by prispeli 

k zefektívneniu ich fungovania. 

Navrhovali vytvoriť sústavu merateľných indikátorov na sledovanie podmienok 

a kvality štúdia a podporovať spoločné projekty na testovanie kvality študentov. Vyberáme 

jeden navrhovaný ukazovateľ (obrázok 17), ktorý pri jeho pravidelnom sledovaní poskytne 

spätnú väzbu nielen pre vysokú školu. Napríklad môže poskytnúť prehľad dôvodov odchodu 

vysokoškolských učiteľov z konkrétnej vysokej školy, resp. úplne zo školstva. V rámci 

analytickej štúdie autori vykonali telefonické rozhovory so šiestimi bývalými vysokoškolskými 
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učiteľmi, ktorí už nepracujú na vysokých školách a zistili dôvody ich odchodu. V tabuľke 13 sú 

uvedené skutočnosti od respondentov. 

 

 
Obrázok 17 Odchod učiteľov a výskumných pracovníkov z vysokých škôl – jeden z indikátorov 

akademickej kariéry 

Zdroj: (Helbich, 2009, s. 124) 

Pri spracovaní tejto podkapitoly sme vychádzali zo správy analytickej štúdie 

„Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR 

a možnosti jej optimalizácie (Helbich, 2009)“, ktorá je zverejnená na webovej stránke 

MŠVVŠ SR. 

 

Vzhľadom k tomu, že od predloženia správy analytickej štúdie, uplynulo už skoro 

7 rokov, bolo zaujímavé porovnať, aké zmeny sa vo vysokom školstve prejavili. Vyberáme 

len niektoré, ktoré sa predovšetkým dotýkajú predmetnej problematiky výskumnej úlohy.  

Priemerný vek učiteľov sa hýbe okolo 45 a mladí ľudia o túto prácu nemajú záujem. 

(MŠVVŠ SR (c), 2016)  

Ako sme už uviedli, ministri zodpovední za vysoké školstvo na konferencii v Jerevane 

v roku 2015 odsúhlasili aktualizované znenie Štandardov a usmernení na zabezpečovanie 
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kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a súčasne sa zaviazali ich 

implementáciou v národnom systéme vzdelávania. (MŠVVŠ SR) 

Tabuľka 13 Prehľad dôvodov odchodu vysokoškolských učiteľov zo školstva  

DÔVODY ODCHODU VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV ZO ŠKOLSTVA 

Respondentka 1 
(v súčasnosti pracuje ako 
riaditeľka odboru na úrade 
samosprávneho kraja) 

Pedagogická činnosť na vysokej škole ju dostatočne nenapĺňala, 
nakoľko podľa jej skúseností neustále klesala úroveň študentov. Bolo 
potrebné venovať stále viac úsilia výučbe základných poznatkov 
a opakovane vysvetľovať prednášané témy, čo ju demotivovalo. 

Respondent 2 
(v súčasnosti pracuje ako 
obchodný riaditeľ 
súkromnej firmy) 

Kariérny postup na vysokej škole je vzhľadom na jeho ambície príliš 
pomalý. V súkromnom sektore dosiahol za niekoľko rokov pozíciu, 
o ktorú by sa musel na vysokej škole snažiť desiatky rokov. 

Respondentka 3  
(v súčasnosti pracuje v 
neziskovom sektore) 

Z vysokej školy odišla po prehre vo výberovom konaní na dané funkčné 
miesto. Podľa jej názoru bolo výberové konanie zmanipulované, 
pretože predtým upozorňovala na tunelovanie finančných prostriedkov 
zo Štrukturálnych fondov na fakulte. Podala tiež trestné oznámenie 
na dekana fakulty. 

Respondentka 4 
(v súčasnosti pracuje ako 
sprievodkyňa v cestovnej 
kancelárii) 

Najdôležitejším dôvodom odchodu do súkromného sektora bolo nízke 
finančné ohodnotenie. Zároveň práca vysokoškolského učiteľa 
nespĺňala jej očakávania v oblasti pracovnej náplne – príliš veľa času 
musela venovať administratíve. Ďalším dôvodom tiež boli zlé vzťahy 
s vedením katedry. 

Respondentka 5  
(v súčasnosti pracuje vo 
finančnom sektore) 

Hlavným dôvodom odchodu bolo nízke finančné ohodnotenie a zlé 
medziľudské vzťahy na pracovisku. Za problém tiež považuje vysokú 
mieru neistoty zamestnania na vysokej škole kvôli opakovaným 
výberovým konaniam. 

Respondent 6 (v súčasnosti 
pracuje ako riaditeľ divízie 
v poisťovni) 

Uvádza ako hlavnú príčinu odchodu z vysokej školy zlé podmienky 
na výskum a zlé medziľudské vzťahy na pracovisku. Mzda bola tiež 
významným faktorom pri rozhodovaní o zmene práce. 

Zdroj: (Helbich, 2009, s. 78) 

V roku 2015 sa na 22 vysokých školách dokončila komplexná akreditácia ich činností. 

Okrem akreditácie jednotlivých činností sa posudzoval aj vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokej školy, kvalita jej tvorivej činnosti, napĺňanie poslania vysokej školy 

a Akreditačná komisia sa vyjadrila aj k začleneniu vysokých škôl. (MŠVVŠ SR (c), 2016) 

V poslednom období sa vystupňovala nespokojnosť pedagogických i nepedagogických 

pracovníkov predovšetkým regionálneho školstva, čo vyústilo do štrajkov a protestných akcií 

učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve a naštartovalo riešenie množstva 

problémov v školstve. V súčasnosti prebieha najväčšia reforma školstva za posledných 

25 rokov v oblasti výchovy a vzdelávania. Ministerstvo ŠVVŠ SR predstavilo v októbri 2016 

tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, označenej aj ako Učiace sa 

Slovensko. Zverejnený dokument je zatiaľ v procese tvorby a jeho cieľom je predstaviť 
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odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, 

začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. Materiál 

nadväzuje na strategický cieľ stanovený pre oblasť vysokého školstva v programovom 

vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020. 

Vyberáme niektoré ciele z návrhu Učiaceho sa Slovenska pre oblasť vysokého 

školstva: 

− Cieľ VŠ-1-1: Vysoké školy poskytujú kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a sú zaň plne 

zodpovedné. Systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je prioritne 

postavený na vnútorných systémoch zabezpečovania kvality jednotlivých vysokých škôl, 

spĺňajúcich medzinárodne prijaté štandardy a odporúčania. (V súčasnosti je z mena 

v oblasti systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania najnaliehavejšou 

úlohou slovenského vysokého školstva.) 

− Cieľ VŠ-1-4: Rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní kvalitného vysokoškolského 

vzdelávania majú kvalitní vysokoškolskí učitelia, ktorí sú motivovaní vykonávať svoju 

prácu a ktorí majú vytvorené primerané podmienky na svoju prácu. Systém je nastavený 

tak, aby v maximálnej miere podporoval dostatok kvalitných vysokoškolských učiteľov 

na vysokých školách. (Základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského 

vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí učitelia. Zabezpečiť dostatok kvalitných, morálne 

vyspelých a motivovaných vysokoškolských učiteľov na slovenských vysokých školách 

vyžaduje systémovú podporu, ktorá v tomto prípade znamená zvýšenie atraktívnosti 

povolania vysokoškolského učiteľa. Hlavnými zložkami atraktívnosti sú primerané 

finančné ocenenie a podmienky na osobný rast, ktorý vedie k pocitu napĺňania životného 

poslania a sebarealizácie. Tieto podmienky zahŕňajú aj primerané pracovné prostredie 

a spoločenské uznanie.) 

4.1.3 Inšpekcia práce 

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov umožňuje 

zamestnancom podať podnet na inšpektorát práce a tým upozorniť na porušovanie 

pracovnoprávnych predpisov, nevhodné pracovné podmienky a na ďalšie skutočnosti, 

o ktorých sa domnieva, že nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z úlohy č. 62 Národného akčného plánu pre 

elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 povinnosť zabezpečovať 

pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami 
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a z úlohy č. 2 Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 

kontrolovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní. 

Národný inšpektorát práce na svojej webovej stránke uvádza súhrnné zistenia 

inšpekcie práce v oblasti diskriminácie a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, 

z ktorých uvedieme niektoré zistenia s upriamením pozornosti sa na školstvo. 

Inšpektorátom práce bolo v roku 2015 doručených 143 podaní (t. j. podnetov 

zamestnancov, oznámení bývalých zamestnancov, tretích osôb aj anonymných oznámení), 

v ktorých zamestnanci či bývalí zamestnanci poukazovali na porušenie zásady rovnakého 

zaobchádzania či rovnakého odmeňovania zo strany ich zamestnávateľov. Na základe podaní 

boli vykonané inšpekcie práce, ktorých cieľom bolo preskúmať skutočnosti uvedené 

v predmete podania a v prípade zistenia porušenia zákona zjednať vo veci nápravu, a to aj 

s prípadnými sankčnými postihmi.  

Z uvedených 143 podaní bolo po vykonaní inšpekcie práce 36 podaní vyhodnotených 

ako opodstatnených (opodstatnenosť 25,17 %). Z uvedeného vyplýva, že pri každom štvrtom 

podaní, ktorým sa zamestnanec či zamestnankyňa obrátili na orgány inšpekcie práce 

s poukázaním na možnú diskrimináciu zo strany zamestnávateľa, sa inšpektorom práce 

podarilo preukázať porušenie zásady rovnakého zaobchádzania či rovnakého odmeňovania 

tak, ako to zamestnanci namietali. 

Počet podaní doručených v roku 2015 orgánom inšpekcie práce, v ktorých autori 

poukazovali na možné konanie napĺňajúce znaky nerovnakého zaobchádzania či nerovnakého 

odmeňovania, tvorilo 2,49 % z celkového počtu podaní doručených v roku 2015 

inšpektorátom práce. Celkový počet všetkých podaní v roku 2015 bol 5 734.  

Obsahom podaní poukazujúcich na porušenie zásady rovnakého zaobchádzania 

a rovnakého odmeňovania boli nasledujúce námietky: (NIP, 2016) 

− rozvrhovanie pracovného času nevýhodnejšie pre určitú skupinu zamestnancov,  

− nevýhodnejšie mzdové podmienky zamestnankyne po jej návrate z rodičovskej 

dovolenky oproti porovnateľnej zamestnankyni s neskorším dátumom vzniku pracovného 

pomeru,  

− nerovnaké odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu – časť 

zamestnancov má dohodnutú mesačnú mzdu v pevnej výške, časť má dohodnutú 

variabilnú zložku mzdy, ktorá je viazaná na dochádzku do zamestnania,  
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− dojednanie rozdielnych mzdových podmienok (základnej mzdy) u zamestnancov 

s dohodnutým rovnakým druhom práce a rovnakou pracovnou náplňou (uvedené bolo 

obsahom viacerých podaní),  

− subjektívne kritériá ohodnocovania práce zamestnancov pri rozdeľovaní odmien 

a priznávaní osobných príplatkov, 

− nekonanie zamestnávateľa vo veci sťažnosti zamestnanca, ktorou poukazoval 

na nerovnaké zaobchádzanie či nerovnaké odmeňovanie (uvedené bolo obsahom 

viacerých podaní),  

− nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s povinnosťou evidovať príchody a odchody 

do/zo zamestnania, 

− nerovnaké zaobchádzanie pri určovaní čerpania dovolenky,  

− nerovnomerné určenie úväzku pedagogických zamestnancov, a to tak, že 

u niektorých zamestnancov je úväzok nenaplnený a jednému zamestnancovi je 

úväzok určený aj vrátane nadčasových hodín, 

− vyplácanie kreditových príplatkov len niektorým pedagogickým zamestnancom 

na základe diskriminačného prístupu, 

− uvoľňovanie niektorých pedagogických zamestnancov na vzdelávanie počas 

vyučovacieho procesu, iným vzdelávanie počas vyučovania nie je umožnené, 

− šikanovanie zamestnancov na pracovisku zo strany vedúcich zamestnancov, nútený 

výkon práce nadčas v rozpore so zákonom, 

− šikanovanie zamestnanca na pracovisku – odobratie odmien, osobného príplatku, 

obvinenie z porušenia pracovnej disciplíny z dôvodu, že upozornil na nedodržiavanie 

pracovných podmienok zo strany vedúceho zamestnanca, 

− šikanovanie zamestnancov zo strany riaditeľky a zastrašovanie skončením pracovného 

pomeru, 

− šikanovanie a psychický nátlak zo strany riaditeľky školy v súvislosti 

s nerešpektovaním rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, 

− šikanovanie, psychický nátlak, nadmerná kontrola, vyhrážky a verbálne útoky zo strany 

vedúceho zamestnanca, 

− priznanie príplatku za zmennosť v rozdielnej sadzbe v rámci rozpätia 

u pedagogických zamestnancov s rovnakým pracovným zaradením, vykonávajúcim 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, 

− sexuálne obťažovanie na pracovisku (podanie urobila iná osoba – muž), 
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− diskriminácia z dôvodu odborovej činnosti a výkonu funkcie zástupcu zamestnancov, 

− diskriminácia matiek pri hromadnom prepúšťaní, 

− nerovnaké zaobchádzanie pri zabezpečení stravovania – zamestnancom výroby je 

poskytovaná stravovacia poukážka v nižšej hodnote než zamestnancom administratívy. 

Tabuľka 14 Prehľad zistených nedostatkov v oblasti diskriminácie (porušenie § 13 Zákonníka práce) 

v roku 2015 podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) kontrolovaného subjektu 

 

Zdroj: (NIP, 2016) 

Inšpektorátmi práce bolo v roku 2015 zistených celkovo 34 porušení ustanovení § 13 

Zákonníka práce, ktoré upravujú oblasť rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovno-

právnych vzťahov. V porovnaní s rokom 2013, kedy bolo zistených 27 porušení ustanovení § 

13 Zákonníka práce upravujúceho oblasť rovnakého zaobchádzania, predstavuje 34 porušení 

v roku 2015 nárast o 25,93 %. V porovnaní s rokom 2014, kedy bolo zistených 20 porušení 

ustanovení § 13 Zákonníka práce, je 34 zistených porušení v roku 2015 nárastom o 70 %. 

V tabuľke 14 a 15 prinášame pohľad na zistené nedostatky v oblasti diskriminácie 

(porušenie § 13 Zákonníka práce) v rokoch 2015 a 2014, ktoré sú usporiadané podľa 

štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti (SK NACE) kontrolovaného subjektu. 

V roku 2014 boli predmetom podnetov smerujúcich do oblasti zásady rovnakého 

zaobchádzania boli najčastejšie námietky smerované voči zamestnávateľom, ktoré sú 

rozpočtovou organizáciou v oblasti verejnej správy a v oblasti vzdelávania. Namietané bolo 
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najmä nerovnaké zaobchádzanie so zamestnancami na pracovisku zo strany nadriadeného 

zamestnanca (štatutára) či bossing na pracovisku. Rovnako bolo namietané aj konanie 

zamestnávateľa v rozpore s dobrými mravmi zasahujúce do ľudskej dôstojnosti či zneužívanie 

právomocí vedúceho zamestnanca na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu. 

(NIP, 2015) 

Tabuľka 15 Prehľad zistených nedostatkov v oblasti diskriminácie (porušenie § 13 Zákonníka práce) 

v roku 2014 podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) kontrolovaného subjektu 

 

Zdroj: (NIP, 2015) 

Zaujímavým prvkom v danej oblasti je skutočnosť, že najviac podnetov (aj 

opodstatnených) smerovalo do oblasti školstva, verejnej správy a samosprávy či do oblasti 

sociálnych služieb. 

Zamestnanec poškodený porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa môže 

v konaní pred súdom nechať zastupovať advokátom, inou fyzickou či právnickou osobou, 

prípadne Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Stredisko zo zákona 

zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. 



111 
 

4.1.4 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie 

na ochranu a podporu ľudských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným 

orgánom, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona 

č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon). 

Antidiskriminačný zákon upravuje ako formu diskriminácie aj tzv. obťažovanie, čo je 

podľa antidiskriminačného zákona také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže 

dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, 

potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo 

následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. Pod túto formu 

diskriminácie je možné zahrnúť aj mobbing/bossing na pracovisku, nie však každý 

mobbing/bossing možno považovať za diskrimináciu. K tomu, aby takéto konanie bolo 

diskrimináciou je potrebné, aby existoval DÔVOD, z ktorého antidiskriminačný zákon 

v § 2 ods. 1 zakazuje diskrimináciu. Diskriminácia je zakázaná z dôvodu pohlavia, 

náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 

zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, 

farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho 

pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. O niečo širší výpočet dôvodov obsahuje 

Zákonník práce, ktorý explicitne okrem uvedených dôvodov zakazuje diskrimináciu aj 

z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a genetických vlastností. V tomto smere býva 

v niektorých prípadoch problematické určiť konkrétny dôvod, ktorým sa obeť 

mobbingu/bossingu odlišuje od svojich kolegov a v čom je oproti nim v inom postavení, 

nakoľko je ťažké určiť na základe čoho si osoba, ktorá šikanuje vyberá svoju obeť a dôvod 

zväčša nebýva úplne jednoznačný. Niekedy môže ísť o jedinca, ktorý sa jej zdá 

najzraniteľnejší, niekedy práve naopak, najmä pri bossingu, býva obeťou človek, ktorým sa 

jeho nadriadený cíti byť ohrozený a bojí sa o stratu svojej pozície. (Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva, 2014) 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa v podnetoch stretlo 

v poslednom období výlučne s namietanou šikanou vo forme bossingu, tzn. zo strany 

nadriadeného alebo nadriadených osôb, ktoré majú z titulu svojho postavenia lepšiu pozíciu 

na šikanu svojich podriadených. V prípadoch, s ktorými sa Stredisko stretlo, boli dôvodmi 

bossingu odborová príslušnosť, zdravotné postihnutie, ale aj osobné nesympatie, 
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nezhody na pracovisku, strach z ohrozenia pozície nadriadeného a podobne. V každom 

prípade však ide o dokazovanie svojej ,,sily“ voči slabšiemu subjektu v pracovnoprávnom 

vzťahu a zneužitie nadriadeného postavenia. 

Prejavy diskriminačného správania voči obeti z vyššie uvedených „dôvodov“ 

pramenia z vnútorného psychického postoja agresora k obeti, (nepriateľstva, predsudkov 

a „nálepiek“ naviazaných na objektívne existujúcu individuálnu či skupinovú charakteristiku 

obete) a majú mnoho podôb: „Prípady bossingu, s ktorými sa Stredisko stretlo v rámci svojej 

činnosti, boli napríklad zákonom nedovolené monitorovanie zamestnanca, ktoré vyústilo 

do upozornenia na závažné porušenie pracovnej disciplíny, zadávanie úloh nad rozsah 

činností dohodnutých pracovnou zmluvou, konkrétne pedagogickej zamestnankyni boli 

nadriadenou zadávané úlohy ako upratovanie školského dvora alebo úprava zelene. 

Prejavmi bossingu vo viacerých prípadoch bolo aj vynechávanie zamestnanca 

z kolektívnych akcií a aktivít (napríklad zamestnanec ako jediný nedostal pozvánku 

na pracovnú akciu), alebo obmedzenie prístupu do niektorých pracovných priestorov, 

napríklad do jedálne. (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2014)“ (MŠVVŠ SR, 

2015, s. 87) 

Zákaz zneužitia subjektívnych práv je základnou zásadou súkromného práva, ktorý sa 

odráža aj v základných zásadách Zákonníka práce, ktorý v čl. 2 ustanovuje: ,,Výkon práv 

a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; 

nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka 

pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“ Za takéto konanie nesie primárne 

zodpovednosť zamestnávateľ, ktorý je povinný vytvoriť na pracovisku také podmienky, 

aby nedochádzalo k šikane jeho zamestnancov, či už vo forme mobbingu alebo bossingu. 

V praxi sa ukazuje ako problém, ktorý sa týka aj iných foriem diskriminácie 

v pracovnoprávnej a obdobnej právnej oblasti, aj vybavovanie sťažností na diskrimináciu 

zamestnancov. Bežným javom je, že sťažnosť na nadriadeného zamestnanca napriek tomu, že 

je adresovaná jeho ďalšiemu nadriadenému, vybavuje práve ten zamestnanec, voči ktorému 

sťažnosť smeruje, čo má za následok iba zintenzívnenie šikany voči svojmu podriadenému, 

t. j. sťažnosť zamestnancovi nepomôže v náprave protiprávneho stavu, ale mu naopak priťaží. 

(Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2014) 
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4.2 Výskum pracovných podmienok v školstve na Slovensku a jeho zistenia 

Predmetom výskumu boli pracovné podmienky pedagógov a ostatných 

zamestnancov pracujúcich v školstve na Slovensku. Hlavných dôvodov vedúcich 

k predmetnému skúmaniu bolo viacero. 

Množstvo dôvodov vyplýva zo zistení I. etapy riešenia výskumnej úlohy „Systémy 

riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – pracovný stres, 

rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP14“, kde opierajúc sa 

o zistenia uvádzame, že jednou skupinou zamestnancov citlivých na nepriaznivé účinky 

psychosociálnych rizikových faktorov na zdravie pri výkone povolania sú zamestnanci 

pracujúci v školstve. Ide o výkon učiteľského povolania, kde dominantnou charakteristikou je 

práca s ľuďmi, náročnosť a zodpovednosť. Psychická záťaž je v učiteľskom povolaní spojená 

s každodenným osobným kontaktom a komunikáciou učiteľov s viacerými skupinami osôb 

(žiakmi, študentmi, rodičmi, kolegami, vedením) a častokrát ich protichodnými požiadavkami 

na učiteľa, pri vzdelávaní a vychovávaní sa od nich vyžaduje veľké osobné nasadenie, kladie 

sa na nich vysoká zodpovednosť vyplývajúca zo vzdelávania a výchovy mladej generácie 

a ich mravného vývinu, od učiteľov sa tiež vyžaduje vysoký empatický prístup 

a rešpektovanie individuality žiaka/študenta, zároveň sa od nich očakáva ústretové a príjemné 

vystupovanie, ochota učiť sa novým veciam, byť nápomocný, s nízkym spoločenským 

statusom, chýbajúcou sociálnou podporou/oporou (v zmysle ľudskej účasti, prejavenia 

záujmu, vypočutia a pochopenia) a nedostatočným finančným a morálnym ohodnotením 

práce. 

Nie je tajomstvom, že dochádza k starnutiu populácie a to nielen na Slovensku, čo je 

dlhodobým dôsledkom nízkej pôrodnosti a zlepšujúcich sa úmrtnostných pomerov.  

Podľa prognóz Eurostatu bude populácia na Slovensku starnúť najintenzívnejšie 

zo všetkých krajín Európskej únie a Slovensko sa v priebehu necelých 50 rokov zmení 

z jednej z najmladších krajín Európskej únie (v súčasnosti tretia najmladšia krajina po Írsku 

a Cypre) na jednu z najstarších (v roku 2060 bude mať v EÚ28 staršie obyvateľstvo 

od Slovenska len Portugalsko). Priemerný vek obyvateľstva na Slovensku sa do roku 2060 

zvýši o 9 rokov, resp. 24 % a priblíži sa tesne k hranici 50 rokov. (Vaňo, 2015) 

Na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti 

Európska únia stanovila stratégiu pre rast a zamestnanosť – Stratégia Európa 2020, ktorá má 

                                                 
14 http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Urdzikova/2015_vu_systemy_riadenia_a_bozp.pdf 
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v priebehu desaťročia zabezpečiť hospodársky rast prostredníctvom efektívneho investovania 

do kľúčových oblastí: zamestnanosti, výskumu a vývoja, vzdelávania, zmiernenia chudoby, 

klímy a energetickej udržateľnosti. V oblasti zamestnanosti ide o zvýšenie miery 

zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %. Slovensko si národný cieľ 

zvýšenia miery zamestnanosti stanovilo na 72 % z populácie vo veku 20 až 64 rokov. To 

znamená, že obyvatelia EÚ ale aj Slovenska budú musieť pracovať dlhšie.  

Ďalšie dôvody k skúmaniu predmetnej problematiky vyplynuli z nahliadnutia 

do chronológie štrajkov a protestných akcií z oblasti školstva, keďže zamestnanci 

a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie a v prípade rozporu ich záujmov, 

majú zamestnanci právo na štrajk a zamestnávatelia právo na výluku (Zákonník práce).  

Hoci prvú zdokumentovanú zmienku o kolektívnej protestnej činnosti pracovníkov 

podobajúcej sa štrajku je možné nájsť už v starovekom Egypte, pojem štrajk bol prvýkrát 

využitý až v roku 1768 v Anglicku, kedy námorníci na podporu demonštrácií v Londýne 

odstránili z obchodných lodí sťažňové plachty a nevyplávali na more. Pred vznikom prvej 

Československej republiky platila na území Slovenska uhorská právna úprava, ktorá 

zakazovala štrajkovú činnosť. Počas druhej svetovej vojny platil tiež zákaz štrajkovať. 

Zákonná úprava záväznosti kolektívnej zmluvy bola v Európe prijatá až po prvej svetovej 

vojne. V medzivojnovom Česko-Slovensku platila do roku 1937 iba čiastková právna úprava 

kolektívneho vyjednávania. Potom bolo vydané vládne nariadenie (č. 141/1937 Zb.) 

o záväznosti hromadných pracovných zmlúv, ktoré by sa v dnešnom poňatí dali nazvať 

kolektívnymi zmluvami. Kolektívne zmluvy sa stali v ČSR úplne právne záväzné 

a nevylúčiteľné. Na začiatku sa uplatňovali na základe princípu subsidiarity, následne sa stali 

všeobecne záväznými. Počas druhej svetovej vojny sa kolektívne zmluvy neuzatvárali. 

K navráteniu sa k pôvodným funkčnostiam sociálneho partnerstva a kolektívneho 

vyjednávania prišlo až po zmene režimu po roku 1989. (Zachar, 2012) 

Z dostupných údajov uvádzame chronologicky prehľad niektorých štrajkov 

a protestných akcií učiteľov (pedagogických a odborných) a nepedagogických pracovníkov 

v školstve: 

- 13. septembra 2016 Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) vyhlásila stupňovaný štrajk 

učiteľov, ktorý začal hodinovým prerušením práce. Zapojilo sa doň 1 773 učiteľov 

zo 106 škôl zo všetkých krajov. Štrajk pokračoval 21. septembra, keď 2 000 učiteľov 

z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. 29. septembra prerušilo 

2 031 učiteľov prácu na tri hodiny. 7. októbra štyri hodiny neodučilo vyše 1 700 učiteľov 

z 204 škôl na Slovensku. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom 
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školstve je približne 89-tisíc. Stupňovaným štrajkom sa podľa ISU podarilo upozorniť 

na všetky problémy v školstve, opäť sa o nich diskutuje a učitelia vidia, ako reagujú 

vládni predstavitelia. ISU tiež podľa jej predstaviteľov pomáha aj povedomie, že problém 

v školstve treba riešiť. Ako ďalej tvrdia, celkovú úspešnosť však budú vedieť učitelia 

posúdiť po dlhšom čase, bez ich aktivít by však nebolo napätie v spoločnosti. (SITA, 

2016 (a)) (SITA, 2016 (b)) 

- 25. januára 2016 bol vyhlásený neobmedzený ostrý štrajk učiteľov, ktorý Iniciatíva 

slovenských učiteľov (ISU) 15. februára prerušila, pričom zostali v štrajkovej 

pohotovosti. ISU tvrdí, že do ostrého štrajku sa počas vyše dvoch týždňov zapojilo viac 

ako 15.000 učiteľov z približne 1000 škôl. Časť zo škôl bola zatvorená, iné pracovali 

v obmedzenom režime. Na Slovensku je podľa údajov ministerstva školstva 2935 

materských, 2113 základných a 868 stredných škôl. Učiteľov je približne 89.000. 

Dôvodom vyhlásenia štrajku bolo podľa ISU dlhodobé ignorovanie požiadaviek 

učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie 

primeraného financovania školstva. (TA3, 2016) Štafetový kolík štrajku prevzali vysoké 

školy a vysokoškolský pedagógovia, ktorí takto vyjadrili solidaritu s kolegami 

v regionálnom školstve. Do štrajku vstúpili na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza 

s ich kolegami, na znak nesúhlasu so súčasným spoločenským postavením učiteľov, no 

predovšetkým na podporu troch požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. 3. marca 

2016 pred voľbami, ktoré sa konali 5. marca 2016, bol historicky najdlhší štrajk 

v dejinách Slovenska prerušený a učitelia a vysokoškolskí pedagógovia prešli 

do štrajkovej pohotovosti. Ostrý štrajk obnovia v prípade, že sa nová vláda naďalej 

nebude zaoberať nastolenými požiadavkami.  

„Školstvo sa v posledných týždňoch stalo dejiskom najdlhšieho štrajku v moderných 

dejinách Slovenska. Spoločenské postavenie a pracovné podmienky zamestnancov 

rezortu, ako aj problémy rozvoja systému stáli vyše dve desaťročia na okraji záujmu 

štátnej moci,“ povedal Juraj Halas z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Vyše 

štyridsaťdňový štrajk regionálnych učiteľov, podpora rodičov a následné prebratie 

štrajkovej štafety vysokými školami podľa neho spravili zo školstva významnú tému 

spoločenskej diskusie. Aj keď sa šesťtýždňovým štrajkom spolu 15-tisíc pracovníkov 

školstva a učiteľov z 20 slovenských vysokých škôl dosluhujúca vláda nezaoberala, 

ustúpiť z požiadaviek nemienia. (Matkovská, 2016) 

- 11. januára 2016 – Dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľov či odborových 

a profesijných organizácií na zabezpečenie primeraného financovania školstva boli 



116 
 

dôvodom, prečo sa rozhodla Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) vyhlásiť štrajkovú 

pohotovosť. Štrajkovou pohotovosťou dali nespokojní učitelia vláde a Národnej rade SR 

na vedomie, že ak do 25. januára nenavrhnú konkrétne legislatívne opatrenia, ktoré 

naplnia požiadavky učiteľov ešte v tomto volebnom období, vstúpia v tento deň 

do neobmedzeného ostrého štrajku. (TASR (b), 2016) 

- 10. decembra 2015 sa konala protestná akcia učiteľov pod názvom Babysitting Day. 

Organizátorom protestu bola Iniciatíva bratislavských učiteľov. Zámerom protestnej 

akcie bolo pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel 

a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí. (TASR (b), 

2016) 

- 19. novembra 2015 zostali niektoré školy na Slovensku zatvorené a to z dôvodu 

poukázania pedagógov na zlú situáciu v školstve. "Cieľom akcie je poukázať na zlý 

zdravotný stav školstva a skutočnosť, že vlády za posledných 25 rokov tomuto faktu 

nevenovali dostatočnú pozornosť," uviedol Vladimír Crmoman z Iniciatívy 

bratislavských učiteľov, ktorá bola iniciátorom podujatia. Do protestu sa zapojilo vyše 

200 škôl. Minister školstva v reakcii na protest učiteľov uviedol, že so základnou 

požiadavkou, že do slovenského školstva musí ísť viac financií, súhlasí. (TASR (b), 

2016) (Obrovský štrajk učiteľov zasiahol Slovensko: Tieto školy a škôlky dnes zostávajú 

zatvorené!, 2015) 

- 5. novembra 2015 svoju nespokojnosť so situáciou v školstve a postavením pedagóga 

protestom vyjadrilo asi vyše 300 učiteľov. Protest nazvali Zraz dlhých nosov. (TASR (a), 

2015) 

- 7. mája 2013 stovky zamestnancov školstva z celého Slovenska pochodovali v uliciach 

Bratislavy za záchranu školstva. Do hlavného mesta prišli podporiť systémové zmeny, 

ktoré sú pre školstvo podľa nich nevyhnutné. Zároveň prišli prezentovať svoje 

požiadavky. Pripomínali, že pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci majú nízke platy, 

čo však nie je jediný problém slovenských škôl. Poukázali aj na chátrajúce učebne či 

jedálne. Volali po lepšom financovaní škôl, po lepšej životnej úrovni učiteľov 

a po záchrane školstva. (TASR (a), 2015) 

- 26. novembra 2012 – vyhlásený štrajk pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

do odvolania. Týkal sa všetkých typov škôl, vrátane súkromných a cirkevných, 

materských, základných, stredných aj vysokých škôl. Išlo o približne 150-tisíc 

zamestnancov. Požiadavka bola navýšenie minimálne 10 % do taríf pre rok 2013. 
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(aktuality.sk, 2012) Jednalo sa o tzv. štafetový štrajk, ktorý sa konal až do 19. decembra 

2012. 

- Jednodňový výstražný štrajk zamestnancov v školstve vyhlásili odborári na štvrtok 13. 

septembra 2012. Podľa informácií sa zapojilo približne 90 % základných a viac ako 80 % 

stredných škôl. Jedným z dôvodov na štrajk bol predložený návrh rozpočtu SR na roky 

2013 až 2015 v rezorte školstva. Odbory žiadali upraviť rozpočet tak, aby reálne platy 

zamestnancov v školstve vzrástli v roku 2013 minimálne o 10 %. Taktiež volali 

po úprave systému odmeňovania, ktorý by zabezpečil pedagogickým a odborným 

zamestnancom platy na úrovni 1,2- až dvojnásobku priemerného platu v národnom 

hospodárstve. Pre odborárov bolo prioritou celkové systémové zvýšenie financií 

do školstva tak, aby bol podiel z HDP do konca volebného obdobia porovnateľný 

so štátmi EÚ. (SITA, 2012) 

- 13. septembra 2011 – sa vyše 10.000 učiteľov z celého Slovenska zúčastnilo protestného 

mítingu s cieľom poukázať na poddimenzované financovanie školstva a nedostatočnú 

úroveň odmeňovania. (TASR (a), 2015) 

- 16. júna 2004 – protestná akcia proti likvidácii základných umeleckých škôl, ktorej sa 

zúčastnilo približne 2000 učiteľov z celého Slovenska a protestovali proti vládnej politike 

uplatňovanej voči základným umeleckým školám (ZUŠ) Akciu podporil prítomnosťou aj 

predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Ján Gašperan, ktorý 

za najväčšie negatívum označil presun verejných ZUŠ pod originálne kompetencie 

obecnej samosprávy. (aktuality.sk, 2012) 

- 30. apríla 2004 - Školy a školské zariadenia na Kysuciach zostali pre žiakov zatvorené. 

Jednodňový výstražný štrajk, ktorý vyhlásili starostovia a primátori 40 obcí, mal 

upozorniť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na neriešenie niekoľkokrát pripomienkovaných požiadaviek. (aktuality.sk, 2012) 

- V roku 2003 na 20. júna vyhlásil Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy celoštátny 

12-hodinový výstražný štrajk učiteľov. základných a stredných škôl a nepedagogických 

zamestnancov školstva. Odborári svojim protestom chceli dosiahnuť, aby štát zachoval 

tarifné odmeňovanie zamestnancov verejnej služby (platy učiteľov podľa tabuliek) 

a zabezpečil také financovanie školstva, aby mohlo normálne fungovať. Požadovali tiež 

rast reálnych platov. Cieľom štrajku bolo tiež dôrazne upozorniť na neriešenie 

pretrvávajúcich problémov pri zabezpečovaní riadnej prevádzky škôl a školských 

zariadení, ako aj na neprimerané sociálne postavenie zamestnancov školstva a ich nízke 

odmeňovanie. Asi 90 % percent základných a stredných škôl na Slovensku podporovalo 
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výstražný štrajk učiteľov a nepedagogických zamestnancov školstva. Štrajk mal podľa 

Gašperana aj morálny význam, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa totiž po prvý 

raz v histórii dokázali zjednotiť a spoločne sa postaviť za lepšie platy a podmienky 

školstva. Ďalší, výstražný štrajk sa konal 26. septembra 2003 a zapojilo sa doň 60 až 70 

percent škôl. Vybrali si rôznu formu, buď sa vyučovanie začalo až o 9:00 alebo na hodinu 

riaditelia prerušili vyučovanie, prípadne odborári diskutovali so zamestnancami a žiakmi 

o svojich požiadavkách. V októbri 2003 zástupcovia vlády na stretnutí so šéfom 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Jánom Gašperanom a predsedom 

Slovenského odborového zväzu verejnej správy Igorom Lenským potvrdili dohodu 

o sedempercentnom raste miezd vo verejnej službe. (TASR, 2003) (Zachar, 2012) (SITA, 

2012) 

- 28. mája 2003 - Učitelia a nepedagogickí zamestnanci základných, stredných a vysokých 

škôl vo všetkých krajských a vo väčšine okresných miest vyjadrili formou protestných 

zhromaždení nespokojnosť so svojou sociálnou situáciou. Mítingy pripravila členská 

základňa Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Učitelia apelovali 

na poslancov NR SR, aby neschválili novelu zákona o verejnej službe, ktorá im rušila 

polovicu 13. platu v tom roku a 13. a 14. plat v roku 2004. Ďalším dôvodom 

nespokojnosti bol nedostatok financií na prevádzku škôl. (aktuality.sk, 2012) 

- V roku 1999 symbolicky na 17. novembra vyhlásil Odborový zväz pracovníkov školstva 

a vedy hodinový štrajk učiteľov na protest proti zlej finančnej situácii v školstve, nízkym 

mzdám a vládou plánovanému znižovaniu stavu pracovníkov v školstve o 10%. (Zachar, 

2012, s. 13)  

Ďalšie z výrokov alebo postojov, ktoré rozširujú poznanie stavu školstva a naznačujú 

stav pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich v tejto oblasti: 

- 25-ročná nespokojnosť pedagógov so stavom slovenského školstva. Nespokojnosť sa 

týka celkového systému nastavenia školstva, platového systému učiteľov, zlej 

vybavenosti škôl, potrebných rekonštrukcií budov, ale napríklad aj príliš častého 

striedania ministrov školstva. Uvádza na svojej webovej stránke ISU. (Iniciatíva 

slovenských učiteľov, 2016) 

- „Spoločenské postavenie a pracovné podmienky zamestnancov rezortu, ako aj problémy 

rozvoja systému stáli vyše dve desaťročia na okraji záujmu štátnej moci,“ povedal Juraj 

Halas z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. (Matkovská, 2016) 

- Reakcia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá uznáva právo učiteľov na vyjadrenie 

svojho názoru a požiadaviek na primerané financovanie školstva: „Požiadavky 
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na zvýšené financovanie školstva, ako aj novú koncepciu v oblasti vzdelávania 

na Slovensku považujeme za opodstatnené.“ (Kropil, 2016) 

- Za veľmi kritickú situáciu v školstve považujú odbory súčasné finančné ohodnotenie 

nepedagogických zamestnancov, uviedol Ondek, predseda Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. (SITA, 2016 (a)) 

- „Potrebujeme upozorniť na to, že máme v systéme školstva problémy. Učitelia nie sú 

dostatočne a spravodlivo ohodnotení a potrebujeme upozorniť i na to, že mnoho učiteľov 

si robí svoju prácu bez systémovej podpory,“ skonštatovala Klimková z Katedry 

aplikovanej etiky Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ. (TASR/HSP, 2016) 

O stave pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich 

v školstve tiež vypovedá medializácia prípadov šikany, bossingu, a mobbingu, o ktorých bola 

verejnosť informovaná prostredníctvom televíznych, či rozhlasových reportáží alebo 

príspevkov printových alebo online médií. Slovenská komora učiteľov sa po vlne výpovedí a 

zverejnených kauzách rozhodla spustiť kampaň ZBER STRACHU, ktorej cieľom je mapovať 

nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobbing a bossing v 

školskom prostredí a tiež porušovanie práv učiteľov, napríklad slovné, psychické a fyzické 

napádanie. Kampaň za zlepšenie pracovných podmienok učiteľov je prístupná na webovej 

stránke www.zberstrachu.sk. Na uvedenej webovej stránke je tiež uvedený prehľad zatiaľ 

najznámejších káuz posledných rokov. 

Podľa slov Martina Matáka, riaditeľa Odboru ochrany práv v regionálnom školstve 

a školského ombudsmana, zamestnanci v školstve sa sťažujú na viacero vecí a to 

od psychického týrania, cez tlaky na zmenu známky, až po manipulácie s úväzkami (TASR, 

2016).  

4.2.1 Prípravná fáza výskumu – metodika skúmania a výber vhodných metód, techník 

a nástrojov výskumu 

Práve uvedené dôvody a mnohé ďalšie zistenia boli východiskami pre výskum 

pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich v školstve 

na Slovensku. 

Hlavným cieľom výskumu bolo preskúmanie súčasnej situácie a zistenie 

rizikových faktorov súvisiacich s prácou a bezpečnosťou pri práci zamestnancov 

pracujúcich v školstve s osobitným dôrazom na zamestnancov vekovej kategórie 50+.  

Počas realizovaného skúmania sme verifikovali nasledovné hypotézy: 

http://www.zberstrachu.sk/
http://www.zberstrachu.sk/
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H01: Neexistuje významný rozdiel pracovných podmienok v školstve, ktorý by vyplýval 

z implementácie niektorého zo štandardov, či modelov systémov manažérstva 

kvality uplatňovaných u zamestnávateľov v školstve. 

H02: Meisterove záťažové tendencie u učiteľov a učiteliek v regionálnom i vysokom 

školstve vykazujú maximálne 2. stupeň subjektívne udávaného psychického 

zaťaženia. 

K naplneniu hlavného cieľa výskumu a verifikácii stanovených hypotéz sme stanovili 

postup k jeho naplneniu, ktorý je znázornený na obrázku 18.  

Objektom skúmania sú zamestnanci/kyne pracujúci v regionálnom i vysokom 

školstve, ide teda o pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov 

školstva. 

Fyzický počet zamestnancov vo vysokom školstve platný k 31.12.2016 je 13 939. 

V regionálnom školstve podľa štatistického zisťovania MŠVVŠ SR v spolupráci 

s CVTI SR, ktoré sa vykonáva na základe Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol 

(MŠVVŠSR) 1-04, sa za 1. – 3 štvrťrok 2016 uvádza 137 487 ako evidenčný počet 

zamestnancov spolu, z čoho je 115 367 žien. Štruktúru počtu zamestnancov v regionálnom 

školstve uvádzame v tabuľke 1 (v podkapitole 3.1 Zamestnanci v školstve očami štatistických 

údajov, konkrétne 3.1.1 Regionálne školstvo). 
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Obrázok 18 Postup krokov výskumu pracovných podmienok v školstve na Slovensku. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Pre stanovenie veľkosti výberového súboru sme použili vzťah: 

 

n ≥ [z2. p . (100-p)] / e2 

kde 

n – minimálny rozsah výberového súboru; 

z – koeficient spoľahlivosti tvrdenia, hodnota zodpovedajúca zvolenej hladine významnosti 

5% - z0,05 = 1,96 (1% - z0,01 = 2,58) 
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e – prípustná chyba merania vyjadrujúca o koľko sa zistená hodnota výberového súboru môže 

najviac odlišovať od skutočnej hodnoty základného súboru, zvyčajne ±2% až ±10%, čím 

menšia chyba sa toleruje, tým väčší výber treba uskutočniť; 

p – proporcia (v percentách), ktorá sa odhaduje, určuje koľko prvkov súboru napr. 

pozná/nepozná skúmanú problematiku, príp. ako sa vyjadrí k skúmanej problematike, t. j. 

vyjadruje pravdepodobnosť sledovaného javu. Ak odhad nie je možný, dosadí sa p = 50 

(odporúča sa). Chceme dosiahnuť, že náš odhad bude s vysokou pravdepodobnosťou 

medzi ±e skutočnej hodnoty proporcie. 

 

Vzhľadom k rozsahu základného súboru v regionálnom školstve, ktorý 

predstavuje 137 487 zamestnancov/kýň (pedagogických, odborných i nepedagogických), 

sme stanovili pri 5% hladine významnosti, prípustnej chybe merania e = ±2% a odhade 

proporcie p=50% minimálnu veľkosť výberového súboru na viac ako 2 401 

participantov.  

 

Rozsah základného súboru vysokého školstva predstavuje 13 939 

zamestnancov/kýň. Pre vysoké školstvo sme stanovili pri 5% hladine významnosti, 

prípustnej chybe merania e = ±6% a odhade proporcie p=50% minimálnu veľkosť 

výberového súboru na viac ako 267 participantov.  

 

Aby sme získali potrebný počet participantov, je však nutné osloviť viac 

respondentov, pretože je zrejmé, že nie každý oslovený sa aj reálne zapojí do prieskumu. 

Predpokladané riziká, ktoré môžu ovplyvniť nami realizovaný prieskum pracovných 

podmienok v školstve na Slovensku a vyplývajú zo súčasnej celkovej spoločenskej atmosféry 

v školstve na Slovensku, predovšetkým v regionálnom školstve. Nespokojnosť 

zamestnancov/kýň v školstve a udalosti, ktoré sa v poslednej dobe udiali, ako štrajky, 

vyjednávania s Vládou SR, medializované prípady šikany, bossingu a ďalšie, sa môže 

v našom prieskume prejaviť najmä pri oslovovaní respondentov a to ich apatiou, prípadne 

ovplyvňovaním respondentov. Našou snahou bolo, čo najviac eliminovať negatívne vplyvy 

a z toho dôvodu sme sa rozhodli prioritne o oslovovanie respondentov (zamestnancov/kýň) 

priamo alebo prostredníctvom organizácií, ktoré sú k zamestnancom/kyniam najbližšie 

a chránia ich záujmy. Sekundárne sme využili aj ich oslovenie prostredníctvom 

zamestnávateľov v školstve a to priamo oslovením riaditeľov/ky škôl a školských zariadení 

bez rozdielu, či patria pod prenesené alebo originálne kompetencie a vo vysokom školstve 
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oslovením vrcholových predstaviteľov univerzít. Pri sekundárnom oslovení však existuje 

predpoklad, že postoj vrcholového predstaviteľa/ľky, či riaditeľa/ľky k predmetnej 

problematike sa prejaví a to buď rozoslaním informácie ďalej k potenciálnym respondentom, 

alebo informácia putuje „do koša“ a stáva sa predmetom nezáujmu. 

Pre vytvorenie reálneho pohľadu na pracovné podmienky v školstve na Slovensku 

so zameraním sa na riadenie psychosociálnych rizikových faktorov bolo pre nás dôležité 

poznať nielen postoje zamestnancov a zamestnankýň, ale aj samotných zamestnávateľov 

v regionálnom a vysokom školstve, ktorých vrcholový predstavitelia škôl, školských 

zariadení, univerzít svojim riadením a rozhodovaním priamo ovplyvňujú pracovné prostredie. 

Preto sme zvolili ešte jednu prieskumnú „cestu“, ktorá poskytne širší pohľad na predmet 

výskumu, ktorým sú pracovné podmienky pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich 

v školstve na Slovensku. V tomto prípade boli objektom skúmania zamestnávatelia 

v regionálnom i vysokom školstve, tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského 

zariadenia, univerzity, fakulty). Tu sme oslovili vrcholových predstaviteľov univerzít 

a vysokých škôl prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je orgánom 

zloženým z rektorov/rektoriek vysokých škôl. V regionálnom školstve sme chceli eliminovať 

vplyv zriaďovateľov, preto sme oslovili priamo riaditeľov/riaditeľky siete škôl a školských 

zariadení, nakoľko priamo riaditelia a riaditeľky prichádzajú do kontaktu s problémami 

svojich podriadených, sú v pracovnom prostredí konkrétnej školy a mali by najlepšie poznať 

pracovné podmienky a vedieť adekvátne odpovedať na naše otázky, nielen ohľadom BOZP 

a pracovných podmienok, ale aj systému riadenia a riadenia ľudských zdrojov. 

V školskom roku 2015/2016 bolo na Slovensku 6 598 škôl v regionálnom školstve 

a vo vysokom školstve bolo k 31.10.2016 evidovaných 35 vysokých škôl a 129 fakúlt. 

4.2.2 Realizačná fáza výskumu – zber empirických údajov 

Prieskum pracovných podmienok bol realizovaný Inštitútom pre výskum práce 

a rodiny (IVPR), riešiteľkami výskumnej úlohy.  

Prieskum prebiehal v dvoch súbežných fázach: 

1) prieskum, ktorý bol určený pre všetkých zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve. 

Tento prieskum prebiehal oficiálne v mesiacoch október - november 2016, pre záujem 

bol však termín uzavretia zberu dát predĺžený do 14.12.2016. Dotazník, ktorý tvorí 

prílohu 6, bol dostupný on-line na web stránke http://ivpr.formees.com/f/bozp/. Jeho 

http://ivpr.formees.com/f/bozp/
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vyplnenie bolo možné iba elektronicky. Pre účely oslovovania respondentov 

a propagovania prieskumu cieľovej skupine sme vytvorili leták Oznam o realizovaní 

prieskumu pracovných podmienok (uvedený v prílohe 7), ktorý bol určený 

pre zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve na Slovensku. Potenciálni respondenti boli 

oslovení prostredníctvom: 

 

Obrázok 19  Zverejnenie Oznamu o prieskume pre zamestnancov/kyne na web stránke IVPR 

• zverejnenia informácie o realizovaní prieskumu na webovej stránke IVPR (pozri 

obrázok 19), www.ivpr.gov.sk; 

• Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, požiadaním jeho 

predsedu Ing. Pavla Ondeka o podporu a spoluprácu pri prieskume (list je v prílohe 8, 

ktorého prílohou bol Oznam o realizovaní prieskumu, príloha 7); 

• zverejnenia informácie o realizovaní prieskumu pracovných podmienok na webovej 

stránke Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, www.nkos.sk/news/prieskum-

pracovnych-podmienok/ (vidieť na obrázkoch 20 a 21) ako aj oslovením ich členov; 

http://www.ivpr.gov.sk/
http://www.nkos.sk/news/prieskum-pracovnych-podmienok/
http://www.nkos.sk/news/prieskum-pracovnych-podmienok/
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• uplatnenie zámerného výberu zamestnancov/kýň z jednotlivých univerzít a odborných 

vysokých škôl a ich oslovením; 

• zamestnávateľov škôl a školských zariadení, nakoľko súbežne prebiehal prieskum 

pracovných podmienok z pohľadu zamestnávateľov a pri oslovovaní zamestnávateľov 

sme ich vyzvali, aby podporili a požiadali svojich zamestnancov/kyne o ich aktívnu 

účasť v prieskume určenom pre zamestnancov/kyne regionálneho a vysokého školstva 

v SR (príloha 9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 20  Informácia o Prieskume pracovných podmienok zverejnená v aktualitách NKOS 

• priateľov a známych riešiteliek výskumnej úlohy. 
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Obrázok 21  Zverejnenie Oznamu o prieskume pre zamestnancov/kyne na web stránke NKOS 

2) prieskum, ktorý bol určený pre zamestnávateľov v regionálnom i vysokom školstve, 

tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského zariadenia, univerzity, 

fakulty). Prieskum prebiehal v mesiacoch november – december 2016, ukončený bol 

14.12.2016. Dotazník, ktorý tvorí prílohu 10, bol dostupný on-line na webovej stránke 

http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ a bolo možné ho vyplniť iba elektronicky. 

Oslovovanie zamestnávateľov sme realizovali: 

• pri vysokom školstve sme oslovili Slovenskú rektorskú konferenciu (SRK), ktorá je 

podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. 

http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/
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Požiadali sme jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. o podporu a spoluprácu 

pri realizovanom prieskume, konkrétne pri oslovení členov Slovenskej rektorskej 

konferencie, aby sa aktívne zapojili do prieskumu určeného pre zamestnávateľov a tí, 

aby zároveň podporili a požiadali svojich zamestnancov o zapojenie sa do prieskumu 

určeného pre zamestnancov (príloha 6). Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 štatútu SRK 

rektori vysokých škôl. Vysoká škola nemá zastúpenie v SRK iba v tom období, keď 

nemá vymenovaného rektora. V tabuľke 16 sú uvedené počty členov SRK podľa typu 

vysokej školy. Informácie o prieskume pracovných podmienok boli zverejnené 

v aktualitách na webovej stránke SRK (www.srk.sk) a vidieť ich na obrázku 22; 

Tabuľka 16  Počty členov SRK podľa typu vysokej školy 

Typ vysokej školy Počet členov SRK 

Verejné vysoké školy 20 

Štátne vysoké školy 3 

Súkromné vysoké školy 8 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.srk.sk/struktura/zoznam-clenov 

 

 

Obrázok 22  Informácie o Prieskume pracovných podmienok zverejnené v aktualitách SRK 

http://www.srk.sk/
http://www.srk.sk/struktura/zoznam-clenov
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• pri regionálnom školstve sme oslovili Združenie základných škôl Slovenska, 

požiadaním predsedníčky združenia Mgr. Aleny Petákovej o podporu a spoluprácu 

pri realizovanom prieskume (príloha 9), konkrétne pri oslovení členov Združenia 

základných škôl Slovenska, aby sa aktívne zapojili do prieskumu určeného 

pre zamestnávateľov a tí, aby zároveň podporili a požiadali svojich zamestnancov 

o zapojenie sa do prieskumu určeného pre zamestnancov (príloha 7). Informáciu 

ohľadom prieskumu združenie tiež uverejnilo v aktualitách (pozri obrázok 23) 

na svojej webovej stránke www.zsss.stranka.info/index.php?vid=J 

 

 

Obrázok 23  Informácie o Prieskume pracovných podmienok zverejnené v aktualitách Združenia 

základných škôl Slovenska 
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Tabuľka 17  Počty škôl a školských zariadení, ktorým sme zaslali e-mail ohľadom prieskumu15 

Druh školy, školského zariadenia 

Zverejnené 
údaje boli 

zisťované k 
dátumu 

Celkový 
počet škôl 

a zariadení v 
databáze 

Počet 
oslovených 

Počet 
nedoručiteľných e-

mailov 

Materské školy 15. 9.2015 2937 2935 205 

Špeciálne materské školy 15.9.2015 16 81 2 

Základné školy 15.9.2015 2113 2113 108 

Špeciálne základné školy 15.9.2015 17 229 3 

Gymnáziá 15.9.2016 245 240 5 

Konzervatóriá 15.9.2016 18 17 1 

Stredné odborné školy 15.9.2016 451 450 13 

Špeciálne stredné školy 15.9.2016 18 114 3 

Vysoké školy Oslovili sme cez Slovenskú rektorskú konferenciu 

Základné umelecké školy 15.9.2015 363 306 26 

Centrá špeciálnopedagogického 
poradenstva 

15.9.2016 146 133 6 

Zariadenia výchovnej prevencie a 
náhradnej výchovy 

15.9.2015 26 25 11 

Zariadenia pre voľný čas a záujmovú 
činnosť 

15. 9.2016 450 385 9 

Jazykové školy 15. 9.2015 41 35 4 

Školské internáty stredných škôl 15. 9.2015 222 169 31 

Internáty vysokých škôl neoslovili sme priamo 

Strediská praktického vyučovania a 
odbornej praxe 

15.9.2015 18 16 2 

Školy v prírode neoslovili sme priamo 

Zariadenia školského stravovania neoslovili sme priamo 

Vysokoškolské jedálne neoslovili sme priamo 

Celkom - - 7248 429 

 

• v rámci regionálneho školstva sme oslovili predstaviteľov škôl a školských zariadení 

tzn. riaditeľov, príp. ich zástupcov, ktorých kontaktné údaje boli zverejnené v Registri 
                                                 
15 Zoznam bol získaný z Registra škôl a školských zariadení, CVTI SR. Išlo o školy a školské zariadenia, ktoré 
predkladajú štatistický výkaz. Keď sme pracovali s údajmi, posledný update stránky bol 2016-10-21 12:32.  
Zdroj: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-
zariadeni.html?page_id=9332 
16 Nie je uvedený počet, nakoľko škola môže byť uvedená v zozname viackrát, ak je na škole viac druhov 
postihov. 
17 Nie je uvedený počet, nakoľko škola môže byť uvedená v zozname viackrát, ak je na škole viac druhov 
postihov. 
18 Nie je uvedený počet, nakoľko škola môže byť uvedená v zozname viackrát, ak je na škole viac druhov 
postihov. 

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/ms_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/specms_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/zs_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/speczs_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/GYM_Z.XLS
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/KON_Z.XLS
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/SOS_Z.XLS
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/SPECSS_Z.XLS
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/vs_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/zus_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/spp_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/spp_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/ovz_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/ovz_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/cvc_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/cvc_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/jazyk_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/dm_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/vsi_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/spv_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/spv_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/svp_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/sj_z.xls
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/zoznamy/vsj_z.xls
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škôl a školských zariadení uverejnenom na webovej stránke Centra vedecko-

technických informácií SR (CVTI SR). Sú v ňom registrované školy a školské 

zariadenia, ktoré predkladajú štatistický výkaz. Keď sme pracovali s údajmi, posledný 

update stránky bol 2016-10-21 12:32. V tabuľke 17 uvádzame počty škôl a školských 

zariadení, ktorým sme zaslali žiadosť o zapojenie sa do prieskumu (príloha 9 a 7). 

V tabuľke 17 je uvedený počet nedoručiteľných e-mailov, uvádzame dôvody, pre ktoré 

niektoré z e-mailov boli nedoručiteľné: 

− Poštová schránka príjemcu je plná a momentálne neprijíma žiadne ďalšie správy.  

− Pri doručovaní tejto správy na túto e-mailovú adresu sa vyskytol problém. 

− Vyskytol sa problém s poštovou schránkou príjemcu.  

− Vašu správu sa nepodarilo doručiť. 

− Zadanú e-mailovú adresu sa nepodarilo nájsť. Skontrolujte e-mailovú adresu príjemcu a 

pokúste sa správu odoslať znova. Ak problém pretrváva, obráťte sa na pracovisko 

technickej podpory. 

− Táto e-mailová adresa je už neplatná, prosím posielať správy na aktuálnu e-mailovú 

adresu uvedenú na našej školskej stránke. 

V rámci oslovovania respondentov sme využili aj techniku snehovej gule. Súčasťou 

každej poslanej žiadosti zamestnávateľom bolo tiež zdvorilé požiadanie o podporu 

a spoluprácu pri oslovení ďalších inštitúcií (škôl a školských zariadení) v ich regióne 

a zapojení tak, čo najväčšieho počtu zamestnávateľov v regionálnom a vysokom školstve 

v SR do realizovaného online prieskumu ako aj požiadanie o distribúciu informácie 

o prieskume svojim zamestnancom. Túto techniku riešiteľky výskumnej úlohy využili tiež 

pri distribuovaní informácie o prieskume pracovných podmienok svojim priateľom a známym 

s väzbami na cieľové skupiny oboch častí prieskumu. Uvedomujeme si, že technika snehovej 

gule neprospieva reprezentatívnosti výberového súboru, nakoľko môže výrazne ovplyvniť 

polaritu postojov respondentov podľa ich súčasnej nálady, vplyvom súčasných okolností 

a pod. Táto technika bola použitá v oslovovaní ako doplňujúca. 

4.2.3 Záverečná fáza výskumu – spracovanie údajov, analýza výsledkov, syntéza zistení 

Po ukončení zberu empirických údajov, ktoré sa zbierali prostredníctvom softvérovej 

aplikácie na www.formees.com, kde sme vytvorili vlastné on-line dotazníky ako 

pre zamestnancov (príloha 6), tak i pre zamestnávateľov v školstve (príloha 10), sme získané 

http://www.formees.com/
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údaje stiahli z aplikácie vo forme reportov vo formáte .xls (MS Office Excel). Reporty boli 

prevedené do štatistického softvéru IBM SPSS Statistics 24, ktorý sme využili na ich 

spracovanie a analýzu. 

Do prieskumu pracovných podmienok v školstve sa zapojilo 3152 

zamestnancov/kýň a 158 zamestnávateľov v regionálnom a vysokom školstve. 

Pri čistení dátového súboru bolo zistených v 67 prípadoch, buď chyby alebo išlo 

o duplicitné prípady, ktoré boli z vyhodnocovania vylúčené. Preto bolo vyhodnocovaných 

3085 odpovedí od participantov – zamestnancov/kýň v školstve. Z toho bolo 302 

zamestnancov/kýň z vysokého školstva a 2783 zamestnancov/kýň z regionálneho 

školstva. Prehľad výskumnej vzorky zamestnancov/kýň v regionálnom a vysokom školstve je 

zobrazený v tabuľke 18. 

Tabuľka 18 Prehľad výskumnej vzorky zamestnancov/kýň zapojených do prieskumu 
pracovných podmienok v školstve na Slovensku 

 Typ školy Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Regionálne 
školstvo 

Materská škola 393 12,74 
Základná škola 1508 48,88 
Gymnázium 167 5,41 
Stredná odborná škola 447 14,49 
Konzervatórium 5 0,16 
Základná umelecká 
škola 62 2,01 

Jazyková škola 1 0,03 
Špeciálna škola 110 3,57 
Školské zariadenia 90 2,92 
Spolu 2783 90,21 

Vysoké 
školstvo 

Univerzitná vysoká 
škola 296 9,59 

Odborná vysoká škola 6 0,19 
Spolu 302 9,79 
SPOLU 3085 100,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Pred samotným štatistickým skúmaním získaných údajov sme použili princíp 

stratifikácie, cieľom ktorého bolo rozdelenie štatistických údajov na skupiny podľa určitých 

triediacich znakov tak, aby bolo možné charakterizovať vlastnosti skúmaných javov. 

Prvotnými a dôležitými triediacimi znakmi sa stali znaky typu vzdelávacej inštitúcie a tzn. 

triedením sme získali 2 výberové súbory a to jeden výberový súbor reprezentujúci regionálne 

školstvo s rozsahom 2783 a druhý výberový súbor reprezentujúci vysoké školstvo s rozsahom 

302. 
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Vnútornú konzistenciu prieskumu sme testovali prostredníctvom miery reliability 

s použitím Cronbachovo alfa, nakoľko sa náš výskumný nástroj skladal z položiek, ktoré boli 

škálované, tzn. všetky položky mali škálu rovnakej hodnoty a dĺžky. Išlo o Likertovú škálu 

zväčša od 1 (úplne nesúhlasím, resp. nevýznamné) až po 6 (úplne súhlasím, resp. dôležité).  

Pri väčšom počte bodov ako 5 na Likertových škálach odhad reliability aproximuje 

populačnú reliabilitu. Tradične odporúčané hodnoty α sú 0,7 až 0,8. (Marko, 2016) 

Dotazník pre zamestnancov obsahoval 3 hlavné skupiny zamerania a to:  

− prvú skupinu tvorilo 26 položiek zameraných na spokojnosť s prácou, motiváciu, 

oddanosť, angažovanosť; 

− druhú skupinu tvorili položky hodnotenia psychickej záťaže pri práci podľa 

Meistera, ide o subjektívne hodnotenie práce podľa Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. 

z. (10 položiek); 

− tretiu skupinu 10-tich položiek tvorili položky so zameraním sa na aspekt dôležitosti 

v pracovnom živote zamestnancov. 

3.2.3.1 Regionálne školstvo 

Do prieskumu pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov 

pracujúcich v školstve na Slovensku sa zapojilo 2783 zamestnancov/kýň z regionálneho 

školstva, čo predstavuje 2,02 % zo základného súboru.  

Ako sme už uviedli v regionálnom školstve podľa štatistického zisťovania MŠVVŠ 

SR v spolupráci s CVTI SR (vykonáva sa na základe Štvrťročného výkazu o práci v školstve 

Škol (MŠVVŠSR) 1-04), sa za 1. – 3 štvrťrok 2016 uvádza 137 487 zamestnancov 

regionálneho školstva (ide o evidenčný počet zamestnancov spolu, tzn. pedagogických, 

odborných i nepedagogických), z čoho je 115 367 žien (83,9%) (tabuľka 1 v podkapitole 3.1 

Zamestnanci v školstve očami štatistiky). 

Vzhľadom k rozsahu základného súboru v regionálnom školstve (137 487 

zamestnancov/kýň - pedagogických, odborných i nepedagogických), sme stanovili pre 95%-

nú mieru spoľahlivosti minimálnu veľkosť výberového súboru na 2 401 participantov, čo bolo 

splnené i napriek zisteným duplicitám a chybám v jednotlivých prípadoch odpovedí 

participantov. 

Vnútornú konzistenciu dotazníka pre zamestnancov školstva sme testovali 

prostredníctvom miery reliability s použitím Cronbachovo alfa. Vypočítaná úroveň tejto 
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miery bola 0,78 a teda spĺňala tradične odporúčané hodnoty vnútornej konzistencie dotazníka 

0,8 ≥ α ≥ 0,7 a vypovedá o dobrej reliabilite výskumného nástroja. 

 

 
 

Obrázok 24 Prehľad zapojených zamestnancov/kýň z regionálneho školstva podľa samosprávneho 

kraja 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Goldiš, 2012. 

Charakteristika výberového súboru pre regionálne školstvo je nasledovná: 

− výberovú vzorku regionálneho školstva tvorilo 11,9% (331) mužov a 88,1% (2452) žien; 

− najviac participantov sa zapojilo z Prešovského kraja (22,3%), ostatné zastúpenia 

participantov podľa samosprávnych krajov možno vidieť na obrázku 24; 

− do prieskumu sa zapojilo 1275 zamestnancov/kýň na pozícii učiteľ/ka základnej školy, čo 

predstavuje 45,8% z výskumnej vzorky regionálneho školstva, 12,4% (344) 

učiteľov/učiteliek strednej odbornej školy, 10,3% (288) učiteľov/učiteliek materskej 

školy, prehľad ďalších pracovných pozícií participantov je uvedený v tabuľke 19; 

− veková skladba zapojených zamestnancov/kýň regionálneho školstva do prieskumu je 

zobrazená na obrázku 25, kde vidieť, že najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci/kyne 

vo vekovom rozsahu 55 – 59 rokov, čo predstavuje 18,3 % (509). Pri pohľade na obrázok 

25 vidíme, že najväčšie zastúpenie majú zamestnanci vo vekovej kategórii 50 - 59 rokov 

(35,7 %; 994) a potom nasledujú zamestnanci vo vekovej kategórii 40 – 49 rokov 

(30,5 %; 850). Zo samotného obrázku vidieť, že je priemerný vek zamestnancov 

regionálneho školstva je okolo 46 rokov; 
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Tabuľka 19 Štruktúra pracovných pozícií participantov z regionálneho školstva 

Vzdelávacia 
inštitúcia Pracovná pozícia Počet 

Materská škola 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 89 
učiteľ/ka materskej školy 286 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 4 

iný odborný zamestnanec/kyňa 3 
iné 11 
Spolu 393 

Základná škola 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 126 
učiteľ/ka základnej školy 1214 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 39 

pracovník/čka v oblasti informačných technológií, systémov, komunikačných 
sietí (správca siete, webových služieb...) 1 

vychovávateľ/ka 67 
asistent/ka učiteľa/učiteľky 26 
psychológ/psychologička 1 
výchovný poradca/kyňa 11 
laborant/ka, laboratórny technik/čka 1 
iný odborný zamestnanec/kyňa 9 
školník 1 
iné 12 
Spolu 1508 

Gymnázium 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 12 
učiteľ/ka gymnázia 153 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 2 

Spolu 167 

Stredná odborná 
škola 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 47 
učiteľ/ka strednej odbornej školy 340 
učiteľ/ka praktického vyučovania 7 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 14 

pracovník/čka v oblasti informačných technológií, systémov, komunikačných 
sietí (správca siete, webových služieb...) 1 

vychovávateľ/ka 2 
majster/ka odbornej výchovy 30 
psychológ/psychologička 1 
výchovný poradca/kyňa 2 
iné 3 
Spolu 447 

Konzervatórium 
učiteľ/ka strednej odbornej školy 4 
iné 1 
Spolu 5 

Základná 
umelecká škola 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 4 
učiteľ/ka základnej umeleckej školy 54 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 4 

Spolu 62 

Jazyková škola iné 1 
Spolu 1 

Špeciálna škola 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 14 
učiteľ/ka základnej školy 61 
učiteľ/ka materskej školy 2 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 5 
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referent/ka, ekonomický pracovník/čka 
vychovávateľ/ka 6 
asistent/ka učiteľa/učiteľky 9 
majster/ka odbornej výchovy 3 
výchovný poradca/kyňa 1 
iný odborný zamestnanec/kyňa 5 
školník 1 
iné 3 
Spolu 110 

Školské 
zariadenie 

manažment školy/školského zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) 10 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický pracovník/čka, študijný 
referent/ka, ekonomický pracovník/čka 14 

vychovávateľ/ka 36 
psychológ/psychologička 7 
iný odborný zamestnanec/kyňa 11 
iné 12 
Spolu 90 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 
Obrázok 25 Vek respondentov/tiek z pohľadu pohlavia 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

− približne 94 % zamestnancov/kýň, ktorí sa zapojili do prieskumu sú v pracovnom pomere 

na plný pracovný úväzok, pričom približne 82 % má pracovný pomer na dobu neurčitú 

a 12,3 % má pracovný pomer na dobu určitú. Tabuľka 20 zobrazuje prehľad súčasných 

pracovnoprávnych vzťahov respondentov u zamestnávateľa v regionálnom školstve; 
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Tabuľka 20 Prehľad pracovnoprávnych vzťahov respondentov u zamestnávateľa z regionálneho 

školstva 

Typ pracovného pomeru Počet % 
Pracovný pomer na dobu neurčitú a plný pracovný úväzok 2278 81,8 
Pracovný pomer na dobu neurčitú a skrátený pracovný úväzok 101 3,6 
Pracovný pomer na dobu určitú a plný pracovný úväzok 341 12,3 
Pracovný pomer na dobu určitú a skrátený pracovný úväzok 50 1,8 
Dohoda o vykonaní práce 5 0,2 
Dohoda o pracovnej činnosti 7 0,3 
Iná forma (napr. živnosť) 1 0,0 
Spolu 2783 100,

0 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 
Obrázok 26 Výskumná vzorka regionálneho školstva z pohľadu dĺžky pracovného pomeru v školstve 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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− obrázok 26 prináša pohľad na výskumnú vzorku regionálneho školstva z pohľadu dĺžky 

pracovného pomeru v školstve. Vidieť, že najviac zamestnancov pracuje v školstve viac 

ako 25 rokov a to na rovnakej pracovnej pozícii. 

Našou snahou bolo overiť zistenia z I. etapy riešenia výskumnej úlohy, konkrétne 

posúdiť vplyv implementovaných štandardov, príp. modelov do systému riadenia a na základe 

empirických údajov overiť platnosť nulovej hypotézy: 

H01: Neexistuje významný rozdiel pracovných podmienok v školstve, ktorý by 

vyplynul z implementácie niektorého zo štandardov, či modelov do systému 

riadenia uplatňovaného u zamestnávateľov v školstve. 

Zistili sme totiž, že v regionálnom školstve sú: 

I.) 2 školy, ktoré implementovali model CAF na Slovensku od roku 2003 

(http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost; príp. príloha 3 výskumnej správy z I. etapy 

riešenia): 

− Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi; 

− Stredná odborná škola, Pruské 294. 

II.) 1 škola, ktorá získala titul Efektívny používateľ modelu CAF:  

− Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany. 

Na základe odpovedí výberovej vzorky z regionálneho školstva nebolo možné 

hypotézu H01 „Neexistuje významný rozdiel pracovných podmienok v školstve, ktorý by 

vyplynul z implementácie niektorého zo štandardov, či modelov do systému riadenia 
uplatňovaného u zamestnávateľov v školstve.“ overiť. 

3.2.3.1.1 Spokojnosť s prácou, motivácia, oddanosť, angažovanosť 

Nasledujúca analýza bola vykonaná po stratifikácii, kde sme vylúčili skupinu 

zamestnancov/kýň regionálneho školstva, ktorí pracujú na pozícii manažment školy/školského 

zariadenia (riaditeľ/ka, zástupca riaditeľa/ľky) a zároveň zamestnancov/kyne, ktorí pracujú 

v školstve menej ako 1 rok. Analyzovaných tak bolo 2445 odpovedí participantov 

z regionálneho školstva. 

V prílohe 11 uvádzame deskriptívne charakteristiky jednotlivých výrokov 

vyjadrujúcich spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť zamestnancov/kýň 

v regionálnom školstve. Všetky uvedené výroky boli hodnotené zamestnancami regionálneho 

školstva na Likertovej škále označujúcej minimum 1 (vôbec nesúhlasím) až do maximum 6 

(úplne súhlasím). Obrázok 27 približuje celkové vyjadrenie postojov pri jednotlivých 

http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost
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výrokoch v usporiadanom tvare. Na zobrazenie sme využili krabicový graf, boxplot, ktorý 

nám poslúžil pre prehľadné a jasné zobrazenie získaných dát a zároveň umožnil rýchlu 

orientáciu v dátach. 

Zistenia z realizovanej prieskumnej sondy so zameraním na spokojnosť s prácou, 

motiváciu, oddanosť, angažovanosť u výberovej vzorky zamestnancov regionálneho 
školstva sú nasledovné:  

− Výrok 14: Mám záujem učiť sa novým veciam, ďalej sa vzdelávať a získavať nové 
zručnosti. Zamestnanci v regionálnom školstve majú záujem učiť sa novým veciam, 

ďalej sa vzdelávať a získavať nové zručnosti. Skoro 61 % (1485) zamestnancov 

v regionálnom školstve s uvedeným výrokom úplne súhlasí a 29 % (709) súhlasí. Je však 

zopár i takých zamestnancov, ktorí sa vyjadrili, že s uvedeným výrokom vôbec 

nesúhlasia (0,4 %). 

− Výrok 8: Aj ja nesiem určitú zodpovednosť za stav BOZP. Skoro 83 % zamestnancov 

v regionálnom školstve si uvedomuje, že za stav BOZP nesú zodpovednosť aj samotní 

zamestnanci. Necelé 3% s uvedeným výrokom nesúhlasí, resp. vôbec nesúhlasí. 

− Výrok 5: S mojou prácou, ktorú v súčasnosti robím, som spokojný/ná. 71,3 % 

zamestnancov v regionálnom školstve vyjadrilo pozitívny postoj. Sú so svojou prácou, 

ktorú v súčasnosti vykonávajú spokojní. Svedčia o tom vyjadrenia zamestnancov/kýň, 

ktoré uviedli v dotazníku prieskumu - v priestore pre vyjadrenie ich názoru, či námetu 

na zlepšenie pracovných podmienok. Niektorí participanti uviedli, že so svojou prácou 

sú spokojní/é. Z reakcií vyberáme, citujeme:  

„Mám rada svoju prácu, je to zároveň moje hobby, čo viac si môže želať.“ 

„Svoju prácu si veľmi vážim a vykonávam ju s radosťou a odhodlaním, ani po 25 rokoch 

učenia nemám pocit "vyhorenia"“. 

Všetky reakcie participantov v plnom znení (z dôvodu zachovania anonymity 

participantov boli odstránené mená a priezviská, príp. konkrétne názvy škôl) sú uvedené 

v prílohách 13 – 19 tejto výskumnej správy, kde sú reakcie participantov rozčlenené 

podľa typu vzdelávacej inštitúcie. 

− Výrok 20: Na tomto pracovnom mieste by som chcel/a pracovať i po dovŕšení 
dôchodkového veku. Po predchádzajúcom výroku ohľadom celkovej spokojnosti si 

môžeme myslieť, že zamestnanci/kyne by chceli pracovať na svojom pracovnom mieste 

aj po dovŕšení dôchodkového veku. Pri analýze postojov participantov nie je jednoznačná 

odpoveď. Úplne s výrokom súhlasí 24,8 % (607) a vôbec s výrokom nesúhlasí 23,8 % 

(581). Existuje množstvo objektívnych i subjektívnych faktorov, ktoré zamestnancov 

rozdeľuje na protiľahlé postojové hodnoty hodnotiacej škály.   
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Obrázok 27 Boxploty vyjadrujúce postoje zamestnancov/kýň v regionálnom školstve v jednotlivých 

výrokoch zameraných na spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie.   
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− Výrok 4: Moje zdravie a bezpečnosť nie sú ohrozené násilím alebo hrozbou násilia 
na pracovisku. Úplný súhlas s výrokom uviedlo 54,4 % (1330) participantov a 18,3 % 

(448) prejavilo súhlasný postoj s výrokom. 13,3 % (325) participantov s výrokom 

nesúhlasí, resp. vôbec nesúhlasí. 

− Výrok 23: Viem ako postupovať a brániť sa voči šikanovaniu na pracovisku. 28,8 % 

(640) participantov uviedlo, že skôr nesúhlasia s uvedeným výrokom, tzn. že nevedia ako 

postupovať a brániť sa voči šikanovaniu na pracovisku. 

− Výrok 7: Na pracovisku existujú medziľudské konflikty alebo konflikty medzi 
skupinami zamestnancov. Vypovedá o tom, aká je pracovná klíma na pracoviskách 

v regionálnom školstve. S výrokom participanti skôr súhlasili (55,8 %), ale jednoznačne 

nemožno hovoriť o jasnom postoji výberovej vzorky participantov. Vyjadrenia 

participantov k výroku sú rozptýlené po celej hodnotiacej škále skoro v rovnakom 

zastúpení. Možno konštatovať, že medziľudské vzťahy sa líšia od pracoviska 

k pracovisku a závisia od nastavenia firemnej kultúry vo vzdelávacej inštitúcii. 

− Výrok 22: Musím chodiť do práce aj keď som chorý/á, pretože ma nemá, kto 
zastúpiť. Respondenti uviedli, že s výrokom skôr nesúhlasia (72,6 %) z čoho necelých 

40 % úplne nesúhlasí, ale vysoký rozptyl odpovedí respondentov vypovedá, že niektorí 

zamestnanci chodia do práce chorí, pretože ich nemá kto zastúpiť. Výrok potvrdzuje aj 

analýza výroku 17: Keď som chorý/á zostanem doma a liečim sa. Respondenti 

pri tomto výroku uviedli, že skôr s ním súhlasia (54,7 %), z čoho iba 26,5 % s ním úplne 

súhlasí. Avšak je tu vysoký rozptyl odpovedí respondentov. Oba výroky potvrdzujú fakt, 

že zamestnanci na niektorých pracoviskách v regionálnom školstve chodia do práce 

chorí. Prienik odpovedí z oboch výrokov je úplne súhlasný približne v 7 %, kedy 

participanti odpovedali zhodne, že musia chodiť do práce aj keď sú chorí, pretože ich 

nemá kto zastúpiť a teda chorí chodia do práce a neliečia sa. 

− Výrok 13: Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zdravie svojich 
zamestnancov. Zaujímavým bolo zistenie postojov na výrok ohľadom podpory zdravia 

zamestnancov v regionálnom školstve. 76,7 % participantov uviedlo, že skôr súhlasia 

s uvedeným výrokom, z čoho bolo iba 25,9 % (633) s úplným súhlasným postojom. 

Necelých 7 % (141) uviedlo, že s výrokom vôbec nesúhlasia. 

− Výrok 12: Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zosúlaďovanie 
pracovného a osobného života svojich zamestnancov. Približne 75 % (1842) 

participantov s výrokom skôr súhlasí (24,3 %), súhlasí (30,3 %), resp. úplne súhlasí 

(20,7 %).  
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− Výrok 1: Môj zamestnávateľ rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich 
sústavným vzdelávaním. Úplne súhlasí s výrokom 34,6 % (845) participantov 

a na strane súhlasného postoja je približne 83%. 

− Výrok 21: V minulom roku som mal/mala v práci príležitosť učiť sa a profesionálne 
alebo osobnostne rásť. Základná ľudská potreba, iba „chodiť do práce“ nám nestačí. 

Pracovníci musia mať pocit, že ich práca prispieva nejakým spôsobom k ich profesijnému 

alebo osobnému rozvoju. Inštitúcia by mala pracovníkom ponúknuť vzdelávacie 

príležitosti, úlohy poskytujúce zvýšenie zodpovednosti, zapojenie do špeciálnych 

projektov a úloh ako aj iné aktivity tak, aby boli uspokojené rozvojové potreby 

zamestnancov/kýň. Iba necelých 59 % má súhlasný postoj s uvedeným výrokom.  

− Výrok 19: Poslanie a ciele vzdelávacej inštitúcie, v ktorej pracujem, mi dáva pocit, 
že moja práca je významná. Zamestnanci by mali poznať nielen víziu svojej inštitúcie 

a hlavné ciele pre konkrétny rok, ale aj chápať význam svojej role pre naplnenie tejto 

vízie alebo cieľov. S výrokom úplne súhlasí iba 23,2 % participantov, súhlasí 30,9 % 

a skôr súhlasí 22,1 %. Na druhej strane 5,8 % úplne nesúhlasí s uvedeným výrokom. 

− Výrok 15: Máme jasne stanovené organizačné procesy, postupy a pravidlá. 
V nadväznosti na predchádzajúci výrok 19, tento výrok skrýva v sebe jasnosť 

a konkrétnosť k tomu ako naplníme poslanie vzdelávacej inštitúcie. 63,9 % súhlasí alebo 

úplne súhlasí s výrokom, tzn. v ich vzdelávacej inštitúcii majú jasne stanovené 

organizačné procesy, postupy a pravidlá. Necelých 10 % uvádza, že s výrokom úplne 

nesúhlasia, resp. nesúhlasia. Naskytá sa tu otázka, či majú stanovené organizačné 

procesy, postupy a pravidlá, ktoré sa nedodržiavajú, resp. o nich nie sú zamestnanci 

informovaní, či stanovené nie sú. 

− Výrok 3: Zamestnávateľ zisťuje spokojnosť svojich zamestnancov s prácou 
a pracovnými podmienkami. Pri analýze postojov pri tomto výroku možno konštatovať, 

že to závisí od pracoviska k pracovisku, od nastavenej firemnej kultúry ako aj samotného 

riadenia, pretože odpovede participantov nie sú jednotné, sú rozptýlené po celej 

hodnotiacej škále.  

− Výrok 2: Zamestnancom sa dostane ocenenia a uznania, ak si spoľahlivo plnia 
zverené pracovné úlohy. 31,5 % (770) uvádza skôr negatívny postoj k výroku a pritom 

úprimné uznanie a pochvala je podmienkou dobrému pocitu z práce a tiež ku schopnosti 

učiť sa a sústrediť sa. 

− Výrok 18: V posledných šiestich mesiacoch sa so mnou v práci nadriadený 

rozprával o výkone mojej práce a poskytol mi spätnú väzbu na mnou vykonanú 
prácu. 35,5 % participantov zastáva skôr negatívny postoj, pritom mnoho výskumov 
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preukázalo, že spätná väzba zvyšuje výkonnosť. Zamestnanci potrebujú spätnú väzbu, 

musia vedieť „ako ďaleko sa dostali“ a to aj z dôvodu, aby mohli pracovať na svojom 

ďalšom pokroku, mohli si plánovať svoju kariéru. 

− Výrok 10: Na pracovisku sú podporované nové myšlienky, nápady a kreativita 
zamestnancov. S výrokom 39,4 % úplne súhlasí a 29,8 % súhlasí. 

− Výrok 24: Moje názory na prácu a možné zmeny v nej sa berú do úvahy. 26,2 % 

skôr nesúhlasí, nesúhlasí, resp. úplne nesúhlasí (5,5 %) s uvedeným výrokom. Úplne 

súhlasí iba 15,6 % (382) participantov. Riadiacich pracovníkov by mali zaujímať postoje 

svojich podriadených a prípadne zapracovávať ich názory do svojich rozhodnutí. Každý 

zamestnanec by mal mať možnosť vyjadriť svoje myšlienky. Tento výrok súvisí taktiež 

s výrokom 10. 

− Výrok 11: Môj plat ma primerane odmeňuje za môj prínos. Skoro 60 % participantov 

zastáva názor, že ich plat (mzda) nie je primeraná ich prínosu. Existuje tu však 

nejednoznačnosť postojov, pretože ich rozloženie je po celej hodnotiacej škále. 

− Výrok 9: Domnievam sa, že vedenie spravodlivo odmeňuje zamestnancov podľa 
objemu a kvality odvedenej práce a nerobí rozdiely. Približne 65 % participantov 

uvádza kladný postoj s výrokom, tzn. skôr súhlasí (20,7 %), súhlasí (24,9 %) a úplne 

súhlasí (20,2 %) s výrokom. 

− Výrok 25: V súčasnom zamestnaní je lepšie ohodnotená a má viac výhod mladšia 
generácia zamestnancov. Respondenti sa svojimi odpoveďami prikláňajú k hodnoteniu 

skôr nesúhlasím (73,5 %), ako aj pri výroku 6: V mojom súčasnom zamestnaní je 

lepšie ohodnotená a má viac výhod staršia generácia (50+) zamestnancov. Oba 

výroky však majú značný rozptyl, čo znamená, že sa odpovede zamestnancov od seba 

líšia pracovisko od pracoviska. 

− Výrok 26: V pracovnom kolektíve je veľmi dobrá medzigeneračná spolupráca. 
Participanti sa skôr vyjadrili pozitívne, tzn. s výrokom skôr súhlasia. Iba 26,9 % (658) 

úplne súhlasí s uvedeným výrokom. 

− Výrok 16: Starší zamestnanci majú možnosť stať sa mentormi. Participanti 

s výrokom skôr súhlasia, avšak neexistuje tu jednotnosť, o čom svedčí rozptýlenie 

odpovedí po celej hodnotiacej škále. 

Pri analýze hodnotenia vybraných aspektov pracovného života z pohľadu dôležitosti 

zamestnancami v regionálnom školstve (tabuľka 21) sme zistili, že všetky uvedené kritéria 

dôležitosti sú dôležité pre zamestnancov regionálneho školstva v rozmedzí hodnotiacej škály 

5 až 6 (dôležité). Hodnotiaca škála pre hodnotenie vybraných aspektov pracovného života 

bola od 1 (nedôležité/nevýznamné) do 6 (dôležité/významné). Dôležité je zdôrazniť, že 



143 
 

pri hodnotení sa odpovede jednotlivých zamestnancov významne nelíšili, o čom svedčí aj 

pomerne malý rozptyl odpovedí výberovej vzorky. Najväčší rozptyl odpovedí sa ukázal 

pri kritériu Kariérny postup, kde 50 % respondentov vyjadrilo silný súhlas s tým, že je 

pre nich Kariérny postup dôležitý.  

Tabuľka 21 Hodnotenie vybraných aspektov pracovného života podľa dôležitosti zamestnancami 

v regionálnom školstve 

Kritérium dôležitosti Počet 
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Kariérny postup 2445 1 6 5,14 6,00 1,164 
Možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja 2445 1 6 5,40 6,00 0,797 
Spätná väzba od nadriadeného na vykonanú prácu 2445 1 6 5,46 6,00 0,797 
Spoločenský status 2445 1 6 5,46 6,00 0,915 
Pracovné výsledky spravodlivo odmeňované 2445 1 6 5,64 6,00 0,720 
Úroveň BOZP pri výkone práce 2445 1 6 5,64 6,00 0,678 
Výška mzdy 2445 1 6 5,66 6,00 0,690 
Istota pracovného miesta 2445 1 6 5,71 6,00 0,690 
Charakter pracovného pomeru 2445 1 6 5,76 6,00 0,617 
Medziľudské vzťahy na pracovisku 2445 1 6 5,79 6,00 0,553 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Usporiadanie kritérií dôležitosti, ktoré sú uvedené v tabuľke 21, sme usporiadali 

vzostupne podľa dôležitosti, pričom sme zohľadnili výberový priemer a smerodajnú 

odchýlku. Participanti za najdôležitejšie kritérium pracovného života označili medziľudské 

vzťahy na pracovisku. 

3.2.3.1.2 Hodnotenie psychickej záťaže pri práci podľa Meistera 

V rámci prieskumu sme použili Dotazník subjektívneho hodnotenia práce podľa 

Meistera z prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. a to časť B, ktorá je určená 

na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 

zamestnancov na záťaž. (Dotazník bol prevzatý od autora W. Meistera zo Zentralinstitutu für 

Arbeitsmedizin v Berlíne a overovaný v rokoch 1976 - 1984 hygienickou službou.) 

Meisterov dotazník slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov práce na psychiku 

zamestnancov. Táto metóda je vhodná na orientačné skríningové hodnotenie rôznych prác 

alebo profesií. Na základe desiatich položiek, ktorými sú časová tieseň, malé uspokojenie 

z práce, vysoká zodpovednosť pri práci, otupujúca práca, problémy a konflikty na pracovisku, 
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monotónia, nervozita, presýtenie, únava, dlhodobé prekračovanie miery únosnosti, metóda 

individuálne aj skupinovo hodnotí psychickú záťaž pri práci v charakteristikách: psychické 

preťaženie, monotónna záťaž (monotónia) a nešpecifická záťaž. Hodnotí aj individuálne 

prežívanie subjektívne pociťovanej psychickej záťaže pri práci. 

Súčasťou kritérií zvýšenej psychickej pracovnej záťaže na účely tejto vyhlášky je tretí 

stupeň psychického preťaženia alebo tretí stupeň monotónnej záťaže, alebo tretí stupeň 

nešpecifickej záťaže dosiahnutý v tejto metóde. 

Vzhľadom k tomu, že hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa Meisterovho 

dotazníka má platnosť iba pre konkrétne skúmanú skupinu, vykonali sme stratifikáciu 

výberovej vzorky. Do skúmania sme z celej výskumnej vzorky vybrali zamestnancov/kyne 

z regionálneho školstva, ktorí pracujú na pozícii učiteľ/ka (tabuľka 22) a zároveň splnili 

podmienku, že v školstve a na súčasnej pracovnej pozícii nepracujú menej ako 1 rok. 

Výberovú vzorku tak vytvorilo 2060 participantov, ktorí splnili uvedené podmienky. 
Na tejto výberovej skupine bolo vykonané posúdenie psychickej pracovnej záťaže pri práci 

podľa Meistera. Táto skupina tvorí 74% z celej výberovej vzorky zamestnancov/kýň 

z regionálneho školstva, ktorí sa zapojili do realizovaného prieskumu. 

Tabuľka 22 Výberová vzorka z regionálneho školstva na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže 

podľa Meistera 

Pracovná pozícia Počet % Vzdelávacia inštitúcia Počet % 
učiteľ/ka strednej odbornej školy 337 16,4 materská škola 282 13,7 

učiteľ/ka gymnázia 148 7,2 základná škola 1172 56,9 
učiteľ/ka základnej školy 1232 59,8 gymnázium 148 7,2 

učiteľ/ka základnej umeleckej školy 53 2,6 stredná odborná škola 339 16,5 
učiteľ/ka materskej školy 284 13,8 konzervatórium 4 0,2 

učiteľ/ka praktického vyučovania 6 0,3 základná umelecká škola 53 2,6 
- - - špeciálna škola 62 3,0 

Spolu 2060 100,0 Spolu 2060 100,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

V tabuľke 23 uvádzame prehľad deskriptívnych charakteristík v jednotlivých 

výrokoch Meisterovho dotazníka tak, ako vyjadrili svoj postoj so skúsenosťami zo svojej 

praxe učitelia/učiteľky z regionálneho školstva. Podrobnejší prehľad podľa typu vzdelávacej 

inštitúcie (školy) uvádzame v prílohe 12. 

Hodnotiaca škála na vyjadrenie postoja učiteľom/učiteľkou bola nasledovná:  

− áno, úplne (5 bodov) 
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− skôr áno (4 body) 

− ? (3 body) 

− skôr nie (2 body) 

− nie, vôbec (1 bod) 

Tabuľka 23 Prehľad deskriptívnych charakteristík v jednotlivých výrokoch Meisterovho dotazníka - 

učitelia/učiteľky z regionálneho školstva 

Výrok Charakteristika Počet 
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1. Pri práci sa často dostávam do 
časovej tiesne Časová tieseň 2060 4 1,165 1 5 5 

2. Práca ma z rôznych dôvodov 
neuspokojuje 

Malé 
uspokojenie 2060 2 1,261 1 5 3 

3. Moja práca ma psychicky veľmi 
zaťažuje pre vysokú zodpovednosť 
spojenú so závažnými dôsledkami 

Vysoká 
zodpovednosť 2060 4 1,280 1 5 5 

4. Moja práca je málo zaujímavá, málo 
podnecujúca, je skôr otupujúca 

Otupujúca 
práca 2060 2 1,038 1 5 3 

5. V mojej práci vznikajú často 
konflikty či problémy, od ktorých sa 
nemôžem odpútať ani po skončení 
pracovnej zmeny 

Problémy 
a konflikty 2060 3 1,330 1 5 4 

6. Pri práci udržujem iba s námahou 
pozornosť a pohotovosť, pretože sa 
často dlhý čas nedeje nič nové a 
rozhodujúce 

Monotónia 2060 1 ,827 1 5 1 

7. Moja práca je psychicky tak náročná, 
že po niekoľkých hodinách cítim 
nervozitu a rozochvenosť 

Nervozita 2060 3 1,264 1 5 4 

8. Vykonávam prácu, pri ktorej chcem 
po niekoľkých hodinách robiť niečo 
iné 

Presýtenia 2060 3 1,356 1 5 4 

9. Moja práca je psychicky tak náročná, 
že po niekoľkých hodinách zreteľne 
cítim ochabnutosť a únavu 

Únava 2060 4 1,281 1 5 5 

10. Moja práca je psychicky tak náročná, 
že ju pravdepodobne nemožno robiť 
roky s rovnakou výkonnosťou 

Dlhodobá 
únosnosť 2060 4 1,165 1 5 5 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Meister zistil faktorovou analýzou 3 záťažové faktory, na základe ktorých hodnotíme 

jednotlivcov i celú skupinu: 

                                                 
19 Kritická hodnota = medián + (0,5 x smerodajná odchýlka)  
Medián môžeme nahradiť príp. priemerom. 
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I. preťaženie, 

II. jednostrannosť (monotónia), 

III. nešpecifický faktor (stresová odozva).  

Jednotlivé faktory sú tvorené príslušnými položkami (výrokmi). 

Pre skupinu je však potrebné použiť výpočet deskriptívnych charakteristík pre každý 

Meisterov záťažový faktor a taktiež pre hrubé skóre. 

Pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže podľa Meisterovho dotazníka musíme mať 

na pamäti, že má platnosť iba pre konkrétne skúmanú skupinu, pretože pracovné skupiny sa aj 

pri podobnom charaktere práce od seba líšia vplyvom sociálno-psychologických faktorov, ako 

sú napr. motiváciou k práci, stabilitou pracovnej skupiny, vzťahmi medzi ľuďmi, prístupom 

vedúcich zamestnancov, podmienkami, v ktorých je práca vykonávaná.  

Vzhľadom k uvedenému je potrebné nami uvádzané hodnotenie psychickej záťaže 

pri práci učiteľov/učiteliek v regionálnom školstve chápať ako informatívne hodnotenie, 

nakoľko sa vzťahuje na výberovú vzorku (2060 participantov), ktorá nespĺňa všetky 

charakteristické znaky reprezentatívnosti základného súboru.  

Tabuľka 24 ako aj prehľadová tabuľka uvedená v prílohe 12 vypovedá o Meisterových 

záťažových faktoroch u učiteľov/učiteliek regionálneho školstva našej výberovej vzorky. 

Tabuľka 24 Meisterové záťažové faktory u výberovej vzorky učiteľov/učiteliek v regionálnom školstve 

Záťažový faktor Výroky 
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pre 
Meisterové 
záťažové 
faktory 

I. PREŤAŽENIE 1 + 3 + 5 2060 10 10,04 2,968 3 15 12 15 
II. MONOTÓNIA 2 + 4 + 6 2060 6 6,10 2,442 3 15 7 15 

III. NEŠPECIFICKÝ 
FAKTOR 

7 + 8 + 9 + 
10 2060 13 12,50 4,314 4 20 15 20 

HS HRUBÉ SKÓRE I.+ II.+ III. 2060 29 28,64 8,163 10 50 33 50 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Klasifikáciu záťaže (pri skupinovej diagnostike je to výpočet stupňov záťaže 

z mediánov, resp. z priemerov položiek; pri individuálnej diagnostike je to súčet konkrétnych 

položiek, tak ako je uvedené v tabuľke 24) sme vykonali porovnávaním hodnoty faktorov I. 

a II. Pre určenie stupňa záťaže môžu nastať 3 prípady a to: (Židková, 2010) 

1. Ak je súčet výrokov (príp. medián) faktoru I. aspoň o 2 body vyšší ako súčet faktoru II., 

potom sa k faktoru I. pripočíta faktor III. Súčet sa ohodnotí podľa Hodnotenia záťažových 
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tendencií – klasifikácia záťaže podľa stupňov podľa tabuľky 26 – 1. faktor ako tendencia 

k preťaženiu.  

2. Ak je súčet otázok (príp. medián) faktoru II. aspoň o 2 body vyšší ako súčet faktoru I., 

potom sa k faktoru II. pripočíta faktor III. a ohodnotí podľa tabuľky 26 – 2. faktor ako 

tendencia k monotónii.  

3. Ak je rozdiel medzi faktormi I. a II. menší ako 2 body, potom sa sčítajú všetky tri faktory 

a ohodnotia podľa tabuľky 25 – 3. faktor ako tendencia k nešpecifickej záťaži.  

Pre zaradenie do stupňa záťaže celej skupiny sme vychádzali z faktorového skóre. 

Interpretácia jednotlivých stupňov záťaže je uvedená v tabuľke 26. 

Tabuľka 25 Hodnotenie záťažových tendencií – klasifikácia záťaže podľa stupňov 

 
Zdroj: (Židková, 2010, s. 18) 

Tabuľka 26 Interpretácia jednotlivých stupňov záťaže 

 
Zdroj: (Židková, 2010, s. 18) 

Pri informatívnom hodnotení záťažových faktorov vychádzame z prekročenia 

kritických hodnôt mediánu. Súčet pre záťažový faktor I. je aspoň o 2 body vyšší ako súčet 

faktoru II., preto k faktoru I. pripočítame faktor III. Súčet I. + III. = 23 a podľa tabuľky 25 je 

1. faktor v rozpätí bodov 2. stupňa, čo predstavuje 2. stupeň subjektívne udávaného 
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psychického pracovného preťaženia. Na základe tabuľky 26 môžeme interpretovať stupeň 

záťaže preťaženie ako psychickú záťaž, pri ktorej môže dochádzať pravidelne k dočasným 

ovplyvneniam subjektívneho stavu, resp. výkonnosti. 

Hrubé skóre HS (I. + II. + III.) = 29, vypovedá o primeranom prežívaní preťaženia 

a nízkej stimulácie. 

Pre rozšírenie pohľadu na výskumnú vzorku sme vykonali analýzu dát podľa pohlavia, 

či muži i ženy v pozícii učiteľ/učiteľka prežívajú záťažové faktory práce rovnako. Pri pohľade 

na tabuľku 27 sme zistili, že vo všetkých záťažových faktoroch pri oboch pohlaviach je 

rovnaká kritická hodnota, minimálna odchýlka je vo faktore, ktorý má tendenciu 

k nevyťaženiu a nízkej pracovnej stimulácii, t. j. jednostrannosť, monotónia. 

Tabuľka 27 Meisterove záťažové faktory učiteľov/učiteliek podľa pohlavia 

Záťažový faktor 
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I. PREŤAŽENIE 1816 10,03 10 2,962 12 244 10,08 10 3,017 12 
II. MONOTÓNIA 1816 5,96 6 2,340 7 244 7,15 7 2,892 9 

III. NEŠPECIFICKÝ 
FAKTOR 1816 12,44 13 4,279 15 244 12,89 13 4,561 15 

HS HRUBÉ SKÓRE 1816 28,44 29 8,040 33 244 30,12 30 8,909 35 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

V prílohe 12 prinášame prehľadovú tabuľku hodnotenia psychickej záťaže podľa 

Meistera u výberovej vzorky učiteľov/učiteliek regionálneho školstva podľa typu vzdelávacej 

inštitúcie (školy), kde sme na základe jednotlivých záťažových faktorov zistili, že 

pri všetkých typoch škôl je primeraná psychická záťaž, tzn. 2. stupeň podľa klasifikácie 

záťaže, pri ktorej môže dochádzať pravidelne k dočasným ovplyvneniam subjektívneho stavu, 

resp. výkonnosti. 

Ďalšou hlbšou analýzou jednotlivých postojov výskumnej vzorky sme zistili, že sú 

učitelia/učiteľky, u ktorých Meisterove záťažové faktory vykazujú 3. stupeň psychickej 

záťaže, pri ktorej nie je možné vylúčiť zdravotné riziká. Pohľad na Meisterove záťažové 

faktory a postoje jednotlivcov roztriedené do stupňov hodnotiacej škály prináša obrázok 28. 

U 143 učiteľov/učiteliek je záťažový faktor preťaženie na maximálnej bodovej hodnote (15) 

a z toho u 58 učiteľov/učiteliek (14 učiteľov a 44 učiteliek) je na maximálnej bodovej hodnote 

(20) aj záťažový nešpecifický faktor. Ide prevažne o učiteľov a učiteľky na základnej škole 
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(82,8%; 48). Z toho približne 40% je vo veku 35 – 39 rokov (39,7%; 23), 12 bolo vo veku 30 

– 34 rokov, 8 vo veku 40 – 44 rokov a zvyšných 15 bolo vo veku 45 – 59 rokov, tzn. po 5 

učiteľov/učiteliek vo veku 45 – 49, 50 – 54 a 55 – 59. Z pohľadu dĺžky pôsobenia učiteľov 

a učiteliek tejto výberovej vzorky je charakteristika uvedená v tabuľke 28 a obrázok 29 

prináša rozdelenie výberovej vzorky podľa samosprávneho kraja. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obrázok 28 Meisterove záťažové faktory – postoje jednotlivcov roztriedené do stupňov hodnotiacej 

škály –učitelia/učiteľky v regionálnom školstve 
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Tabuľka 28 Charakteristika učiteľov/učiteliek výberovej vzorky v regionálnom školstve z pohľadu 

dĺžky pôsobenia v školstve, u ktorých sa preukázal 3. stupeň psychickej záťaže 

Dĺžka pôsobenia 
učiteľa/učiteľky 

Na súčasnej 
pracovnej pozícii V školstve 

Počet % Počet % 

1 rok až 4 roky 4 6,9 2 3,4 
5 až  9 rokov 13 22,4 13 22,4 

10 až 14 rokov 17 29,3 17 29,3 
15 až 19 rokov 12 20,7 11 19,0 
20 až 24 rokov 5 8,6 5 8,6 
25 a viac rokov 7 12,1 10 17,2 

Spolu 58 100,0 58 100,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 
Obrázok 29 Pohľad na rozloženie výberovej vzorky učiteľov/učiteliek v regionálnom školstve podľa 

samosprávneho kraja, u ktorých sa preukázal 3. stupeň psychickej záťaže 

Uvedené extrémy hodnotíme, že jednotliví učitelia a učiteľky svoju prácu zo svojho 

pohľadu hodnotia negatívne. Takéto prípady by si vyžadovali ďalšiu analýzu, nakoľko v tom, 

ako ľudia posudzujú svoju pracovnú činnosť sa odráža celý komplex vnútorných 

predpokladov človeka. Taktiež by bolo zaujímavé hodnotenie úrovne pracovných podmienok 

na konkrétnom pracovisku, kde môže ísť, ale aj nemusí o nesúlad v hodnotení vplyvu 

pracovnej záťaže na zamestnancov s objektívnym posúdením kategórie psychickej záťaže. 

Zatiaľ možno iba konštatovať, že môže ísť o osoby s neprimeranou odozvou na pracovnú 

záťaž. Realita však môže byť úplne iná a to nevhodné pracovné podmienky na pracovisku, čo 

na základe získaných údajov nie je možné posúdiť. 
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Na základe uvedených zistení v regionálnom školstve potvrdzujeme hypotézu H02: 

Meisterove záťažové tendencie u učiteľov a učiteliek v regionálnom i vysokom školstve 

vykazujú maximálne 2. stupeň subjektívne udávaného psychického zaťaženia. 

3.2.3.2 Vysoké školstvo 

Do prieskumu pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov 

pracujúcich v školstve na Slovensku sa zapojilo 302 zamestnancov/kýň z vysokého 

školstva, čo predstavuje 2,17 % zo základného súboru.  

Rozsah základného súboru vysokého školstva, t. j. fyzický počet zamestnancov 

vo vysokom školstve platný k 31.12.2016, je 13 939 zamestnancov/kýň. Pre vysoké školstvo 

sme stanovili pri 5% hladine významnosti, prípustnej chybe merania e = ±6% a odhade 

proporcie p=50% minimálnu veľkosť výberového súboru na viac ako 267 participantov, čo 

bolo splnené i napriek zisteným duplicitám a chybám v jednotlivých prípadoch odpovedí 

participantov. 

Vnútornú konzistenciu dotazníka pre zamestnancov školstva sme testovali 

prostredníctvom miery reliability s použitím Cronbachovo alfa. Vypočítaná úroveň tejto 

miery bola 0,78 a teda spĺňala tradične odporúčané hodnoty vnútornej konzistencie dotazníka 

0,8 ≥ α ≥ 0,7 a vypovedá o dobrej reliabilite výskumného nástroja. 

 

 
 

Obrázok 30 Prehľad zapojených zamestnancov/kýň vysokých škôl podľa samosprávneho kraja 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Goldiš, 2012. 

Charakteristika výberového súboru je nasledovná: 

1. z participantov prieskumu bolo 104 mužov a 198 žien; 
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2. najviac zúčastnených bolo z Košického kraja, išlo o 110 zamestnancov/kýň (36,4%). 

Obrázok 30 znázorňuje prehľad participantov v prieskume podľa samosprávneho kraja; 

3. približne 97% zamestnancov/kýň, ktorí sa zapojili do prieskumu sú v pracovnom pomere 

na plný pracovný úväzok, avšak 113 má pracovný pomer na dobu neurčitú a 178 má 

pracovný pomer na dobu určitú. 8 zamestnancov/kýň pracuje na skrátený pracovný 

úväzok; 

Tabuľka 29 Štruktúra pracovných pozícií participantov z vysokého školstva 

Pracovné pozície Počet % 

V
ys

ok
é 

 šk
ol

st
vo

 

manažment školy 9 3,0 
vysokoškolský učiteľ/ka (docent/ka, profesor/ka) 72 23,8 
vysokoškolský učiteľ/ka (asistent, odborný asistent, lektor) 135 44,7 
výskumný a vedecký pracovník/čka 19 6,3 
administratívny pracovník/čka, technicko-ekonomický 
pracovník/čka, študijný referent/ka, ekonomický pracovník/čka 

48 15,9 

pracovník v oblasti IT, systémov, komunikačných sietí 3 1,0 
laborant/ka, laboratórny technik/čka 7 2,3 
iný odborný zamestnanec/kyňa 6 2,0 
knihovník/čka 1 0,3 
iné 2 0,7 
Spolu 302 100,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

4. najviac zapojených bolo vysokoškolských učiteľov/učiteliek na pracovnej pozícii 

asistent, odborný asistent, lektor a to 44,7% a na pozícii docent/ka, profesor/ka bolo 

23,8%. V tabuľke 29 uvádzame štruktúru pracovných pozícií participantov z vysokého 

školstva; 

5. veková skladba zapojených zamestnancov/kýň vysokých škôl do prieskumu je zobrazená 

na obrázku 31, kde vidieť, že najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci/kyne vo vekovom 

rozsahu 30 – 39 rokov, čo je aj najpočetnejšia skupina zamestnancov/kýň v základnom 

súbore, ktorého rozloženie možno vidieť na obrázku 6 (v podkapitole 3.1, konkrétne 

v 3.1.2 Vysoké školstvo). Vekový rozsah sme upravili tak, aby sme mohli porovnať 

vekovú skladbu výberového súboru so základným súborom. Vzhľadom k tomu, že sme sa 

nepýtali priamo na vek respondenta/tky, ale respondenti/tky označovali interval, do 

ktorého spadá ich vek a štruktúra intervalov veku bola zostrojená podľa ukazovateľa 

demografickej štatistiky Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), nie je možné vyčísliť počet 

participantov vo vekovom rozsahu 60 – 69 rokov a nad 70 rokov, tak ako to uvádza 



153 
 

Portál vysokých škôl, ktorý zverejnil vekovú skladbu zamestnancov na vysokých školách 

uvedenú na obrázku 6. Z komparácie nám vyplýva, že všetky vekové skupiny 

zamestnancov/kýň nie sú rovnomerne zastúpené vo výberovom súbore. Značne nám 

absentuje veková skupina 40 -49 rokov. 
 

 
Obrázok 31 Veková skladba zapojených zamestnancov/kýň vysokých škôl do prieskumu 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

6. obrázok 32 prináša pohľad na štruktúru výskumnej vzorky z pohľadu dĺžky pracovného 

pomeru participanta na súčasnej pracovnej pozícii, ale aj celkovo v školstve. Vidieť, že 

najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci, ktorí pracujú 5 až 9 rokov v školstve a tiež na 

súčasnej pracovnej pozícii; 
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Obrázok 32 Pohľad na výskumnú vzorku vysokého školstva cez dĺžku pracovného pomeru 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Našou snahou bolo overiť zistenia z I. etapy riešenia výskumnej úlohy, konkrétne 

posúdiť vplyv implementovaných štandardov, príp. modelov do systému riadenia a na základe 

empirických údajov overiť platnosť našej nulovej hypotézy: 

H01: Neexistuje významný rozdiel pracovných podmienok v školstve, ktorý by 

vyplynul z implementácie niektorého zo štandardov, či modelov do systému 

riadenia uplatňovaného u zamestnávateľov v školstve. 

Zistili sme totiž, že vo vysokom školstve sú: 

a. 3 víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu v rámci vysokého školstva spomedzi 37 

najúspešnejších organizácií v priebehu histórie súťaže. Víťazi sú uvedení v sieni slávy, 

ktorá vo fyzickej podobe predstavuje banner približne o veľkosti tri krát tri metre a je 

zobrazený na obrázku 13, pričom skutočná hodnota a význam siene je skutočnosť, že ide 

o najúspešnejšie organizácie, ktoré prešli a uspeli v komplexnom hodnotení, ktoré 

národná cena za kvalitu ponúka. 

(http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/kvalita/sien_slavy/Vitazi%202000%20-

%202016.pdf): 

- za rok 2016 – Trnavská univerzita v Trnave; 

- za rok 2015 – Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach; 

- za rok 2006 – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava; 

b. 2 univerzity sú platnými držiteľmi titulu Efektívny používateľ modelu CAF 

(http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost; príp. príloha 4 výskumnej správy z I. etapy 

riešenia): 

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (17.07.2015-16.07.2017); 

- Trnavská univerzita v Trnave ( 20.07.2015 – 19.07.2017); 

c. 15 buď univerzít alebo fakúlt implementovalo model CAF na Slovensku od roku 

2003 (http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost; príp. príloha 3 výskumnej správy z I. 

etapy riešenia): 

- Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline; 

- Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove; 

- Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave; 

- Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; 

- Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost
http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost
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- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity 

v Bratislave; 

- Poľnohospodárska univerzita v Nitre; 

- Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove; 

- Prešovská univerzita v Prešove; 

- Technická univerzita vo Zvolene; 

- Trnavská univerzita v Trnave; 

- Univerzita Komenského v Bratislave; 

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; 

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; 

- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

d. 1 univerzita sa zúčastnila súťaže Zdravá firma roka. Zdravá firma roka je súťaž 

Union zdravotnej poisťovne v rámci Iniciatívy za zdravšie Slovensko. Cieľom súťaže je 

motivovať zamestnávateľov a oceniť a zviditeľniť tých zamestnávateľov, ktorí sa starajú 

o zdravie svojich zamestnancov a hľadajú a realizujú spôsoby, akými ho zlepšiť. 

(http://www.zdravsieslovensko.sk/zdrava-firma-roka/zoznam-zucastnenych-firiem/; príp. príloha 

10 výskumnej správy z I. etapy riešenia): 

- Prešovská univerzita v Prešove. 

Analýzou štruktúry odpovedí participantov výskumnej vzorky vysokého školstva 

ohľadom systému zabezpečovania kvality sme zistili, že síce mnohí participanti vedeli, že je 

u nich, vo vzdelávacej inštitúcii, v ktorej pracujú, zavedený systém manažérstva kvality, 

nevedeli, buď identifikovať, o ktorý sa jedná, prípadne bolo chybne označený vnútorný 

systém vypracovaný v zmysle Školského zákona. Stratifikácia odpovedí a následná 

komparácia na základe zavedeného systému manažérstva kvality podľa niektorého 

zo štandardov ako napr. ISO 9001, model CAF, či model EFQM a vnútorného systému 

zabezpečovania kvality (v zmysle Zákona o vysokých školách) alebo „iba“ vnútorného 

systému zabezpečovania kvality (v zmysle Zákona o VŠ) nebola možná. Z uvedeného dôvodu 

nebolo možné hypotézu H01 „Neexistuje významný rozdiel pracovných podmienok 

v školstve, ktorý by vyplynul z implementácie niektorého zo štandardov, či modelov 

do systému riadenia uplatňovaného u zamestnávateľov v školstve.“ overiť na výberovej 

vzorke z vysokého školstva. 

http://www.zdravsieslovensko.sk/zdrava-firma-roka/zoznam-zucastnenych-firiem/
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3.2.3.2.1 Spokojnosť s prácou, motivácia, oddanosť, angažovanosť 

Pred analýzou faktorov spokojnosti s prácou, motiváciou, oddanosťou 

a angažovanosťou zamestnancov vo vysokom školstve sme vykonali stratifikáciu výberovej 

vzorky, kde sme vylúčili skupinu zamestnancov/kýň vysokého školstva, ktorí pracujú 

na pozícii manažment školy, na pozícii iné a zároveň zamestnancov/kyne, ktorí pracujú 

v školstve menej ako 1 rok. Analyzovaných tak bolo 284 odpovedí participantov 

z vysokého školstva, ktorí tvorili výberovú vzorku. 

V tabuľke 30 uvádzame prehľad deskriptívnych charakteristík jednotlivých výrokov 

vyjadrujúcich spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť zamestnancov/kýň 

vo vysokom školstve. Všetky uvedené výroky boli hodnotené zamestnancami vysokého 

školstva na Likertovej škále označujúcej: minimum = 1 (vôbec nesúhlasím) a maximum = 6 

(úplne súhlasím). 

Obrázok 33 približuje celkové vyjadrenie postojov pri jednotlivých výrokoch 

zameraných na spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť v usporiadanom 

tvare. Na zobrazenie sme využili krabicový graf, boxplot, ktorý nám poslúžil pre prehľadné 

a jasné zobrazenie získaných dát a zároveň umožnil rýchlu orientáciu v dátach. 

Zistenia z realizovanej prieskumnej sondy so zameraním na spokojnosť s prácou, 

motiváciu, oddanosť, angažovanosť u výberovej vzorky zamestnancov vysokého 
školstva sú nasledovné:  

− Výrok 14: Mám záujem učiť sa novým veciam, ďalej sa vzdelávať a získavať nové 
zručnosti. Zamestnanci vo vysokom školstve majú záujem učiť sa novým veciam, ďalej 

sa vzdelávať a získavať nové zručnosti. 75,7% (215) zamestnancov s uvedeným výrokom 

úplne súhlasí a 17,6% (50) súhlasí. Vyskytli sa však i odpovede negatívneho charakteru, 

ale tých je zopár (6,7%). Pri tomto výroku ide o najustálenejšie odpovede 

od participantov s vysokou zhodou. 

− Výrok 4: Moje zdravie a bezpečnosť nie sú ohrozené násilím alebo hrozbou násilia 
na pracovisku. Úplný súhlas s výrokom uviedlo 65,1% (185) participantov a 13,4% (38) 

prejavilo súhlasný postoj s výrokom. 11,3% (32) participantov s výrokom nesúhlasí, resp. 

vôbec nesúhlasí. 

− Výrok 8: Aj ja nesiem určitú zodpovednosť za stav BOZP. Skoro 45% zamestnancov 

vo vysokom školstve si uvedomuje, že za stav BOZP nesú zodpovednosť aj samotní 

zamestnanci. 8,1% s uvedeným výrokom nesúhlasí, resp. vôbec nesúhlasí. 
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Tabuľka 30 Deskriptívne charakteristiky jednotlivých výrokov vyjadrujúcich spokojnosť s prácou, 

motiváciu, oddanosť, angažovanosť zamestnancov/kýň vo vysokom školstve 

Výrok Počet Výberový 
priemer Medián Smerod. 

odchýlka 
1. Môj zamestnávateľ rozvíja profesionálny rast svojich 

zamestnancov ich sústavným vzdelávaním 284 3,56 4,00 1,593 

2. Zamestnancom sa dostane ocenenia a uznania, ak si 
spoľahlivo plnia zverené pracovné úlohy 284 3,44 3,00 1,599 

3. Zamestnávateľ zisťuje spokojnosť svojich zamestnancov s 
prácou a pracovnými podmienkami 284 3,07 3,00 1,649 

4. Moje zdravie a bezpečnosť nie sú ohrozené násilím alebo 
hrozbou násilia na pracovisku 284 5,10 6,00 1,566 

5. S mojou prácou, ktorú v súčasnosti robím, som spokojný/ná 284 4,64 5,00 1,190 
6. V mojom súčasnom zamestnaní je lepšie ohodnotená a má 

viac výhod staršia generácia (50+) zamestnancov 284 3,38 3,00 1,640 

7. Na pracovisku existujú medziľudské konflikty alebo 
konflikty medzi skupinami zamestnancov 284 4,02 4,00 1,598 

8. Aj ja nesiem určitú zodpovednosť za stav BOZP 284 4,88 5,00 1,352 
9. Domnievam sa, že vedenie spravodlivo odmeňuje 

zamestnancov podľa objemu a kvality odvedenej práce a 
nerobí rozdiely 

284 3,11 3,00 1,575 

10. Na pracovisku sú podporované nové myšlienky, nápady a 
kreativita zamestnancov 284 3,99 4,00 1,468 

11. Môj plat ma primerane odmeňuje za môj prínos 284 2,74 3,00 1,431 
12. Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zosúlaďovanie 

pracovného a osobného života svojich zamestnancov 284 3,97 4,00 1,390 

13. Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zdravie 
svojich zamestnancov 284 3,98 4,00 1,428 

14. Mám záujem učiť sa novým veciam, ďalej sa vzdelávať a 
získavať nové zručnosti 284 5,67 6,00 0,706 

15. Máme jasne stanovené organizačné procesy, postupy a 
pravidlá 284 4,17 4,00 1,301 

16. Starší zamestnanci majú možnosť stať sa mentormi 284 3,79 4,00 1,364 
17. Keď som chorý/á zostanem doma a liečim sa. 284 3,98 4,00 1,678 
18. V posledných šiestich mesiacoch sa so mnou v práci 

nadriadený rozprával o výkone mojej práce a poskytol mi 
spätnú väzbu na mnou vykonanú prácu 

284 3,65 4,00 1,827 

19. Poslanie a ciele vzdelávacej inštitúcie, v ktorej pracujem, mi 
dáva pocit, že moja práca je významná 284 4,07 4,00 1,489 

20. Na tomto pracovnom mieste by som chcel/a pracovať i po 
dovŕšení dôchodkového veku 284 3,95 4,00 1,821 

21. V minulom roku som mal/mala v práci príležitosť učiť sa a 
profesionálne alebo osobnostne rásť 284 3,86 4,00 1,697 

22. Musím chodiť do práce aj keď som chorý/á, pretože ma 
nemá, kto zastúpiť 284 3,01 3,00 1,646 

23. Viem ako postupovať a brániť sa voči šikanovaniu na 
pracovisku 284 3,97 4,00 1,605 

24. Moje názory na prácu a možné zmeny v nej sa berú do úvahy 284 3,88 4,00 1,462 
25. V súčasnom zamestnaní je lepšie ohodnotená a má viac 

výhod mladšia generácia zamestnancov 284 2,58 3,00 1,320 

26. V pracovnom kolektíve je veľmi dobrá medzigeneračná 
spolupráca 284 4,27 4,00 1,405 
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Obrázok 33 Boxploty vyjadrujúce postoje zamestnancov/kýň vo vysokom školstve v jednotlivých 

výrokoch zameraných na spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

− Výrok 5: S mojou prácou, ktorú v súčasnosti robím, som spokojný/ná. 61% 

zamestnancov vo vysokom školstve vyjadrilo pozitívny postoj a to, že sú so svojou 
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prácou, ktorú v súčasnosti vykonávajú spokojní. Svedčia o tom aj niektoré vyjadrenia 

zamestnancov/kýň, ktoré uviedli v dotazníku prieskumu - v priestore pre vyjadrenie ich 

názoru, či námetu na zlepšenie pracovných podmienok. Citujeme: 

„Práca ma veľmi napĺňa a povinnosti si vo všetkých oblastiach (pedagogická, publikačná 

a vedecká) každoročne plním vysoko nad 100%.“ 

„Mám veľmi rada svoju prácu, škoda len, že z asistentského platu sa dá dosť 

problematicky vyžiť a ťažko sa dá založiť si rodinu.“ 

Všetky reakcie participantov v plnom znení (z dôvodu zachovania anonymity 

participantov boli odstránené mená a priezviská) sú uvedené v prílohe 20 tejto výskumnej 

správy. 

− Výrok 26: V pracovnom kolektíve je veľmi dobrá medzigeneračná spolupráca. 48% 

participantov sa vyjadrilo súhlasne, tzn. s výrokom súhlasia alebo úplne súhlasia. Naopak 

13,4% (38) sa vyjadrilo nesúhlasný postoj s výrokom. 

− Výrok 19: Poslanie a ciele vzdelávacej inštitúcie, v ktorej pracujem, mi dáva pocit, 
že moja práca je významná. Zamestnanci by mali poznať nielen víziu svojej inštitúcie 

a hlavné ciele pre konkrétny rok, ale aj chápať význam svojej role pre naplnenie tejto 

vízie alebo cieľov. S výrokom úplne súhlasí iba 18% participantov, súhlasí 30,9% a skôr 

súhlasí 27,5%. Na druhej strane 8,5% úplne nesúhlasí s uvedeným výrokom. 

− Výrok 15: Máme jasne stanovené organizačné procesy, postupy a pravidlá. 
V nadväznosti na predchádzajúci výrok 19, tento výrok skrýva v sebe jasnosť 

a konkrétnosť k tomu ako naplníme poslanie vzdelávacej inštitúcie. 45% súhlasí alebo 

úplne súhlasí s výrokom, tzn. v ich vzdelávacej inštitúcii majú jasne stanovené 

organizačné procesy, postupy a pravidlá. Necelých 13% uvádza, že s výrokom úplne 

nesúhlasia, resp. nesúhlasia. Naskytá sa tu otázka, či majú stanovené organizačné 

procesy, postupy a pravidlá, ktoré sa nedodržiavajú, resp. o nich nie sú zamestnanci 

informovaní, či stanovené nie sú. 

− Výrok 7: Na pracovisku existujú medziľudské konflikty alebo konflikty medzi 
skupinami zamestnancov. Vypovedá o tom, aká je pracovná klíma na pracoviskách 

vo vysokom školstve. S výrokom participanti skôr súhlasili (skoro 67%), ale jednoznačne 

nemožno hovoriť o jasnom postoji výberovej vzorky participantov. Vyjadrenia 

participantov k výroku sú rozptýlené po celej hodnotiacej škále. Možno konštatovať, že 

medziľudské vzťahy sa líšia od pracoviska k pracovisku a závisia od nastavenia firemnej 

kultúry vo vzdelávacej inštitúcii. 

− Výrok 13: Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zdravie svojich 
zamestnancov. Zaujímavým bolo zistenie postojov na výrok ohľadom podpory zdravia 
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zamestnancov vo vysokom školstve. 66 % participantov uviedlo, že skôr súhlasia 

s uvedeným výrokom, z čoho bolo iba 14,8 % (42) s úplným súhlasným postojom. 

Necelých 7,7% (22) uviedlo, že s výrokom vôbec nesúhlasia. 

− Výrok 17: Keď som chorý/á zostanem doma a liečim sa. Respondenti pri tomto 

výroku uviedli, že skôr s ním súhlasia (skoro 60 %), z čoho iba 26,8 % (76) s ním úplne 

súhlasí. Avšak je tu vysoký rozptyl odpovedí respondentov. Výrok potvrdzuje aj analýza 

výroku 22: Musím chodiť do práce aj keď som chorý/á, pretože ma nemá, kto 
zastúpiť. 40 % participantov sa vyjadrilo pozitívne, súhlasne. Skoro 60 % sa vyjadrilo, 

že s výrokom skôr nesúhlasia. Z toho 27% úplne nesúhlasí. Vysoký rozptyl odpovedí 

respondentov vypovedá, že niektorí zamestnanci chodia do práce chorí, pretože ich nemá, 

kto zastúpiť. Oba výroky potvrdzujú fakt, že zamestnanci na niektorých pracoviskách 

vo vysokom školstve chodia do práce chorí.  

− Výrok 23: Viem ako postupovať a brániť sa voči šikanovaniu na pracovisku. 
Približne 43% participantov uviedlo, že s výrokom súhlasí. 21,5% participantov naopak 

uviedlo, že nesúhlasia s uvedeným výrokom, tzn. že nevedia ako postupovať a brániť sa 

voči šikanovaniu na pracovisku. 

− Výrok 12: Zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zosúlaďovanie 
pracovného a osobného života svojich zamestnancov. Skoro 38 % participantov 

s výrokom súhlasí, skôr súhlasí 30,3%. 15,5 % má nesúhlasné stanovisko.  

− Výrok 20: Na tomto pracovnom mieste by som chcel/a pracovať i po dovŕšení 
dôchodkového veku. 65 % participantov sa vyjadrili, že by chceli pracovať na svojom 

pracovnom mieste aj po dovŕšení dôchodkového veku. Pri analýze postojov participantov 

nie je jednoznačná odpoveď. Úplne s výrokom súhlasí 27,1% (77) a vôbec s výrokom 

nesúhlasí 18,7% (53). Existuje množstvo objektívnych i subjektívnych faktorov 

v súčasnom školstve, ktoré zamestnancov rozdeľuje na protiľahlé postojové hodnoty 

hodnotiacej škály. 

− Výrok 24: Moje názory na prácu a možné zmeny v nej sa berú do úvahy. 32,7 % 

skôr nesúhlasí, nesúhlasí, resp. úplne nesúhlasí s uvedeným výrokom. Úplne súhlasí iba 

12 % (32) participantov. Riadiacich pracovníkov by mali zaujímať postoje svojich 

podriadených a prípadne zapracovávať ich názory do svojich rozhodnutí. Každý 

zamestnanec by mal mať možnosť vyjadriť svoje myšlienky. Tento výrok súvisí taktiež 

s výrokom 10: Na pracovisku sú podporované nové myšlienky, nápady a kreativita 
zamestnancov. S výrokom 16,5% participantov úplne súhlasí a 25,7% súhlasí. 

Nesúhlasný postoj vyjadrilo 34,5 % participantov výberovej vzorky. 
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− Výrok 21: V minulom roku som mal/mala v práci príležitosť učiť sa a profesionálne 
alebo osobnostne rásť. Základná ľudská potreba, iba „chodiť do práce“ nám nestačí. 

Pracovníci musia mať pocit, že ich práca prispieva nejakým spôsobom k ich profesijnému 

alebo osobnému rozvoju. Inštitúcia by mala pracovníkom ponúknuť vzdelávacie 

príležitosti, úlohy poskytujúce zvýšenie zodpovednosti, zapojenie do špeciálnych 

projektov a úloh ako aj iné aktivity tak, aby boli uspokojené rozvojové potreby 

zamestnancov/kýň. Iba 63 % participantov vo vysokom školstve má súhlasný postoj 

s uvedeným výrokom.  

− Výrok 16: Starší zamestnanci majú možnosť stať sa mentormi. 64 % participantov 

s výrokom skôr súhlasí, avšak neexistuje tu jednotnosť, o čom svedčí rozptýlenie 

odpovedí po celej hodnotiacej škále. 

− Výrok 18: V posledných šiestich mesiacoch sa so mnou v práci nadriadený 

rozprával o výkone mojej práce a poskytol mi spätnú väzbu na mnou vykonanú 
prácu. Zamestnanci potrebujú spätnú väzbu, musia vedieť „ako ďaleko sa dostali“ a to aj 

z dôvodu, aby mohli pracovať na svojom ďalšom pokroku, mohli si plánovať svoju 

kariéru. Približne 43 % participantov zastáva skôr negatívny postoj k výroku, pritom 

mnoho výskumov preukázalo, že spätná väzba zvyšuje výkonnosť. 

− Výrok 1: Môj zamestnávateľ rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich 
sústavným vzdelávaním. Úplne súhlasí s výrokom 14,1 % (40) participantov a na strane 

súhlasného postoja je približne 53,2 %. 

− Výrok 2: Zamestnancom sa dostane ocenenia a uznania, ak si spoľahlivo plnia 
zverené pracovné úlohy. 51,4 % uvádza skôr negatívny postoj k výroku a pritom 

úprimné uznanie a pochvala je podmienkou dobrému pocitu z práce a tiež ku schopnosti 

učiť sa a sústrediť sa. 

− Výrok 6: V mojom súčasnom zamestnaní je lepšie ohodnotená a má viac výhod 
staršia generácia (50+) zamestnancov. 54,5 % participantov vysokého školstva sa 

vyjadrilo nesúhlasne. Pozrime sa na výrok 25: V súčasnom zamestnaní je lepšie 

ohodnotená a má viac výhod mladšia generácia zamestnancov. Tu sa 78,2 % 

participantov vyjadrilo opäť nesúhlasne. Smerodajná odchýlka nám však vypovedá 

o nejednoznačnosti postoja výberovej vzorky, čo znamená, že sa odpovede zamestnancov 

od seba líšia pracovisko od pracoviska. 

− Výrok 9: Domnievam sa, že vedenie spravodlivo odmeňuje zamestnancov podľa 
objemu a kvality odvedenej práce a nerobí rozdiely. Približne 41 % participantov 

uvádza kladný postoj s výrokom, tzn. skôr súhlasí (19 %), súhlasí (15,5 %) a úplne 

súhlasí (7 %) s výrokom. 
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− Výrok 3: Zamestnávateľ zisťuje spokojnosť svojich zamestnancov s prácou 
a pracovnými podmienkami. Pri analýze postojov pri tomto výroku možno konštatovať, 

že to závisí od pracoviska k pracovisku, od nastavenej firemnej kultúry ako aj samotného 

riadenia, pretože odpovede participantov nie sú jednotné, sú rozptýlené po celej 

hodnotiacej škále. Prekvapivo 58,1 % participantov uviedlo negatívny postoj na uvedený 

výrok. 

− Výrok 11: Môj plat ma primerane odmeňuje za môj prínos. Skoro 48% participantov 

zastáva názor, že ich plat (mzda) nie je primeraná ich prínosu. Existuje tu však 

nejednoznačnosť postojov, pretože ich rozloženie je po celej hodnotiacej škále. 

Tabuľka 31 Hodnotenie vybraných aspektov pracovného života zamestnancami vo vysokom školstve 

podľa dôležitosti  

Kritérium dôležitosti Počet 
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Spoločenský status 284 4,86 5,00 1,341 1 6 
Kariérny postup 284 5,02 5,00 1,193 1 6 
Úroveň BOZP pri výkone práce 284 5,24 6,00 1,040 1 6 
Spätná väzba od nadriadeného na vykonanú prácu 284 5,31 5,50 0,850 1 6 
Možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja 284 5,43 6,00 0,755 2 6 
Výška mzdy 284 5,45 6,00 0,850 1 6 
Istota pracovného miesta 284 5,48 6,00 0,875 1 6 
Charakter pracovného pomeru 284 5,57 6,00 0,950 1 6 
Pracovné výsledky spravodlivo odmeňované 284 5,61 6,00 0,756 2 6 
Medziľudské vzťahy na pracovisku 284 5,75 6,00 0,521 3 6 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Pri analýze hodnotenia vybraných aspektov pracovného života z pohľadu dôležitosti 

zamestnancami vo vysokom školstve (tabuľka 31) sme zistili, že všetky uvedené kritéria 

dôležitosti sú dôležité pre zamestnancov vysokého školstva v rozmedzí hodnotiacej škály 5 až 

6 (dôležité). Hodnotiaca škála pre hodnotenie vybraných aspektov pracovného života bola 

od 1 (nedôležité/nevýznamné) do 6 (dôležité/významné). Dôležité je zdôrazniť, že 

pri hodnotení sa odpovede jednotlivých zamestnancov významne nelíšili, o čom svedčí aj 

pomerne malý rozptyl odpovedí výberovej vzorky u väčšiny kritérií. Najväčší rozptyl 

odpovedí sa ukázal pri kritériu Spoločenský status. Kritériá sú v tabuľke 31 usporiadané 

vzostupne. Z tabuľky 31 vidieť, že najdôležitejším kritériom sú medziľudské vzťahy 

na pracovisku. 
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3.2.3.2.2 Hodnotenie psychickej záťaže pri práci podľa Meistera 

V rámci prieskumu sme použili Dotazník subjektívneho hodnotenia práce podľa 

Meistera z prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. a to časť B, ktorá je určená 

na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy 

zamestnancov na záťaž. Dotazník bol prevzatý od autora W. Meistera zo Zentralinstitutu für 

Arbeitsmedizin v Berlíne a overovaný v rokoch 1976 - 1984 hygienickou službou. 

Meisterov dotazník slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov práce na psychiku 

zamestnancov. Je vhodná na orientačné skríningové hodnotenie rôznych prác alebo profesií. 

Na základe desiatich položiek, ktorými sú časová tieseň, malé uspokojenie z práce, vysoká 

zodpovednosť pri práci, otupujúca práca, problémy a konflikty na pracovisku, monotónia, 

nervozita, presýtenie, únava, dlhodobé prekračovanie miery únosnosti, metóda individuálne aj 

skupinovo hodnotí psychickú záťaž pri práci v charakteristikách: psychické preťaženie, 

monotónna záťaž (monotónia) a nešpecifická záťaž. Hodnotí aj individuálne prežívanie 

subjektívne pociťovanej psychickej záťaže pri práci. 

Súčasťou kritérií zvýšenej psychickej pracovnej záťaže na účely tejto vyhlášky je tretí 

stupeň psychického preťaženia alebo tretí stupeň monotónnej záťaže, alebo tretí stupeň 

nešpecifickej záťaže dosiahnutý v tejto metóde. 

Vzhľadom k tomu, že hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa Meisterovho 

dotazníka má platnosť iba pre konkrétne skúmanú skupinu, vykonali sme stratifikáciu 

výberovej vzorky. Do skúmania sme z celej výskumnej vzorky vybrali zamestnancov/kyne 

z vysokého školstva, ktorí pracujú na pozícii vysokoškolský učiteľ/ka, vysokoškolský 

pedagóg/ička (docent/ka, profesor/ka, asistent, odborný asistent, lektor) a zároveň splnili 

podmienku, že v školstve nepracujú menej ako 1 rok. Išlo o 206 participantov, ktorí splnili 

uvedené podmienky. Na tejto výberovej skupine bolo vykonané posúdenie psychickej 

pracovnej záťaže pri práci podľa Meistera. Táto skupina tvorí 68,5% z celej výberovej vzorky 

zamestnancov/kýň z vysokého školstva, ktorí sa zapojili do realizovaného prieskumu. 

V tabuľke 32 uvádzame prehľad deskriptívnych charakteristík v jednotlivých 

výrokoch Meisterovho dotazníka tak ako vyjadrili svoj postoj so skúsenosťami zo svojej 

praxe vysokoškolskí učitelia/učiteľky. 

Hodnotiaca škála na vyjadrenie postoja učiteľom/učiteľkou bola nasledovná:  

− áno, úplne (5 bodov) 

− skôr áno (4 body) 

− ? (3 body) 

− skôr nie (2 body) 
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− nie, vôbec (1 bod) 

Tabuľka 32 Prehľad deskriptívnych charakteristík v jednotlivých výrokoch Meisterovho dotazníka - 

vysokoškolskí učitelia/učiteľky  

Výrok Charakteristika Počet 
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1. Pri práci sa často dostávam do 
časovej tiesne Časová tieseň 206 4 1,161 1 5 5 

2. Práca ma z rôznych dôvodov 
neuspokojuje 

Malé 
uspokojenie 206 2 1,262 1 5 3 

3. Moja práca ma psychicky veľmi 
zaťažuje pre vysokú zodpovednosť 
spojenú so závažnými dôsledkami 

Vysoká 
zodpovednosť 206 3 1,257 1 5 4 

4. Moja práca je málo zaujímavá, 
málo podnecujúca, je skôr 
otupujúca 

Otupujúca 
práca 206 1 0,968 1 5 1 

5. V mojej práci vznikajú často 
konflikty či problémy, od ktorých 
sa nemôžem odpútať ani po 
skončení pracovnej zmeny 

Problémy 
a konflikty 206 3 1,389 1 5 4 

6. Pri práci udržujem iba s námahou 
pozornosť a pohotovosť, pretože sa 
často dlhý čas nedeje nič nové a 
rozhodujúce 

Monotónia 206 1 0,932 1 5 1 

7. Moja práca je psychicky tak 
náročná, že po niekoľkých 
hodinách cítim nervozitu a 
rozochvenosť 

Nervozita 206 2 1,178 1 5 3 

8. Vykonávam prácu, pri ktorej 
chcem po niekoľkých hodinách 
robiť niečo iné 

Presýtenia 206 2 1,279 1 5 3 

9. Moja práca je psychicky tak 
náročná, že po niekoľkých 
hodinách zreteľne cítim 
ochabnutosť a únavu 

Únava 206 3 1,314 1 5 4 

10. Moja práca je psychicky tak 
náročná, že ju pravdepodobne 
nemožno robiť roky s rovnakou 
výkonnosťou 

Dlhodobá 
únosnosť 206 3 1,345 1 5 4 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Meister zistil faktorovou analýzou 3 záťažové faktory, na základe ktorých hodnotíme 

jednotlivcov i celú skupinu: 

                                                 
20 Kritická hodnota = medián + (0,5 x smerodajná odchýlka)  
Medián môžeme nahradiť príp. priemerom. 
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I. preťaženie, 

II. jednostrannosť (monotónia), 

III. nešpecifický faktor (stresová odozva).  

Jednotlivé faktory sú tvorené príslušnými položkami (výrokmi). 

Pre skupinu je však potrebné použiť výpočet deskriptívnych charakteristík pre každý 

Meisterov záťažový faktor a taktiež pre hrubé skóre. 

Pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže podľa Meisterovho dotazníka musíme mať 

na pamäti, že má platnosť iba pre konkrétne skúmanú skupinu, pretože pracovné skupiny sa aj 

pri podobnom charaktere práce od seba líšia vplyvom sociálno-psychologických faktorov, ako 

sú napr. motivácia k práci, stabilita pracovnej skupiny, vzťahy medzi ľuďmi, prístup vedúcich 

zamestnancov, podmienkami, v ktorých je práca vykonávaná.  

Vzhľadom k uvedenému je potrebné nami uvádzané hodnotenie psychickej záťaže 

pri práci vysokoškolských učiteľov/teliek chápať ako orientačné alebo informatívne 

hodnotenie, nakoľko sa vzťahuje na výberovú vzorku (206 participantov), ktorú nemožno 

považovať za reprezentatívnu, pretože nemá všetky charakteristické črty základného súboru.  

Tabuľka 33 Meisterové záťažové faktory pre vysokoškolských učiteľov/učiteľky 

Záťažový faktor Výroky 
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pre 
Meisterové 
záťažové 
faktory 

I. PREŤAŽENIE 1 + 3 + 5 206 9 9,43 2,909 3 15 12 15 
II. MONOTÓNIA 2 + 4 + 6 206 5 5,97 2,479 3 14 6 15 

III. NEŠPECIFICKÝ 
FAKTOR 7 + 8 + 9 + 10 206 11 10,91 4,080 4 20 12 20 

HS HRUBÉ SKÓRE I.+ II.+ III. 206 26 26,31 7,757 10 47 30 50 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Tabuľka 33 prináša pohľad na Meisterové záťažové faktory u vysokoškolských 

učiteľov/učiteliek našej výberovej vzorky. 

Klasifikácia záťaže (pri skupinovej diagnostike je to výpočet stupňov záťaže 

z mediánov, resp. z priemerov položiek; pri individuálnej diagnostike je to súčet konkrétnych 

položiek, tak ako je uvedené v tabuľke 33) sa vykoná porovnávaním hodnoty faktorov I. a II. 

a pre určenie stupňa záťaže môžu nastať 3 prípady a to: (Židková, 2010) 

1. Ak je súčet výrokov (príp. medián) faktoru I. aspoň o 2 body vyšší ako súčet faktoru 

II., potom sa k faktoru I. pripočíta faktor III. Súčet sa ohodnotí podľa Hodnotenia 
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záťažových tendencií – klasifikácia záťaže podľa stupňov podľa tabuľky 34 – 1. faktor 

ako tendencia k preťaženiu.  

2. Ak je súčet otázok (príp. medián) faktoru II. aspoň o 2 body vyšší ako súčet faktoru I., 

potom sa k faktoru II. pripočíta faktor III. a ohodnotí podľa tabuľky 34 – 2. faktor ako 

tendencia k monotónii.  

3. Ak je rozdiel medzi faktormi I. a II. menší ako 2 body, potom sa sčítajú všetky tri 

faktory a ohodnotia podľa tabuľky 34 – 3. faktor ako tendencia k nešpecifickej záťaži.  

Tabuľka 34 Hodnotenie záťažových tendencií – klasifikácia záťaže podľa stupňov 

 
Zdroj: (Židková, 2010, s. 18) 

Tabuľka 35 Interpretácia jednotlivých stupňov záťaže 

 
Zdroj: (Židková, 2010, s. 18) 

Pre zaradenie do stupňa záťaže celej skupiny sme vychádzali z faktorového skóre. 

Pri informatívnom hodnotení záťažových faktorov vychádzame z prekročenia 

kritických hodnôt mediánu. Súčet pre záťažový faktor I. je aspoň o 2 body vyšší ako súčet 

faktoru II., preto k faktoru I. pripočítame faktor III. Súčet I. + III. = 24 a podľa tabuľky 34 je 

1. faktor v rozpätí bodov 2. stupňa, čo predstavuje 2. stupeň subjektívne udávaného 

psychického pracovného preťaženia. Na základe tabuľky 35 môžeme interpretovať stupeň 
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záťaže preťaženie ako psychickú záťaž, pri ktorej môže dochádzať pravidelne k dočasným 

ovplyvneniam subjektívneho stavu, resp. výkonnosti. 

Hrubé skóre HS (I. + II. + III.) = 30, vypovedá o primeranom prežívaní preťaženia 

a nízkej stimulácie. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Obrázok 34 Meisterove záťažové faktory – postoje jednotlivcov roztriedené do stupňov hodnotiacej 

škály – vysokoškolskí učitelia/učiteľky 

Pre doplnenie sme vykonali analýzu podľa pohlavia, či muži i ženy v pozícii 

vysokoškolský učiteľ/učiteľka prežívajú záťažové faktory práce rovnako. Pri pohľade 

na tabuľku 36 sme zistili, že vo všetkých záťažových faktoroch pri oboch pohlaviach je 

rovnaká kritická hodnota, minimálna odchýlka je vo faktore, ktorý má tendenciu 

k nevyťaženiu a nízkej pracovnej stimulácii, t. j. jednostrannosť, monotónia. 
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Tabuľka 36 Meisterove záťažové faktory pre vysokoškolských učiteľov/učiteľky v rozdelení na ženy 

a mužov 

Záťažový faktor 
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I. PREŤAŽENIE 121 9,39 9 2,882 10 85 9,48 9 2,963 10 
II. MONOTÓNIA 121 5,81 5 2,457 6 85 6,20 6 2,506 7 

III. NEŠPECIFICKÝ 
FAKTOR 121 10,95 11 4,023 13 85 10,86 11 4,184 13 

HS HRUBÉ SKÓRE 121 26,15 26 7,784 29 85 26,54 26 7,758 30 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Tabuľka 37 Prehľad kritických hodnôt Meisterových záťažových faktorov u vysokoškolských učiteľov 

a ich charakteristika 

Vek 
Dĺžka 

pôsobenia 
v školstve 

Dĺžka na 
súčasnej 

pracovnej 
pozícii 

Kraj Pohlavie Preťaženie Monotónia Nešpecifický 
faktor 

Hrubé 
skóre 

30 - 34 
rokov 

1 rok až 4 
roky 

1 rok až 
4 roky NR muž 15 9 16 40 

30 - 34 
rokov 

5 až 9 
rokov 

5 až 9 
rokov TT muž 15 6 18 39 

60 - 64 
rokov 

20 až 24 
rokov 

10 až 14 
rokov BB muž 15 7 17 39 

55 - 59 
rokov 

20 až 24 
rokov 

20 až 24 
rokov KE muž 15 11 18 44 

35 - 39 
rokov 

15 až 19 
rokov 

menej 
ako 1 rok KE žena 15 6 14 35 

50 - 54 
rokov 

25 a viac 
rokov 

15 až 19 
rokov BB žena 15 14 18 47 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Na obrázku 35 uvádzame Meisterove záťažové faktory, kde sú zobrazené postoje 

jednotlivcov roztriedené do stupňov hodnotiacej škály. Zaujímavým bolo zistenie, že 

v jednotlivých záťažových stupňoch sa vyskytli maximálne hodnoty Meisterových 

záťažových faktorov (uvedené v tabuľke 33). Uvedené extrémy hodnotíme, že jednotliví 

vysokoškolskí učitelia/učiteľky svoju prácu hodnotia negatívne, iní naopak skôr kladne. 

V tabuľke 37 prinášame pohľad na kritické hodnoty Meisterových záťažových faktorov 

u vysokoškolských učiteľov a približujeme ich charakteristiku. Takéto prípady by si 

vyžadovali ďalšiu analýzu, nakoľko v tom, ako ľudia posudzujú svoju pracovnú činnosť sa 

odráža celý komplex vnútorných predpokladov človeka. Taktiež by bolo zaujímavé 
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hodnotenie úrovne pracovných podmienok na konkrétnom pracovisku, kde môže ísť, ale aj 

nemusí o nesúlad v hodnotení vplyvu pracovnej záťaže na zamestnancov s objektívnym 

posúdením kategórie psychickej záťaže. Zatiaľ sa možno domnievať, či sú príčiny psychickej 

záťaže u týchto zamestnancov objektívne a jedná sa napr. o nevhodné pracovné podmienky 

na pracovisku alebo subjektívne a jedná sa napr. o problémové osoby s neprimeranou 

odozvou na pracovnú záťaž, alebo sú osoby pod dlhodobou psychickou záťažou s negatívnou 

odozvou organizmu, prípadne dochádza k narušeniu psychického stavu. 

Na základe uvedených zistení vo vysokom školstve potvrdzujeme hypotézu H02: 

Meisterove záťažové tendencie u učiteľov a učiteliek v regionálnom i vysokom školstve 

vykazujú maximálne 2. stupeň subjektívne udávaného psychického zaťaženia. 

4.2.4 Interpretácia zistení a závery výskumu  

Prostredníctvom deskriptívnej analýzy sme aspoň čiastočne poodkryli obraz aspektov 

pracovného života a prežívania zamestnancov/kýň v regionálnom i vysokom školstve. 

Doposiaľ sme analyzovali postoje zamestnancov/kýň školstva a to v 3 hlavných oblastiach:  

− spokojnosť s prácou, motivácia, oddanosť, angažovanosť; 

− hodnotenie vybraných aspektov v pracovnom živote zamestnancov/kýň podľa dôležitosti; 

− psychická záťaž pri práci podľa Meistera - subjektívne hodnotenie práce podľa Vyhlášky 

MZ SR č. 542/2007 Z. z. 

Tabuľka 38 Štruktúra zamestnávateľov, ktorí sa zapojili do realizovaného prieskumu pracovných 

podmienok v školstve na Slovensku 

Vzdelávacia inštitúcia Počet % 
gymnázium 8 5,1 

materská škola 20 12,7 
ostatné zariadenia (napr. jedáleň, internát, školské kluby atď.) 5 3,2 

stredná odborná škola 24 15,2 
škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 7,6 

univerzitná vysoká škola 2 1,3 
univerzitná vysoká škola - fakulta 1 0,6 

základná škola 80 50,6 
základná umelecká škola 6 3,8 

Spolu 158 100,0 
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Pre objektívnejší pohľad na problematiku pracovných podmienok v školstve 

s dôrazom na psychosociálne rizikové faktory rozšírime naše poznanie o obsahovo-kauzálnu 

analýzu postojov a skúseností priamo z praxe zamestnávateľov. Vzhľadom však k nízkemu 

počtu aktívne zapojených vrcholových predstaviteľov škôl, školských zariadení, univerzít 

do realizovaného prieskumu, nie je možné hovoriť o reprezentatívnosti výberovej vzorky.  

 

 
Obrázok 35 Výberová vzorka zamestnávateľov v školstve štruktúrovaná podľa samosprávneho kraja 

 
Obrázok 36 Zamestnávatelia v prieskume – charakteristika z pohľadu dĺžky odpracovaných rokov 

v školstve 

Najskôr priblížime výberovú vzorku zamestnávateľov, ktorú vytvorilo 31 riaditeľov 

a 114 riaditeliek, 1 zástupca riaditeľa/riaditeľky a 9 zástupkýň riaditeľa/riaditeľky 
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z regionálneho školstva, 1 rektor, 1 dekanka a 1 prorektor z vysokého školstva. 

Charakteristiku uvádzame za školstvo ako celok z dôvodu zachovania anonymity 

respondentov. 

Štruktúra zapojených zamestnávateľov je zobrazená v tabuľke 38, kde vidieť, že 

najviac ich je zo základných škôl. Z pohľadu samosprávnych krajov (obrázok 35) je 

zastúpený skoro v 18-tich % Banskobystrický a 17-tich % Košický kraj. Trenčiansky kraj 

predstavuje približne 16,5 %. 

Obrázok 36 zobrazuje výberovú vzorku zamestnávateľov z pohľadu dĺžky 

odpracovaných rokov v školstve. Vidieť, že najviac vrcholových predstaviteľov škôl, 

školských zariadení, univerzít, konkrétne 64,6 % (102), má odpracovaných 25 a viac rokov 

v školstve. Priemerná dĺžka pôsobenia respondenta na súčasnej pracovnej pozícii je 9,28 

rokov. Vekové zloženie výberovej vzorky je uvedené v tabuľke 39, kde je vidieť, že najviac 

respondentov je vo veku 50 – 59 rokov. 

Tabuľka 39 Vekové zloženie výberovej vzorky zamestnávateľov v školstve 

Vekové rozpätie Počet % 
30 - 34 rokov 2 1,3 
35 - 39 rokov 12 7,6 
40 - 44 rokov 17 10,8 
45 - 49 rokov 28 17,7 
50 - 54 rokov 33 20,9 
55 - 59 rokov 41 25,9 
60 - 64 rokov 23 14,6 

65 a viac rokov 2 1,3 
Spolu 158 100,0 

 

Dotazník prieskumu pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov 

pracujúcich v školstve na Slovensku (príloha 10), časť, ktorá bola učená pre zamestnávateľov 

v školstve, pozostával z 3 hlavných oblastí: 

− systém riadenia vo vzdelávacej inštitúcii; 

− riadenie ľudských zdrojov; 

− pracovné podmienky. 

4.2.4.1 Systém riadenia vo vzdelávacej inštitúcii 

Prvou oblasťou záujmu bolo, či zapojený zamestnávatelia majú zavedený systém 

zabezpečovania kvality a podľa akého štandardu. Väčšina zamestnávateľov má zavedený 
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vnútorný systém vypracovaný podľa legislatívy, t. j. vnútorný systém zabezpečovania kvality 

podľa Zákona o VŠ, vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov a zamestnancov 

školy podľa Školského zákona. Medzi zamestnávateľmi boli 3 školy, ktoré majú zavedený 

systém manažérstva kvality buď podľa ISO 9001, modelu CAF alebo modelu EFQM. 

V nadväznosti na uvedené nás zaujímalo, či vrcholoví manažéri uplatňujú v riadení 

vzdelávacej inštitúcie princípy manažérstva kvality. 32,3 % sa ich snaží zaviesť do praxe, 

11,4 % princípy manažérstva kvality nepozná a iba 15,2 % ich uplatňuje v plnej miere. 

Zamestnávatelia uviedli súhlasný postoj s tým, že majú vo vzdelávacej inštitúcii jasne 

stanovené organizačné procesy, postupy a pravidlá. Úplný súhlas s uvedeným vyjadrilo 

33,5 % (53). Súhlasný postoj zaujali aj zamestnanci v regionálnom i vysokom školstve, aj keď 

sa vyskytli i negatívne postoje jednotlivých zamestnancov (výrok 15: Máme jasne stanovené 

organizačné procesy, postupy a pravidlá). 

Všetci zamestnávatelia výberovej vzorky sa jednoznačne zhodli, že komunikácii a jej 

vplyvu na celkový chod inštitúcie prikladajú vysoký význam. Preto bolo zaujímavé zistiť, 

do akej miery zamestnávatelia so svojimi zamestnancami komunikujú napr. o cieľoch 

inštitúcie, o manažérskych rozhodnutiach spojených s plnením pracovných úloh 

zamestnancov, o spätnej väzbe ako zamestnancov na nimi vykonanú prácu alebo naopak 

poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom zisťovania spokojnosti/nespokojnosti 

zamestnancov. 

82,3 % zamestnávateľov uviedlo, že ich zamestnanci sú pravidelne informovaní, 

ako o individuálnych cieľoch zamestnancov, tak i o cieľoch inštitúcie. 15,8 % uviedlo, že 

zamestnanci sú informovaní o cieľoch iba v opodstatnených prípadoch. Pritom zamestnanci 

by mali poznať nielen víziu svojej inštitúcie a hlavné ciele pre konkrétny rok, ale aj chápať 

význam svojej role pre naplnenie tejto vízie alebo cieľov. Väčšina zamestnancov 

v regionálnom i vysokom školstve má súhlasný postoj s tým, že poslanie a ciele vzdelávacej 

inštitúcie, v ktorej pracujú, im dáva pocit, že je ich práca významná (výrok 19). 

Informovanie o manažérskych rozhodnutiach: 43 % (68) zamestnávateľov 

poskytne zamestnancom inštrukcie, vysvetlí, prečo a ako treba úlohu plniť a odpovie 

na prípadné otázky. 41,1 % (65) zamestnávateľov zvolá zamestnancov a zistí, ako by 

predloženú úlohu riešili oni, pričom berú do úvahy ich návrhy a riešenia, ale rozhoduje iba 

zodpovedná osoba. Zamestnanci v regionálnom i vysokom školstve sa zhodujú vo vyjadrení 

skôr pozitívneho postoja a teda súhlasného stanoviska s tým, že sú ich názory na prácu 

a možné zmeny v nej brané do úvahy (výrok 24). Aj keď existuje predpoklad, že sa uvedené 

deje odlišne v závislosti od pracoviska ku pracovisku, o čom by vypovedalo aj rozptýlenie 

odpovedí jednotlivých zamestnancov s negatívnym postojom. Pritom riadiacich pracovníkov 
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by mali zaujímať postoje, možné riešenia svojich podriadených a mali by zapracovávať ich 

možné riešenia do svojich rozhodnutí. Každý zamestnanec by mal mať možnosť vyjadriť 

svoje myšlienky. S týmto taktiež súvisí výrok 10: Na pracovisku sú podporované nové 

myšlienky, nápady a kreativita zamestnancov. Pričom v regionálnom školstve zamestnanci 

vyjadrili súhlasné stanovisko s menším rozptylom odpovedí, než vo vysokom školstve. Tu 

zamestnanci vyjadrili skôr súhlasný postoj s väčším rozptylom odpovedí na celej šírke 

hodnotiacej škály. 

V rámci časti systému riadenia vzdelávacej inštitúcie nás zaujímalo predovšetkým 

v regionálnom školstve, či vrcholoví predstavitelia vzdelávacej inštitúcie majú postačujúce 

právomoci a kompetencie na riadenie inštitúcie. Väčšina zamestnávateľov sa vyjadrila 

kladne, že majú postačujúce právomoci a kompetencie na riadenie inštitúcie, aj keď úplné 

súhlasné stanovisko vyjadrilo iba necelých 30 % (47). 8,3 % (13) zamestnávateľov uviedlo 

negatívny postoj k uvedenému. Svoju odpoveď zamestnávatelia, predovšetkým tú negatívnu 

zdôvodnili nasledovne: 

− neúplné kompetencie v nakladaní s finančnými prostriedkami, vždy je rozhodujúce stanovisko 

mestského zastupiteľstva, resp. ich schvaľovanie rozpočtu školy; 

− žiadosti, ktoré má prejednať zriaďovateľ cez mestské zastupiteľstvo sa nevybavujú pružne -

poslanci MZ vo viacerých prípadoch ignorovali žiadosti vedenia školy, resp. mali návrhy, ktoré 

by neboli v prospech našej inštitúcie; 

− bez finančnej podpory, špeciálne diferencovaného odmeňovania sa nedá efektívne riadiť 

organizácia; 

− bez kompetencie v určení počtu tried prvého ročníka; vlastnícky ( nájomný ) vzťah k budove školy 

- tým riešenie (neriešenie) havarijných situácií; 

− čiastočne, zriaďovateľ obec nestanovil presné právomoci a kompetencie, rozhoduje ako mu to 

vyhovuje; 

− do rozhodnutí riaditeľa zasahuje zriaďovateľ - samosprávny kraj a svojimi nariadeniami 

okliešťuje rozhodovanie riaditeľa; 

− kompetencie riaditeľa SŠ sú do značnej miery limitované zriaďovateľom; 

− nemám žiadne možnosti ovplyvňovať financovanie miezd, nevystačia ani na výplaty, nie že 

na odmeňovanie. Hodnotenie zamestnancov nemá žiadny reálny vplyv na zamestnanca, keď plní 

prac. povinnosti, ale absolútne nudne a nechce nič naviac spraviť, nemôžem ho prepustiť; 

− nie sme právny subjekt, preto vo väčšine prípadov rozhoduje zriaďovateľ; 

− niekedy sa stane, že zriaďovateľ zasiahne do financií z prenesených kompetencií; 
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− právomoci riaditeľa scvč sú radikálne oklieštené zásahmi samospráv, ako poskytovateľov 

finančných prostriedkov, na činnosť scvč, ktoré sú často v rozpore s platnými právnymi normami 

záväznými pre cvč; 

− rozhodujúce a posledné slovo má v každom prípade zriaďovateľ; 

− v niektorých prípadoch nás obmedzujú vyššie právomoci zriaďovateľa; 

− veľa právomocí má zriaďovateľ, hlavne finančných; 

− veľmi slabá možnosť motivácie zamestnancov k lepším výkonom pri takmer nulových osobných 

príplatkoch pre nedostatok financií; 

− zákonné normy vo veľkej miere zvýhodňujú zamestnancov, bez ohľadu na to, že pracujú s deťmi, 

na ktoré sa vzťahuje ochrana práv detí; 

− zriaďovateľom je mesto. 

4.2.4.2 Riadenie ľudských zdrojov 

V rámci riadenia ľudských zdrojov sme sa zamerali na zistenie, či zamestnávateľov 

zaujímajú dôvody ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca/kyne. 

Najčastejšími dôvodmi skončenia pracovnoprávneho vzťahu zamestnancami, ktoré 

zamestnávatelia uvádzali (prvé 3 dôvody sa opakovali skoro pri každej odpovedi, ktorú 

uviedli zamestnávatelia): 

− odchod do starobného i predčasného dôchodku, 

− iné výhodnejšie zamestnanie, prechod k inému zamestnávateľovi, lepšie platobné podmienky, 

kariérny postup, nespokojnosť s platovými podmienkami, ponuka finančne výhodného 

zamestnania v komerčnej sfére, iné pracovné miesto, plat, lepšie platená práca, odchod 

do zahraničia (opatrovateľstvo) - lepšie platové podmienky, vycestovanie do zahraničia za lepšie 

platenou prácou, 

− zmena pracovného miesta bližšie k miestu bydliska, osobné dôvody, sťahovanie a nasledovanie 

manžela, zmena prechodného/trvalého pobytu, získanie práce bližšie k bydlisku, 

− ukončenie pracovného pomeru na základe ukončenia projektu, pracovný pomer na dobu určitú - 

z dôvodu nestabilného počtu tried, 

− zdravotné dôvody, zdravotný stav neumožňujúci vykonávať daný druh práce, 

− materská  a rodičovská dovolenka, 

− prijatie na doktorandské štúdium, 

− najčastejšie uvádzajú, že sme nároční, na iných školách sa robí menej, 

− jedna zamestnankyňa uviedla - únavu z práce v školstve, 

− zmena práce z dôvodu nájdenia lepšie platenej alebo menej stresujúcej práce. 
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V ďalšej časti sme sa zamerali na zisťovanie spokojnosti/nespokojnosti 

zamestnancov. Systematicky ju zisťuje iba 46,8 % (74) zamestnávateľov, sporadicky, 

príležitostne 51,9 % (82) a 1,3 % (2) spokojnosť nezisťujú. 98 % zamestnávateľov pripisuje 

zisťovaniu spokojnosti/nespokojnosti dôležitosť. Pri analýze postojov k výroku 3: 

Zamestnávateľ zisťuje spokojnosť svojich zamestnancov s prácou a pracovnými 

podmienkami, existujú značné odlišnosti nielen medzi jednotlivými postojmi participantov, 

ale aj medzi regionálnym a vysokým školstvom. Pri analýze postojov pri tomto výroku možno 

konštatovať, že to závisí od pracoviska k pracovisku, od nastavenej firemnej kultúry ako aj 

samotného riadenia, pretože odpovede participantov nie sú jednotné, sú rozptýlené po celej 

hodnotiacej škále.  

Mzdové ohodnotenie prislúchajúce pracovnému výkonu a kvalite plnených 

pracovných úloh a motivovanie zamestnancov ku kvalitným, príp. vyšším pracovným 
výkonom sa značne líši od zamestnávateľa k zamestnávateľovi. Väčšina zamestnávateľov 

uviedla, že mzdové ohodnotenie je iba v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 

zamestnancov vo verejnej správe a v rámci stanoveného rozpočtu. Niektorí z nich uviedli, že 

si uvedomujú, že je dôležité finančné i morálne ohodnotenie a preto, keďže nemajú finančné 

prostriedky na finančné ohodnotenie svojich zamestnancov, tak sa snažia ich aspoň morálne 

oceniť. Mnohí sa však pýtajú, do kedy je to takto udržateľné?! Na druhej strane sú aj takí 

zamestnávatelia, ktorí svojich zamestnancov finančne ohodnotí formou osobného 

ohodnotenia, odmeny, príplatku, či pracovného voľna. Všetci zamestnávatelia zapojení 

do prieskumu sa zhodujú, že svojich zamestnancov oceňujú nielen morálne, ale aj verejne. 

Uvádzame niektoré z reakcií ako zamestnávatelia v školstve motivujú a ohodnocujú 

svojich zamestnancov/kyne:  

− Motivovanie zamestnancov k lepšiemu plneniu pracovných úloh finančne nie je možné, lebo na 

osobné ohodnotenie práce zamestnancov dostávame od zriaďovateľa 3,5 % objemu tarifných 

mzdových prostriedkov pre pedagogických a 2 % pre nepedagogických zamestnancov. Toto je 

zanedbateľné. Zamestnancov k lepším výkonom motivujeme výlučne morálne a možno ešte 

"šarmom" riadiacich pracovníkov. 

− Pre dobré meno školy sa vedia dať motivovať, aj keď to nie je ľahké. 

− Zamestnankyne sú zaradené do príslušnej platovej triedy podľa stupňa ukončeného vzdelania - 

motivácia z mojej strany ako vedúceho pedagogického zamestnanca je určite formou pochvaly, 

slovného ohodnotenia, vyzdvihovanie kvalít a profesionality učiteliek, prezentácia na verejnosti, 

v prípade možnosti určite aj finančné ohodnotenie, verejné ocenenie. 

− Zamestnanci nemajú adekvátne ohodnotenie prislúchajúce ich výkonu - motivácia cez osobný 

prístup, sociálny kontakt, nepeňažné benefity: spoločné akcie. 
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− Spravodlivým finančným ohodnotením, podporením podnetných návrhov a nápadov, verejnou 

propagáciou výsledkov ich práce, riešením problémov, otvorenou komunikáciou, akceptovaním 

obojstrannej spätnej väzby. 

− Ak by sme ako škola mali viac peňazí, rada by som väčšine svojich zamestnancov pridala 

na mzde. Všetci žijeme z peňazí a okrem morálneho ocenenia je najväčším motivačným faktorom 

ku kvalitným pracovným výkonom práve mzda. 

− Formou kreditových príplatkov a osobného ohodnotenia, aj keď objem prostriedkov na osobné 

ohodnotenie je naozaj veľmi malý, preto naozaj nie som si istý, či takéto osobné ohodnotenie 

človeka motivuje alebo demotivuje. 

− Zamestnancov motivujeme finančnými odmenami za dosiahnuté výborné výsledky vo svojej 

oblasti pôsobenia, ponukou kultúrnych a vzdelávacích podujatí, spoločnými posedeniami 

pri rôznych významných príležitostiach. 

− Jednotliví zamestnanci majú osobné príplatky, ktoré sú vyplácané na základe ich pridelených 

pracovných úloh, ktoré nevyplývajú z výchovno-vzdelávacieho procesu alebo pracovných náplní. 

Osobné príplatky sú prehodnocované v priebehu kalendárneho roka a to podľa pridelených úloh. 

− Mzdové hodnotenie prislúchajúce ich výkonu v súlade so Zákonníkom práce a finančnou 

disciplínou školy, motivácia kvalitou vlastnej práce, korektným prístupom v prípade možnosti 

finančnými odmenami. 

− Mzdové ohodnotenie podľa tabuliek. Nemôžem motivovať k vyšším výkonom, lebo nemám 

financie na ich ohodnotenie. 

− Motivácia žiadna - nemáme osobné príplatky, obec nemá financie. Preto by malo prísť 

k odobratiu originálnych kompetencií obciam. 

− Finančné ohodnotenie, benefity, voľnosť v rozhodovaní a vytvorený priestor na sebavzdelávanie 

a oddych. 

− Mzdové ohodnotenie je také, aké je, ak niekto dosiahne platový strop, (12. PT, 12 % príplatok 

za kredity), tak je ťažké ho motivovať, keď nie sú prostriedky na odmeny, resp. na osobné 

príplatky. 

− Mzdové ohodnotenie je v rámci našich slovenských možností, čiže nízke, ale platíme prácu 

naviac. Napríklad prostredníctvom projektov - ERASMUS+... Motivujeme sa dobrými 

pracovnými vzťahmi, tvorivou atmosférou a napríklad aj možnosťou ďalšieho rastu - umožňujeme 

zamestnancom sa vzdelávať mimo pracoviska aj priamo na pracovisku. 

− Mzdové ohodnotenie nie je adekvátne pracovnému výkonu zamestnancov, ale je adekvátne 

rozpočtu, ktorý dostávame. Zamestnancov motivujeme pravidelnou verejnou pochvalou 

pred ostatnými a systémom odmeňovania - inštitút osobného ohodnotenie a odmien. Spolu 

so zástupcami zamestnancov, ktorí určia počet bodov za jednotlivé činnosti, ktoré zamestnanci 
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plnia v priebehu celého roka pravidelne a sú nad rámec pracovných povinností určujeme 

každoročne výšku osobného príplatku. Odmenami motivujeme zamestnancov za jednorazové 

činnosti nad rámec pracovných povinností ako aj za mimoriadne kvalitné plnenie pracovných 

povinností a pod. 

− Mzdy prevádzkových zamestnancov sú veľmi nízke. Snažím sa ich motivovať vyšším osobným 

ohodnotením, al. jednorazovým ohodnotením za mimoriadne pracovné výkony a prácu naviac. 

− Mzdové ohodnotenie je nedostatočné k pracovnému výkonu a neadekvátne k vzdelaniu. Mzdové 

ohodnotenie nepedagogických zamestnancov (tabuľkové platy) je výsmechom 21. storočia, kde 

napr. na mzdu upratovačky doplácame do výšky minimálnej mzdy....  Motivujeme vlastným 

príkladom, osobným ohodnotením, verejnou pochvalou a ocenením (morálnym i finančným) 

neformálnymi stretnutiami, spoločné aktivity (športové, kultúrne...). 

− Pedagogickí zamestnanci a taktiež nepedagogickí zamestnanci nemajú adekvátne mzdové 

ohodnotenie prislúchajúce ich pracovnému výkonu a kvalite plnených pracovných úloh. 

Pedagogických zamestnancov motivujem ku kvalitným pracovným výkonom - pracujú pre dobré 

meno svojej školy, pre spokojnosť detí a spokojnosť rodičov, pre dobrý pocit z vykonanej práce. 

Keďže financie má vo svojej réžii obec, nemám možnosť ich finančne motivovať. Každý rok 

zriaďovateľ dáva 2 krát do roka rovnakú odmenu - tak pre učiteľov, upratovačky, školníka, či 

pre kuchárky. 

Uvedené vyjadrenia zamestnávateľov potvrdzujú aj postoje zamestnancov 

v regionálnom i vysokom školstve, ktorí sa vyjadrili, že skôr nesúhlasia s výrokom 11: Môj 

plat ma primerane odmeňuje za môj prínos. Existuje tu však nejednoznačnosť postojov, 

pretože odpovede sú rozložené po celej hodnotiacej škále, čo môže taktiež potvrdzovať 

uvedené, že niektorí zamestnávatelia sa snažia svojich zamestnancov finančne ohodnotiť 

v rámci svojich možností. Nejednoznačnosť postojov existuje aj pri výroku 9: Domnievam sa, 

že vedenie spravodlivo odmeňuje zamestnancov podľa objemu a kvality odvedenej práce 

a nerobí rozdiely.  

Zamestnanci potrebujú spätnú väzbu, musia vedieť „ako ďaleko sa dostali“ a to aj 

z dôvodu, aby mohli pracovať na svojom ďalšom pokroku, mohli si plánovať svoju kariéru 

a preto bolo zaujímavé zistiť, či zamestnávatelia poskytujú svojim podriadeným 

zamestnancom spätnú väzbu na nimi vykonanú prácu a či sa zamestnancom dostane 

ocenenia a uznania, ak si spoľahlivo plnia zverené pracovné úlohy. 
Všetci zamestnávatelia výberovej vzorky sa zhodli vo vyjadrení, že poskytujú svojim 

podriadeným zamestnancom spätnú väzbu na nimi vykonanú prácu. Zopár uviedlo, že ju 

poskytujú čiastočne. Zamestnávatelia spätnú väzbu poskytujú buď okamžite alebo pravidelne 

na mesačnej báze - pri zhodnocovaní plnenia mesačného plánu a ročného plánu. Iní 1 krát 
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ročne pri vykonávaní hodnotenia zamestnancov v zmysle Školského zákona, kedy vykonávajú 

komplexné hodnotenie pedagogických pracovníkov, pričom priebežne hodnotia ich prácu 

formou rozboru hospitácií, hodnotenia plnenia ďalších úloh a pravidelne na poradách počas 

roka. Ostatných zamestnancov hodnotíme slovne priebežne počas roka za jednotlivé úlohy. 

Ako sme už uviedli, tak zamestnávatelia svojich zamestnancov oceňujú skôr morálne 

(napr. pochvala, poďakovanie, pravidelne na poradách sú menovite oceňovaní zamestnanci - 

vedenie školy zhodnotí plnenie im pridelených úloh a poďakuje sa pred celým kolektívom) 

a verejne (napr. oceňovanie na Deň učiteľov, ocenenie najlepších zamestnancov pri rôznych 

príležitostiach - životných jubileách, výročí školy, na slávnostných akadémiách, raz ročne 

nominujeme zamestnanca na ocenenie zriaďovateľom, každý rok oceňujeme v spolupráci 

s mestom jedného učiteľa). 

Vyberáme zopár doslovných vyjadrení zamestnávateľov: 

− Na pravidelných metodických združeniach, pedagogických radách, ale aj každodenne učiteľky 

povzbudzujem, chválim, pretože si spoľahlivo plnia zverené pracovné úlohy. Veľkým motivátorom 

je aj úsmev, dobrá nálada, ľudskosť, vlastný príklad. Pretože, čo dám ja im, to ony vrátia mne. 

− Pozitívna spätná väzba, ocenenie a uznanie práce, považujem za veľmi dôležité. Moje motto: 

spokojný učiteľ, ocenený (nie len finančne) znamená spokojný žiak. Spokojný žiak = spokojný 

rodič. Spokojný rodič = spokojná škola. Kruh je uzavretý. 

− Spätná väzba je nutnou súčasťou riadenia kvality na škole, plnením úloh a kvalitou ich plnenia sa 

zaoberáme na mesačným pracovných poradách, gremiálnych poradách vedenia školy, v rámci 

hospitácií a pohospitačných pohovorov, individuálnych pohovorov, vzájomných hospitácií, 

kontroly využívania vedomostí a kompetencií získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania, 

odborných školení alebo seminárov. Pri hodnotení a kontrole vedenie školy vždy poďakuje 

zamestnancom za vykonanú prácu v predchádzajúcom období, vyzdvihne dosiahnuté úspechy 

jednotlivcov i kolektívu. 

− Spätnú väzbu poskytujeme na poradách - vyhodnocujeme splnenie/nesplnenie úloh. Väčšinou 

dostávajú len ústne ocenenia a uznania. V prípade, ak je možnosť navrhnúť na ocenenie 

za zásluhy v rámci zriaďovateľa, resp. ministra, vtedy predkladáme návrhy na ocenenie 

zamestnancov za našu organizáciu. 

− Tvoriví pracovníci sú hodnotení na základe bodového hodnotenia v troch oblastiach, a to 

vedeckej a publikačnej činnosti, pedagogickej činnosti a ostatných činnostiach. Ostatní 

pracovníci sú raz ročne hodnotení vedúcim pracovníkom a s hodnotením sú oboznámení. Tvoriví 

pracovníci sú diferencovane odmeňovaní v rámci motivačnej zložky podľa dosiahnutých bodov 

v rámci bodového hodnotenia. Ostatní pracovníci sú rovnako diferencovane odmeňovaní 
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v závislosti od plnenia pracovných úloh. Najlepší tvoriví pracovníci a sú morálne aj finančne 

oceňovaní pri príležitosti zahájenia nového akademického roka. 

− Zverejňovanie pozitívnych výsledkov v správach, na poradách, prostredníctvom vedúcich katedier 

na zasadnutiach Kolégia dekana, v osobných rozhovoroch a pod. 

Po analýze jednotlivých vyjadrení zamestnávateľov možno nadobudnúť dojem, že sa 

zamestnancom dostáva pravidelnej spätnej väzby ako aj uznania a ocenenia ich práce. 

Pri pohľade na postoje samotných zamestnancov/kýň pri výroku 18: V posledných šiestich 

mesiacoch sa so mnou v práci nadriadený rozprával o výkone mojej práce a poskytol mi 

spätnú väzbu na mnou vykonanú prácu, sme získali hlbší pohľad na uvedenú problematiku, 

keďže približne 43 % participantov z VŠ a asi 35 % z regionálneho školstva zastáva skôr 

negatívny postoj k výroku. Pritom mnoho výskumov preukázalo, že spätná väzba zvyšuje 

výkonnosť. Výrok 2: Zamestnancom sa dostane ocenenia a uznania, ak si spoľahlivo plnia 

zverené pracovné úlohy, doplnil uhoľ pohľadu, keďže 51,4 % zamestnancov/kýň z vysokého 

školstva a 31,5 % z regionálneho školstva uvádza skôr negatívny postoj k výroku. Úprimné 

uznanie a pochvala je však podmienkou dobrému pocitu z práce a tiež ku schopnosti učiť sa 

a sústrediť sa. Z uvedeného nám vyplýva, že opäť závisí od vedenia konkrétneho pracoviska 

a jeho postoju k poskytovaniu spätnej väzby ako aj uznania a ocenenia zamestnancov. 

Predpokladáme, že v regionálnom školstve zohráva významnú úlohu fakt, že škola je povinná 

vykonávať vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy v zmysle Školského 

zákona. 

V podpore profesionálneho rozvoja a kariérneho rastu svojich zamestnacov/kýň 
zamestnávatelia v slovenskom školstve umožňujú vzdelávať sa zamestnancom nad rámec 

zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o pedag. zamestnancoch (č. 317/2009 

v z.n.p.), iniciujú odborné školenia a tréningy zručností, pričom sú rešpektované aj vybrané 

školenia samotnými zamestnancami, niektorí zamestnávatelia uviedli, že na začiatku 

školského roka si každý pedagogický zamestnanec vypracuje Plán profesijného rastu, ktorý je 

potom zapracovaný do Plánu kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok, ktorý sa 

prerokuje na zasadnutí pedagogickej rady a so zriaďovateľom školy a z nepedagogických 

zamestnancov sú umožňované školenia hlavne ekonómke školy. Iní uviedli, že pravidelne 

informujú o nových legislatívnych zmenách a nových spôsoboch práce, odbornej literatúre, 

majú vypracovaný systém profesionálneho rozvoja s možnosťami kariérneho rastu v súlade 

s potrebami školy, ale aj potrebami zamestnancov. Informovanie ostatných zamestnancov 

o absolvovaných kurzoch/školeniach/seminároch na pracovných poradách a zasadnutia MZ 

a PK, zhodnotenie ich prínosu pre zamestnanca, žiakov i kvalitu procesu učenia sa. Skoro 

všetci vo svojich odpovediach uviedli, že podporujú v kariérnom raste a vychádzajú v ústrety 



180 
 

pri vzdelávaniach. Cielené vyhľadávanie školení, kurzov, v súlade s cieľmi škôl, 

teambuildingové aktivity, podpora vzdelávania učiteľov napriek nedostatočnému preplácaniu 

kreditov štátom, čo núti siahať do rezerv školy. Podpora celoživotného vzdelávania, kreditové 

a atestačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, doplňujúce vzdelávania a školenia 

prevádzkových zamestnancov. Zamestnávateľ z vysokého školstva uviedol, že profesionálny 

rozvoj a kariérny rast je podporovaný finančnou podporou doktorandského štúdia mladých 

zamestnancov, publikovania v CC časopisoch, odborných školení, kurzov cudzieho jazyka 

pre THP pracovníkov, taktiež umožňujú študijné pobyty na zahraničných univerzitách, 

organizujeme pravidelné konferencie s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou, semináre 

a školenia v konkrétnych pracovných oblastiach, externé štúdium. 

Keď sa pozrieme na postoje zamestnancov/kýň z vysokého i regionálneho školstva 

zistíme, že s výrokom 1: Môj zamestnávateľ rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov 

ich sústavným vzdelávaním, vo vysokom školstve úplne súhlasí 14,1 % (40) participantov 

a na strane súhlasného postoja je približne 53,2 % a v regionálnom školstve úplne súhlasí 34,6 

% (845) participantov a súhlasný postoj vyjadrilo približne 83 %. Postoje na výrok 21: 

V minulom roku som mal/mala v práci príležitosť učiť sa a profesionálne alebo osobnostne 

rásť sa súhlasne vyjadrilo 63 % participantov vo vysokom školstve a necelých 59 % 

v regionálnom školstve. Možno konštatovať, že väčšina zamestnávateľov sa v rámci svojich 

možností snaží podporovať profesionálny rast svojich zamestnancov i nad rámec zákonom 

stanovených požiadaviek.  

Je potrebné mať na pamäti, že základná ľudská potreba, iba „chodiť do práce“ nám 

nestačí. Pracovníci musia mať pocit, že ich práca prispieva nejakým spôsobom k ich 

profesijnému alebo osobnému rozvoju a preto je dôležité, aby inštitúcia pracovníkom 

ponúkala vzdelávacie príležitosti, úlohy poskytujúce zvýšenie zodpovednosti, zapojenie 

do špeciálnych projektov a úloh ako aj iné aktivity tak, aby boli uspokojené rozvojové potreby 

zamestnancov/kýň. 

Zaujímavým bolo zistenie postoja zamestnávateľov, keď zistia, že chorý 

zamestnanec/kyňa chodí do práce a ako hodnotia jeho/jej pracovný výkon pri plnení 

pracovných povinností v tom čase, keď je chorý v práci. Názory zamestnávateľov sú rôzne. 

Niektorí zo zamestnávateľov sa s uvedeným nestretli, pretože chorí zamestnanci nechodia 

do práce, liečia sa, prípadne ak chorý zamestnanec pracuje, nepodporujem ho v tom, ale 

rešpektujem jeho voľbu. Iní zamestnávatelia chorým zamestnancom odporúčajú, aby sa 

primerane liečili, pretože nie je možné, aby zotrvávali v práci a ohrozovali zdravotný stav 

ostatných zamestnancov a žiakov. Ďalší zamestnávatelia sa spravidla snažia poslať chorého 

zamestnanca domov, lebo medzi deťmi nemôže pôsobiť. Vyjadrenia ďalších zamestnávateľov 
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sa zhodli, že snažíme sa nebyť chorí, nakoľko nemá to zastupovať a ak je veľmi nepriaznivá 

situácia v počte ochorení, vítame, ak zamestnanec, ktorý má ľahšie onemocnenie, pracuje. 

Pri vážnejšom ochorení odporúčame zamestnancovi liečiť sa podľa pokynov lekára. Väčšina 

zamestnávateľov sa zhodla, že chorý zamestnanec/kyňa má zostať doma a liečiť sa. Ak sa 

pozrieme na postoje zamestnancov, či už v regionálnom alebo vysokom školstve, zistíme, že 

sa od seba značne odlišujú. (výrok 17: Keď som chorý/á zostanem doma a liečim sa; výrok 

22: Musím chodiť do práce aj keď som chorý/á, pretože ma nemá, kto zastúpiť). Postoje 

zamestnancov na oba výroky potvrdzujú fakt, že niektorí zamestnanci chodia do práce chorí, 

pretože ich nemá, kto zastúpiť, prípadne ich k tomu vedú iné dôvody napr. finančné, pretože 

nízke platy zamestnancov/kýň v školstve predikujú nízku nemocenskú dávku, ak by 

zamestnanec/kyňa zostal dočasne práceneschopný. Toto vedie zamestnancov liečiť sa na úkor 

dovolenky. Uvedené potvrdili i niektorí zamestnávatelia vo svojich odpovediach. 

Zamestnanec, ktorý chodí do práce počas choroby a vykonáva prácu má zníženú 

výkonnosť z dôvodu zníženej schopnosti koncentrácie spôsobenej ochorením, prípadne 

z ďalších iných dôvodov, starostí, strachu, ktoré zamestnanec v bežnom živote prežíva (napr. 

finančné problémy, problémy vo vzťahoch, starostlivosti o deti a ich výchove). Prezentizmus 

je ekonomickou hrozbou, pretože človek s chorobou síce „sedí“ v práci, ale nepodáva plný 

výkon a navyše môže nakaziť kolegov, čím spôsobí výrazne vyššiu škodu, ako keby zostal 

doma na PN-ke21. Podľa všeobecného lekára MUDr. Lipovského (2016) sú náchylnými na 

prezentizmus práve zamestnanci pracujúci v školstve a tiež v zdravotníctve a sociálnych 

službách.  

Zamestnávatelia hodnotia medzigeneračnú spoluprácu v pracovnom kolektíve 

za priaznivú, veľmi pozitívnu, dobrú a v niektorých prípadoch výbornú. Zatiaľ väčšina 

nepostrehla žiadne problémy v správaní, jednaní, komunikácii medzi generáciami, medzi 

staršími a mladšími zamestnancami. Základom je slušnosť a korektnosť a čo sa týka 

generačného rozdielu, je veľmi dôležitá komunikácia medzi vekovými skupinami. Občas sa 

nájdu nejaké škriepky, ale to patrí k životu školy. A riešenie: vzápätí sa dá spoločná káva, reč 

o probléme a snaží sa nájsť vhodné riešenie, lebo iba pri priamej komunikácii sa daný 

problém vyrieši. 

Niektorí zamestnávatelia sa vyjadrili, že mladší zamestnanci/kyne sú sebavedomejší, 

prchkejší, ale nie sú zatiaľ pri spolupráci medzigeneračné problémy. Iní naopak v tom vidia 

problém, pretože starší len veľmi ťažko upúšťajú od svojich návykov, nechcú sa prispôsobiť 

názorom mladších a mladší bývajú často obdarení "nezdravým" sebavedomím, alebo iný 

                                                 
21 Prieskum kanadskej poisťovne Canada Life zistil, že až 80 % ľudí sa nakazí práve v práci. 
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z názorov hovorí, že mladšie učiteľky majú dosť často problém s akceptovaním starších 

kolegýň, celkovo sa vytráca úcta ku staršiemu človeku, alebo iný z názorov: 

„medzigeneračná spolupráca je dôležitá, zväčša harmonizujúca, v ostatných rokoch 

zaznamenávame však zotrvávanie, stagnáciu a neschopnosť sebareflexie starších 

zamestnancov, ktorí tvrdošijne zotrvávajú na pracovných miestach v urputnom boji o svoj 

existenčný status“. 

A pritom medzigeneračná spolupráca je dobrá a zároveň prospešná pre chod nielen 

vzdelávacej inštitúcie, pretože každá veková skupina má iné záujmy a priority, ich spolupráca 

zabezpečuje rozvoj a smerovanie inštitúcie vo všetkých oblastiach života školy. Vedenie tak 

môže realizovať stanovené ciele. Potvrdzuje to i jeden z názorov: „Medzigeneračná 

spolupráca je dobrá. Starší učitelia pomáhajú mladším, takisto aj vychovávateľky 

spolupracujú s učiteľkami. Máme jeden spoločný cieľ. U nás nemáme problémy v správaní, 

jednaní ani v komunikácii, sme malý kolektív a rozumieme si.“ 

S vyjadreniami zamestnávateľov v podstate súhlasia aj zamestnanci, či v regionálnom 

alebo vysokom školstve. Všetci sa zhodujú, že v pracovnom kolektíve je veľmi dobrá 

medzigeneračná spolupráca (výrok 26: V pracovnom kolektíve je veľmi dobrá 

medzigeneračná spolupráca.). Samozrejme aj toto závisí od vedenia pracoviska a nastavenej 

firemnej kultúre v škole, školskom zariadení, či univerzite. Preto sa i vyskytujú negatívne 

postoje k medzigeneračnej spolupráci v pracovnom kolektíve. 

Zamestnávatelia v školstve pre zosúlaďovanie pracovného a osobného života 

svojich zamestnancov realizujú nasledovné opatrenia: pri osobných problémoch 

zamestnancov sa snažia vychádzať v ústrety pri ich riešení; organizujú posedenia, zájazdy; 

rešpektujú požiadavky k úprave rozvrhu; nedávame zastupovať matky s malými deťmi, ak to 

situácia dovolí; spoločné stretnutia pri rôznych príležitostiach, životné jubileá, začiatok 

a koniec roka; spoločne si plánujú kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov; v prípade 

potreby uvoľnia zamestnanca z práce; rozvrhnutie pracovného času s prihliadnutím 

na potreby zamestnancov; minimálna účasť na aktivitách po pracovnej dobe; snažia sa 

organizovať aktivity v rámci pracovného času a týždňa; možnosť regenerácie pracovnej sily 

a to čerpaním dovolenky bez prerušenia minimálne v rozsahu 3 týždne (odporúčanie 

riaditeľa/ľky); v niektorých profesiách možnosť pružného pracovného času a zavedenie 

možnosti pracovať doma. Podpora rodinného života zamestnancov sa reálne uskutočňuje 

v podpore materstva žien. V internej smernici máme podchytené poplatky detí zamestnancov 

vo vlastnej škole (ZUŠ, MŠ, ŠKD). Spoločné, pravidelné výlety zamestnancov s rodinami 

do okolia i do zahraničia a to pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci spolu. Niektoré 

činnosti súvisiace s prácou môžu vykonávať zamestnanci mimo pracoviska (napr. doma) – 
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využívanie domácej práce, možnosť pracovať na čiastočný úväzok, u nepedagogických 

zamestnancov - flexibilná pracovná doba, možnosť vziať si dieťa do práce v čase prázdnin. 

Športové a kultúrne aktivity. Teambuilding, spoločné návštevy kultúrnych a športových 

udalostí, spoločné relaxačné víkendy, spoločné metodické sedenia. 

Zamestnanci v regionálnom i vysokom školstve sa taktiež vyjadrili skôr pozitívne, tzn. 

zamestnávateľ svojimi opatreniami podporuje zosúlaďovanie pracovného a osobného života 

svojich zamestnancov (výrok 12).  

V rámci časti riadenia ľudských zdrojov nás zaujímalo, aké opatrenia vykonávajú 

zamestnávatelia v regionálnom i vysokom školstve v rámci starostlivosti a podpory 
zdravia zamestnancov a aký je ich postoj k podpore zdravia zamestnancov. Mnoho 

zamestnávateľov uviedlo, že nevykonávajú žiadne opatrenia na podporu zdravia 

zamestnancov nad rámec zákonmi stanovených požiadaviek, čo vyjadrili výrokom, že 

dodržiavajú požiadavky BOZP na pracovisku. Niektorí zamestnávatelia sa o svojich 

zamestnancov starajú v rámci svojich možností a to: výchovou k zdraviu, aby aktívne 

oddychovali, športovali, venovali sa sami sebe, zo sociálneho fondu zabezpečujú 

permanentky do športových a rekreačných zariadení, príp. možnosť využívať bezplatne 

všetky školské športoviská spolu s rodinnými príslušníkmi, v rámci sociálneho programu 1-2x 

ročne návšteva kúpeľov, či iných rekreačných zariadení, možnosť zdravo sa stravovať 

na pracovisku, zúčastniť sa psychorelaxačného dňa v škole, kontrola a konzultácia 

zdravotného stavu pracovníkmi RÚVZ, finančná podpora na wellness a regeneráciu 

organizmu z prostriedkov sociálneho fondu, podpora pitného režimu zamestnancov, podpora 

turistických a športových aktivít, pre pedagogických zamestnancov zabezpečujeme 

preventívne psychologické poradenstvo, zriaďovateľ zakúpil dvojhodinové vstupy 

do kúpeľov 2x pre každého zamestnanca, máme saunu, ktorá je k dispozícii nielen deťom 

našej MŠ, ale aj zamestnancom, pravidelne vysielame zamestnancov ŠJ na zdravotné 

prehliadky, v rámci podpory duševného zdravia organizujeme posedenia s pozvaným 

psychológom na zamestnancami vybranú tému, pravidelná športová činnosť v telocvični 

školy pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy (volejbal, kondičné 

cvičenie), cez odbory možnosť napr. plávanie, masáže, rekondičný deň, športové popoludnie 

a turnaje rodičia - žiaci – učitelia, 1x v roku pedagogickí zamestnanci absolvujú tréning 

na odbúravanie stresu a agresivity, účasť na príležitostných akciách poriadaných 

zdravotníckymi zariadeniami (učiteľská kvapka krvi, meranie tlaku, cholesterolu, cukru), 

dodržiavanie psychohygienických podmienok pri práci, preventívne prehliadky, jeden krát 

ročne zamestnanci majú možnosť v rámci regenerácie pracovných síl ísť do wellness 

zariadenia a absolvovať relaxačný deň, jeden krát ročne mávame seminár/vzdelávanie 
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v oblasti zvládania záťažových situácií a stresu, zo sociálneho fondu sú zamestnancom 

platené 3 masáže ročne, v priestoroch školy sa v poobedňajších hodinách cvičí pod vedením 

kvalifikovaných inštruktorov pilates – zamestnanci môžu cvičiť zdarma, každoročne 

zabezpečujeme wellness deň v rámci Dňa učiteľov, možnosť bezplatného zaočkovania proti 

chrípke, každý zamestnanec má možnosť konzultovať osobné aj pracovné problémy 

s psychologičkou, multivitamínové balíčky raz ročne, pracovným dohľadom pracovnej 

zdravotnej služby, pravidelnými lekárskymi prehliadkami pre všetkých zamestnancov, 

športovými (futbal, bowling, turistika, splavovanie  a pod.) a kultúrno-spoločenskými akciami 

(koncerty, majáles, predvianočné stretnutie zamestnancov), zabezpečenie návštevy 

fyzioterapeuta 1 krát za polrok, ergonomický nábytok, pracovné pomôcky, odsávače pár 

chemikálií, vyvážený rozvrh, nie viac ako 5 vyučovacích hodín v jednom dni, prestávky 

v práci, možnosť čerpať náhradné voľno, organizácie rekondičného dňa, školenia BOZP, 

dodržiavanie dĺžky pracovného času, pracovného odpočinku, poskytovanie obeda priamo 

v škole, možnosť diétneho stravovania, možnosť využívať školskú posilňovňu a telocvičňu 

zdarma, pitný režim počas porád, a pod., snažíme sa vytvárať prostredie s dobrou pracovnou 

atmosférou a vzťahmi. 

Niektorí zo zamestnávateľov sa zhodujú, že ich zamestnanci by si zaslúžili omnoho 

viac k podpore zdravia, no žiaľ zamestnávatelia nemajú na to financie. 

Zamestnanci z vysokého i regionálneho školstva sa zhodujú, že zamestnávateľ svojimi 

opatreniami podporuje zdravie svojich zamestnancov (výrok 13).  

4.2.4.3 Pracovné podmienky 

Zodpovednosť za zaistenie podmienok BOZP v školstve je zabezpečené prevažne 

externe, dodávateľsky, čo uviedlo približne 90 % zamestnávateľov zapojených do prieskumu, 

pričom zároveň interne zodpovedá za zaistenie BOZP štatutár (riaditeľ) a ním poverený 

zamestnanec ako koordinátor BOZP.  

Samotní zamestnanci v regionálnom i vysokom školstve si uvedomujú, že aj oni nesú 

určitú zodpovednosť za stav BOZP (výrok 8). Vypovedajú o tom súhlasné postoje asi 

polovice opýtaných zamestnancov/kýň. 

Asi 90 % zamestnávateľov zapojených do prieskumu sa zhodlo, že z pohľadu 

zabezpečenia pracovných podmienok má významný vplyv práceneschopnosť zamestnancov, 

ako aj ich absentérstvo a fluktuácia. 

Zamestnávatelia zapojení do prieskumu hodnotia atmosféru na pracovisku (vzťahy 

na pracovisku, spolupráca medzi kolegami a pod.) nasledovne: 
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− Klíma školy je na veľmi dobrej úrovni. Vzťahy na pracovisku sú bezproblémové. Rušivé momenty 

sa vyskytujú zriedkavo a pokiaľ sa objavia, tak sa veci vydiskutujú. 

− Dobrá pracovná klíma, ochota spolupráce medzi zamestnancami. 

− Na našom pracovisku je veľmi dobrá atmosféra. Nezaznamenal som už niekoľko rokov žiadne 

konflikty medzi zamestnancami. Niekedy sa vyskytnú nespokojní rodičia, najmä vo vzťahu 

ku klasifikácii svojich detí, ale to si vždy vieme obhájiť. 

− Niekedy je atmosféra pohodová, pri nahromadení problémov je problémovejšia - menej 

tolerancie. 

− Hodnotím ako prajnú, kolegyne navzájom dobre vychádzajú, spolupracujú, nerobia sa "frakcie", 

nepraktizujeme "kabinetný" režim. 

− Ako v každom prevažne ženskom kolektíve sa nájdu aj menšie problémy, ale vzťahy sú medzi 

všetkými kolegami minimálne na kolegiálnej úrovni. Kolegyne sa rešpektujú a nestretla som sa 

s tým, že by si podkopávali autoritu navzájom. 

− Atmosféra - priateľská, tvorivá, vzťahy na pracovisku - dobré, spolupráca - záleží od konkrétneho 

človeka, ale väčšinou bezproblémová. 

− Atmosféra je pracovná, prevažná väčšina učiteľov a ostatných zamestnancov si úlohy plní 

a vychádzajú spolu dobre. Časť učiteľov, ktorí dlhší čas neplnia úlohy a vyvíja sa na nich tlak, že 

ak nebudú plniť úlohy nemusia uspieť v ďalšom výberovom konaní, sú nespokojní. Jednotlivci, 

ktorí si predstavovali vo funkcii iného dekana a od odvodzovali aj svoju pozíciu na fakulte, sa 

s tým ťažko vyrovnávajú, čo sa prejavuje aj v plnení ich úloh (resp. neplnení úloh). 

− Atmosféra je veľmi príjemná, vzťahy sú nadštandardné, žijeme ako jedna rodina. Aj my sme 

ľudia, prirodzene, nie vždy máme svoj deň, rešpektujeme sa a pomáhame si navzájom. 

− Atmosféru hodnotím ako dobrú, pracovnú, spolupráca je na primeranej úrovni - užšie 

spolupracujú kolegovia podľa profesijného zamerania (učitelia ekonomických predmetov, učitelia  

technických predmetov, jazykári a pod.). Komunikačné bariéru nepociťujem ani medzi 

pedagogickými a nepedagogickým zamestnancami. 

− Generačné roztržky, vytváranie skupín a všetky ďalšie nevýhody čisto ženského kolektívu. 

− Kolegovia ťažšie medzi seba prijímajú nových zamestnancov. Celkovo hodnotím vzťahy ako 

dobré, ale sú niektorí jedinci, ktorí sa starajú len o svoje záležitosti a iní ľudia ich nezaujímajú. 

− Narastajúca individualizácia, formálny rešpekt, no zhoršujúca sa kooperácia, 

− Niekedy sa vyskytujú problémy vzhľadom k financiám medzi pedagogickými a nepedagogickými 

zamestnancami. 

− Vzájomná kooperácia a vzťahy zamestnancov vďaka vzájomnej komunikácii vytvárajú pozitívnu, 

priateľskú a tvorivú atmosféru. Aj keď sa vyskytne problém, zamestnanci vedia "ťahať za jeden 

povraz". 
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− Vzťahy na pracovisku sú pomerne dobré, kooperácia medzi zamestnancami je v priemere 

na veľmi dobrej úrovni, občasné nedorozumenia, ktoré sa vyskytnú, majú iba ojedinele vplyv 

na atmosféru na pracovisku, prípadne klímu školy. Vznikajúce negatívne situácie sa snažíme 

riešiť aktuálne čo najskôr, prioritne individuálne s osobami, ktorých sa týkajú, v prípade potreby 

aj na mesačných pracovných poradách. Snažíme sa viesť zamestnancov k uvedomovaniu si 

vlastnej zodpovednosti za vývoj vzťahov na pracovisku a ich vplyv na výkonnosť ostatných 

zamestnancov, celkovú atmosféru v škole a udržanie dobrého mena školy. 

− Vzťahy na pracovisku sú väčšinou korektné, vyskytujú sa mierne trenice v osobných vzťahoch, 

ktoré si kolegovia riešia samostatne. Spolupráca kolegov je na rôznej úrovni. Najviac 

spolupracujú pedagógovia, ktorí majú záujem na odbornom raste a sú na dobrej odbornej úrovni. 

Slabší učitelia z dôvodu svojej neodbornosti sa vyhýbajú konzultáciám í odborným diskusiám, aby 

neboli v negatívnom svetle. 

Z vyjadrenia mnohých zamestnávateľov možno vyvodiť záver, že na školách je 

vo väčšine prípadov pozitívna atmosféra. Pri pohľade na postoje samotných zamestnancov 

viac ako polovica zamestnancov/kýň uviedla, že na ich pracovisku existujú medziľudské 

konflikty alebo konflikty medzi zamestnancami (výrok 7). Nemôžeme však hovoriť 

o jednoznačne jasnom postoji výberovej vzorky participantov, pretože vyjadrenia 

participantov k výroku 7 sú rozptýlené po celej hodnotiacej škále. Možno konštatovať, že 

medziľudské vzťahy sa líšia od pracoviska k pracovisku a závisia od nastavenia firemnej 

kultúry vo vzdelávacej inštitúcii. 

V ďalšej časti prieskumu nás zaujímalo, či sú v inštitúciách jasné postupy, ako má 

konať zamestnanec/kyňa v prípade, že sa počas výkonu pracovných povinností 

opakovane stretáva s negatívnou interakciou (pedagóg/učiteľ 

a kolega/študent/žiak/rodič) a/alebo so šikanovaním, mobbingom, bossingom, sexuálnym 
obťažovaním, zastrašovaním a znižovaním dôstojnosti. Ako aj či už zamestnávatelia majú 

skúsenosť a riešili uvedené prípady. Vyjadrenia zamestnávateľov boli nasledovné: 

− Uvedené prípady medzi zamestnancami v našej organizácii sme, našťastie, nezaznamenali. 

− Máme jasné postupy, riešili sme len náznaky osobným pohovorom a sprísnením pracovného 

poriadku. 

− Na úrovni zamestnancov sme šikanovanie a iné negatíva neriešili. Riešili sme iba šikanovanie 

medzi žiakmi. Máme jasne stanovené pravidlá ako postupovať pri ich riešení a odhaľovaní. 

− Neboli riešené. (pozn. autoriek: často sa opakujúca odpoveď) 

− Majú inštrukcie a riešili sme jeden prípad znižovania dôstojnosti. 

− Niektoré zo spomenutých aspektov sme už riešili, ale stále stačil ústny pohovor a všetko sa dalo 

do poriadku. 
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− Áno - máme vypracovanú smernicu, s ktorou boli oboznámení všetci zamestnanci. Nie, nemali 

sme také prípady, sťažnosti zo strany rodičov riešime spoločne - vedenie-učiteľ-rodič a neskôr, ak 

je sťažnosť oprávnená, osobným pohovorom. 

− Áno, máme vypracované postupy. Takéto prípady sme u svojich zamestnancov neriešili. 

− Áno, máme stanovené postupy, zatiaľ sme žiadne prípady neriešili. 

− áno, máme v rámci CŠPP terapeutov KBT, psychológa 

− Áno, máme. Vyskytli sa a riešili sme zatiaľ len prípady šikanovania medzi žiakmi, pritom 

málokedy sú na našej škole. Pracujeme na prevencii šikanovania. 

− Áno, riešili sme individuálne vzhľadom na aktuálnu situáciu a podmienky individuálnym 

a spoločným pohovorom vedenia so zamestnancami. Nie sú vypracované postupy na papieri. 

− Áno, sú takéto postupy; aj som riešil prípady - predovšetkým v interakcii učiteľ/žiak. 

− Áno, znižovanie dôstojnosti. 

− Áno. Prípady rieši riaditeľka - jeden krát. 

− Jasné pravidlá nie sú stanovené, ale prípadné spory sa riešia na úrovni vedenia školy. 

− Máme stanovené teoretické postupy, riešili sme už viac takýchto prípadov a doriešili sme ich 

na pracovisku. 

− Máme určené postupy. Riešili sme zatiaľ náznaky šikany medzi žiakmi. 

− Máme vydanú internú smernicu o mobbingu, bossingu.  Ešte sme taký prípad neriešili. 

− Máme vypracované metodické postupy / žiak - žiak/. Na úrovni ministerstva je manuál na riešenie 

uvedených prípadov, s ktorými sú naši zamestnanci oboznámení. Neboli riešené prípady 

podobného charakteru. 

− Máme vypracované smernice, pracovný poriadok, problémy /šikanovania, mobbingu..../ som 

doposiaľ neriešila, lebo sa nevyskytli. 

− Máme vypracovaný Etický kódex zamestnanca, niektoré záležitosti sú uvedené aj v Pracovnom 

poriadku. V súčasnosti nemáme vedomosti o tom, žeby boli na pracovisku šikanovanie, mobbing, 

obťažovanie a pod. 

− Medzi zamestnancami nie. Šikanovanie medzi žiakmi áno. Postup je zapracovaný v školskom 

poriadku. 

− Myslím, že každý vie, čo má robiť, zatiaľ som neriešila žiadne prípady mobbingu, bossingu, 

šikanovania vo vzťahu k zamestnancom. 

− Na škole máme problémy so správaním sa žiakov ako aj s rodičmi. Školu navštevujú žiaci 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

− Na úrovni zamestnancov sme doteraz neriešili spomenuté prípady. Pravidelne riešime negatívne 

interakcie učiteľ-žiak, učiteľ-rodič, pri sporných a problémových situáciách dodržiavame 

nasledovné zásady: 1) k riešeniu problémov prizvať všetkých, ktorých sa problém týka (žiak, 
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spolužiak, rodič, kolega/kolegovia) 2) nikdy neriešiť situáciu sám, prizvať si svedka - riaditeľa 

školy, zástupcu riaditeľa, výchovného poradcu, iného kolegu s objektívnym názorom na problém 

3) nechať priestor na vyjadrenie všetkým zúčastneným stranám 4) neriešiť situáciu v afekte - 

dodržiavať zásady efektívnej konverzácie a kultivovaného rozhovoru, v prípade neriešiteľnosti 

situácie prizvať mediátora 5) vyhotoviť zápis o riešení situácie a dať ho podpísať všetkým 

zúčastneným stranám, zápis musí obsahovať mená zúčastnených strán, opis problému/konfliktu, 

názory jednotlivých účastníkov, dohodnuté závery a spôsoby riešenia problému, prípadne 

približný termín kontroly dodržiavania dohodnutých záverov a postupov 6) nesprávať sa útočne, 

nepresadzovať iba svoj názor a zamedziť situácii, aby sa druhá strana dostala do obranného, 

prípadne útočného postoja. 

− Na úrovni zamestnancov sme tieto prípady nemali, riešili sme na úrovni zamestnanec - žiak, 

zamestnanec - rodič. Vo vnútornom poriadku školy sú presne stanovené pravidlá, ako postupovať 

v jednotlivých prípadoch negatívnej interakcie. 

− Nemáme jasné postupy. Riešime to rozhovorom individuálne alebo spoločne hľadáme postupy 

podľa toho, o aký problém ide. 

− Nemáme zavedené jasné postupy, pretože zatiaľ sme sa s takými problémami nestretli. 

− Nie, nemáme, riešili sme aj negatívnu interakciu medzi učiteľ/riaditeľ, učiteľ/rodič, učiteľ/žiak. Sú 

to náročné často neriešiteľné prípady, kde je potrebná účasť mediátora. 

− Od zriaďovateľa máme vypracovaný vnútorný predpis ohľadom oznamovania protispoločenskej 

činnosti s určenou poverenou osobou. Na škole máme zriadenú antidiskriminačnú komisiu, 

v súčasnosti pripravujeme smernicu. 

− Pracovný poriadok, pripravujeme Etický kódex. Riešili sme jeden prípad v roku 2014 

− Smernica riaditeľa školy ako postupovať v prípade neadekvátneho správania žiakov, rodičov 

a kolegov. Jeden prípad medzi 2 kolegami sme už riešili. 

− V tomto máme v škole jasno; prijali sme opatrenia ako v pracovnom tak aj v školskom poriadku. 

V škole pracuje koordinátor prevencie, východný poradca, školský psychológ. Situáciu 

monitoruje v kolektívoch triedach  - učiteľ - žiak, žiak - učiteľ, učiteľ - rodič. Rovnako aj kolektíve 

zamestnancov.  Riešili sme jednu sťažnosť učiteľa, ktorá bola podaná riaditeľke školy na šikanu 

žiakov voči učiteľovi. Problém sa riešil nie ako sťažnosť (nespĺňala podstatu sťažnosti), ale ako 

výchovný problém žiakov  - porušenie školského poriadku. Išlo o vulgárne vyjadrenie cez email 

voči učiteľovi. 

− Zatiaľ som nič podobné riešiť nemusela, čo sa týka zamestnancov navzájom. Riešili sme však 

prípad, keď učiteľka podala trestné oznámenie na žiaka z dôvodu vyhrážania sa jej. 

Väčšina zamestnancovi/kýň školstva sa tiež pozitívne vyjadrili, že ich zdravie 

a bezpečnosť nie sú ohrozené násilím alebo hrozbou násilia na pracovisku (výrok 4). Zopár 
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zamestnancov/kýň však vyjadrilo negatívny postoj s výrokom 4, čo značí, že ohrozenie 

násilím sa na pracoviskách vyskytuje. Vypovedajú o tom i skutočnosti, o ktorých sme sa už 

zmienili v predchádzajúcich kapitolách. 

Podkapitolu o pracovných podmienkach uzatvárajú zistenia ohľadom preventívnych 

opatrení, aby zamestnanci/kyne zvládali psychickú záťaž, stres a predchádzali 
syndrómu vyhorenia. Zamestnávatelia uviedli: 

− Každý rok pripravujeme prednášku psychológa a pracovníka CPPaP. 

− Snažíme sa utužovať kolektív rôznymi spoločnými akciami. Športovaním, posedeniami, kultúrnymi 

akciami, regeneráciou. Využívame aj niektoré školenia, najmä ako predchádzať a zvládať 

stresové situácie. 

− Psychorelaxačný deň, podporujem pozitívnu klímu a vzájomnú pomoc, spoločné riešenie úloh aj 

problémov. Bohužiaľ, psychická záťaž je čoraz väčšia, nadbytok zbytočnej administratívy, 

riešenie problémov s deťmi i rodičmi. Aby nevyhoreli, stále vymýšľame nové projekty, ktoré 

motivujú zamestnancov robiť niečo nové, aby sa vyhli stereotypu. 

− Momentálne zisťujeme možnosť riešiť problémy cez supervízora z CPPPaP, zachytili sme 

informáciu, že sa niečo rozbieha, avšak nemáme zatiaľ nič konkrétne, hoci by to bolo veľmi 

potrebné. 

− Pravidelné psychologické tréningy (1x ročne) - riešenie problémov hneď pri ich vzniku - spoločné 

akcie pre zamestnancov mimo pracoviska - poskytovanie pozitívnej spätnej väzby oceňujúcej ich 

prácu. 

− Príslušné školenia s odbornými pracovníkmi s príslušných inštitúcií - Psychologickej poradne 

a podobne. 

− Dotazníkový prieskum  vykonaný  školským psychológom k individuálnej diagnostike;  dostatočné 

prestávky medzi vyučovaním - nenaháňanie sa z jednej hodiny do druhej - pokaľ má viac ako 5 

VH - stanovená 1 VH na oddych; nárast žiakov IVVP - pomoc školského špeciálneho pedagóga a 

školského psychológa; podpora zo strany vedenia; možnosti profesijného rastu; celospoločenské 

problémy žiaľ v samotnej škole sa riešia veľmi ťažko - zlé ohodnotenie, negatívny pohľad 

verejnosti na postavenie učiteľa, pribúdajúce administratívne činnosti (častokrát nezmyselné 

a nič nehovoriace štatistiky); nefungujúce rodinné zázemie žiakov. 

− K preventívnym opatreniam radíme najmä pozitívnu klímu na pracovisku, pravidelné finančné 

ohodnotenie v rámci možností a rôzne spoločné kultúrno-športové podujatia. 

− Každoročne kolektívne sedenia so psychológom v rámci Zákona č. 317/2009 §55. 

− Každoročne organizujeme psychosociálny výcvik na zvládanie stresu a psychickej záťaže. 

− Každoročné stretnutia pedagógov s psychológmi, vytváraním priaznivej klímy na pracovisku, 

včasným riešením vzniknutých problémov, organizovaním spoločných stretnutí a posedení pri 
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rôznych príležitostiach mimo sídla zamestnávateľa, organizovaním metodických dní 

a poznávacích podujatí. 

− Každý rok máme psychosociálny výcvik s odbornými pracovníkmi, ak sa dá, mimo školy. 

− Kľud, pohoda a riešenie problému s úsmevom.  Posedenie zamestnancov pri káve alebo spoločnej 

večeri, návšteva divadelného predstavenia, kultúrneho alebo športového podujatia. U nás nemajú 

miesto klebety a závisť, pomáhame si a navzájom sa podporujeme. 

− Mali sme pedagog. porady so zameraním na asertivitu, komunikáciu - so psychológom. 

Organizujeme v spolupráci s odborovou organizáciou spoločné akcie - napr. výlety, zájazdy, 

vianočné posedenie. Dodržiavame prac. čas - nepredlžujeme prac. dobu. 

− Mali sme školenie so psychológom pred niekoľkými rokmi. Určite by sme privítali pravidelné 

vzdelávania alebo teambuildingy niekde v horskom prostredí. Ale kto to má financovať? 

− Organizujeme posedenia zamestnancov. Môžu sa obrátiť na školského psychológa alebo člena 

vedenia školy. Organizujeme aktivity na zvládanie stresu a predchádzanie konfliktov.  

Organizujeme nepretržite inšpiratívne otvorené hodiny a ukážky. 

− Organizujeme tréningy s odborníkmi, stretávame sa spolu aj neformálne, organizujú sa 

prednášky, besedy, tréningy k danej problematike. 

− Pedagogickí zamestnanci absolvujú tréning na odbúravanie stresu a agresivity. 

− Pravidelne organizujeme rekondičný deň, neformálne stretnutia zamestnancov, mali sme školenia 

a cvičenia na zvládanie stresu, ale máme pocit, že najmä ku koncu školského roka je všetko málo 

a učitelia sú veľmi vyčerpaní. 

− Pravidelné protistresové vzdelávanie, pravidelné psychologické poradenstvo. 

− Pravidelné školenia zamestnancov psychológom, systematicky sa zameriavame na budovanie 

priaznivej klímy na pracovisku. 

− Prednáška na zvládnutie stresu  a vyhorenia. Možnosť návštevy psychológa. Možnosť v nutnom 

prípade čerpať pár dní dovolenky na zotavenie. 

− Pripravíme sa na záťaž vzájomným rozdiskutovaním problémov alebo záťažových situácií, ktoré 

nás čakajú (napr. ohlásená kontrola, inšpekcia a pod.), navrhneme spoločne ako sa dajú čo 

najjednoduchšie riešiť, rozdelíme veľký problém na "drobné" a rozdelíme si vzájomne úlohy tak, 

aby každý danú záťaž zvládol. Je pri tom nevyhnutná vzájomná komunikácia a rešpektovanie 

osobitostí každého z nás. 

− Príspevok zo sociálneho fondu na wellness a regeneráciu organizmu, spoločné športové 

a kultúrne aktivity, zabezpečenie poradenstva o zdraví a zdravom životnom štýle, osobné 

rozhovory, poradenstvo a podpora zo strany vedenia školy pri riešení konfliktných situácií, 

motivácia formou vysielania zamestnancov na školenia a semináre s kvalitnou obsahovou 

náplňou a motivačnými a kreatívnymi aktivitami, ... 
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− Projekt interného vzdelávania a voľnočasové aktivity. 

− Ročne tréning na zvládanie stresu, agresivity a podobne. 

− Rovnomerné rozdelenie úloh, striedanie pridelených činností, spoločné riešenie problémových 

situácií (osobná komunikácia - výmena skúseností, podpora, povzbudenie...), riešenie problémov 

aj v rámci pracovných porád. 

− Spoločné teambuildingové aktivity, výlety, plesy, duchovné obnovy, rozhovory, wellness, triedny 

učiteľ po 9.triede a po skončení maturitného ročníka má spravidla rok pauzy, kým dostane novú 

triedu. 
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5 NÁVRH OPATRENÍ PRE ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK 

PEDAGÓGOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH 

V ŠKOLSTVE NA SLOVENSKU 

Na základe teoretických a empirických zistení a záverov predchádzajúcich kapitol, ako 

aj po analýze reakcií samotných pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov 

a zamestnávateľov (riaditeľov/riaditeliek, rektorov/rektoriek, dekanov/dekaniek) 

v slovenskom školstve, ktoré uvádzame v pôvodnom znení v prílohách 13 až 20, sme navrhli 

celoplošné a špecifické opatrenia, ako aj preventívne a intervenčné opatrenia pre zlepšenie 

pracovných podmienok, ktoré prispejú k vytvoreniu dôstojných, zdravých a bezpečných 

pracovísk pre všetky vekové kategórie v regionálnom i vysokom školstve na Slovensku.  

Návrh opatrení má za cieľ eliminovať psychosociálnu záťaž zamestnancov pracujúcich 

v školstve a zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť pracovnú pohodu a spokojnosť 

s vykonávanou prácou, čo je základom pre zdravé a dôstojné pracovné prostredie. 

4.1 Celoplošné opatrenia pre školstvo 

Celoplošné opatrenia predstavujú súbor opatrení, ktoré sú určené všeobecne 

pre školstvo, ako regionálne, tak aj pre vysoké.  

1. Zvýšiť spoločenský status učiteľa 
Dôležité je zvýšiť prestíž a atraktivitu učiteľského povolania a jeho vnímanie 

spoločnosťou, ktorá súvisí s mierou ocenenia jednotlivca v rámci spoločnosti. Predsa 

vzdelanie a hodnoty, ktoré sú odovzdávané v školách deťom, žiakom a študentom sú 

investície do našej budúcnosti.  

Práve mnoho faktorov plynúcich z nízkeho statusu učiteľa v spoločnosti prináša učiteľom 

psychosociálnu záťaž. Vyberáme zopár reakcií nielen učiteľov/učiteliek, ale aj štatutárov 

(prílohy 13-20), ktoré uvedené iba potvrdzuje: 

„Ako štatutár sa snažím zlepšovať pracovné podmienky všetkých zamestnancov materskej 

školy, ale bohužiaľ, náš zriaďovateľ - starosta, nám podkopáva postavenie v spoločnosti, 

ponižuje a zhadzuje nás pred občanmi obce. Nemáme v ňom žiadnu oporu, skôr sme mu 

na príťaž. Podľa neho nič nerobíme, len sa hráme a ešte chceme za to aj plat. Dovolenky 

nám netreba, máme mať otvorenú MŠ 365 dní a najlepšie 24 hodín denne. Nakoľko sme 

rozpočtová organizácia, znižuje nám rozpočty, núti ma šikanou šetriť peniaze tým, že 
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nemám zamestnávať kvalifikované učiteľky, ale že stačia len pestúnky, ktoré sú lacnejšie. 

Jeho šikana a bossing sa stupňuje...“ 

„Status učiteľa by sa mal pozdvihnúť, lebo podaktorí rodičia nás berú ako úschovňu 

pre deti. Učiteľ nemá sociálny status, na verejnosti sa preberajú iba nízke platy, a nie 

celkový stav a systém v školstve.“ 

„Postaviť status učiteľa aj zo strany verejnosti a rodičov za dôležitejší, či už v školách 

alebo všeobecne v spoločnosti. Keď sa zlepší pozícia vzdelávania v s našej spoločnosti 

(v značnej miere je závislá aj od financovania školstva) a post učiteľa nebude braný ako 

zamestnanie pre tých, čo už nie sú schopní zamestnať sa na lepších miestach a za lepšie 

peniaze, nebudeme musieť riešiť nič.“ 

„Postavenie učiteľa je už dlhé roky podcenené. V porovnaní s ostatnými vysokoškolskými 

profesiami /lekár, právnik.../ je  povolanie učiteľa pre našu spoločnosť stále málo 

dôležité, málo atraktívne a veľmi podceňované. Prajem si, aby sa postaveniu učiteľa 

dostalo takej dôstojnosti a ocenenia /aj finančné/, aké si táto profesia naozaj "zaslúži". 

Taktiež je veľmi dôležité zabezpečiť učiteľovi väčšiu  ochranu zdravia a bezpečnosti  

pred násilím /slovné a fyzické útoky/ žiakov.“ 

„Učiteľské povolanie je potrebné znova vrátiť na jeho pôvodné pozície, keď táto práca 

bola verejnosťou oceňovaná (a teraz nehovorím len o financiách, ale najmä morálnom 

ocenení), a tak isto bolo oceňované kvalitné vzdelávanie. Dnes cez deformované 

normatívy, cez ktoré sa financuje školstvo, sme zdeformovali aj kvalitu škôl a vzdelávania 

v nich a neustále zmeny spôsobujú v školstve chaos, ktorý produkuje nedostatočne 

vzdelaných a vychovaných mladých ľudí a tí ďalej formujú svoje okolie.“ 

„Celkom by stačilo, keby povolanie učiteľa malo ocenenie jednak medzi žiakmi, jednak 

medzi ich rodičmi, jednak medzi ostatnými ľuďmi.“  

„Moje postavenie je tým zaujímavé, že mám 2 prac. pomery v rozsahu 50 a 50 percent, t. 

 j. vzdelávania k samotným prac. pomerom musím absolvovať a aj následné atestácie 

/zvlášť pre kateg. vychovávateľ, zvlášť pre kategóriu učiteľ MŠ/ v celom rozsahu, ale 

kred. príplatky,...sa delia 2-mi. Nemám nárok na stravný lístok. Prijala by som školenie 

alebo tréning proti syndrómu vyhorenia, príp.. niekedy aj niečo, čo sa vymyká z profilu 

nasej školy, napr. jazykový kurz, kurz sebaobrany, jogy, kreatívne dielne a pod. Nejakú 

možnosť relaxačného, ozdravného pobytu, viac možnosti cestovať, užiť si kult. či 

športových činností, alebo nákup kníh,...“ 

„Zákonom upraviť status učiteľa (limitovať násilie zo strany žiakov, rodičov), povinnosti 

rodičov - viac ich zainteresovať do výchovy detí, efektivitu soc. úradov a súdov.“ 
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„Bolí nás, keď pri celoslovenskom hodnotení školstva počúvame, že naši žiaci sú len 

vizitkou našich učiteľov! To zďaleka nie je pravda! Naši žiaci sú v PRVOM rade vizitkou 

svojich RODIČOV! My máme učiť vychované deti - a tých je v škole asi len 70 percent. 

Čas, ktorý by sme mali venovať učeniu detí, venujeme tomu, že riešime ich vulgárne 

agresívne správanie - s rodičom, psychológom, psychiatrom, lekárom, policajtom... 

Deťom chýba kultúra vyjadrovania a správania. V každej veľkej slov. škole by sa pokojne 

uživil 1 psychiater, 1 policajt a 1 administratívny pracovník.“ 

„...A váži si túto prácu štát, ktorého pilier budúcnosti /budúcu generáciu hybnej sily 

ekonomiky/ formujú učitelia, ktorých dlhodobo podhodnocuje? Ako si nás má vážiť ten 

rodič, ktorý vychováva svoje dieťa k sebeckosti a konfliktné správanie sám praktizuje? 

Prosíme si vrátiť dôstojné podmienky do škôl a dôstojné postavenie v spoločnosti.“ 

Uvedieme niektoré z opatrení (nie sú usporiadané podľa priorít), ktoré prispejú k zvyšovaniu 

spoločenského statusu učiteľa: 

2. Zmena platových taríf 
Vzhľadom k prognózam starnutia populácie Slovenska (ako dlhodobého dôsledku nízkej 

pôrodnosti a zlepšujúcich sa úmrtnostných pomerov) je nutná zmena platových taríf, 

ktoré sú nastavené v súčasnosti na 12 platových stupňov podľa započítateľnej praxe, 

pričom zohľadňujú max. hranicu započítateľnej praxe nad 32 rokov, tzn. strop 

započítateľnej praxe je 37 rokov. Pri zvyšujúcom sa veku odchodu do dôchodku súčasné 

platové tarify nezohľadňujú skutočnú prax zamestnancov. Od 1. januára 2017 dochádza 

k zmene dôchodkového veku. Podľa aktuálneho opatrenia (č. 269/2016 Z. z.) v roku 2017 

je dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní.  

3. Motivujúce ohodnotenie zamestnancov školstva (tzn. pre pedagogického, odborného, 

nepedagogického) 

Ohodnotiť prácu pedagogických i odborných zamestnancov/kyne primerane výške 

zodpovednosti, vzdelaniu, skúsenostiam, ako aj kvalite ich práce s deťmi, žiakmi, 

študentmi. Nezabúdať pritom na nepedagogických zamestnancov/kyne, pretože bez ich 

vzájomnej práce a spolupráce by školy, školské zariadenia ani univerzity fungovať 

nemohli a preto ich prácu taktiež ohodnotiť primerane zodpovednosti, vzdelaniu 

i skúsenostiam. Sebamotivácia, ako aj láska k povolaniu, čo je momentálne najväčší 

stimul zamestnancov/kýň pracujúcich v školstve, nie je „bezodná studnica“ a takéto 

fungovanie nie je udržateľné. 

A) Finančná motivácia zamestnancov: 
Zaviesť motivačný systém v odmeňovaní zamestnancov školstva s náležitými 

(pokrývajúcimi nároky motivačného systému) finančnými prostriedkami, ktorý by bol 
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motivujúci nielen pre súčasných zamestnancov, ale aj potenciálnych zamestnancov, čo by 

zároveň viedlo minimálne k udržaniu úrovne kvality vzdelávania, ktorá by sa časom 

zvyšovala. Motivačný finančný systém v odmeňovaní by zohľadňoval vzdelanie 

a skúsenosti, prax, ďalšie vzdelávanie a rozvoj profesionálnych schopností a zručností 

a úroveň splnenia pridelených úloh. Pri motivačnom finančnom ohodnotení by mzda 

okrem fixného (základného) ohodnotenia zahŕňala pohyblivú zložku mzdy (osobné 

ohodnotenie - osobný príplatok, príplatok za riadenie a ďalšie fakultatívne zložky mzdy, 

odmeny, ktorých cieľom je ohodnotiť kvalitu vykonanej práce a motivovať zamestnanca 

napr. k vlastnému sebavzdelávaniu, či zapájaniu sa do ďalších aktivít, činností, 

projektov). 

Uvádzame zopár z reakcií, ktoré potvrdzujú fakt, že je nevyhnutná systémová zmena 

v oblasti finančného ohodnotenia zamestnancov školstva:  

„Spravodlivé finančné ohodnotenie podľa splnenia úloh, nie podľa kreditov.“ 

„Motivácia formou odmien. 13-ty plat.“ 

„Zvýšiť mzdy nepedagogickým zamestnancom.“ 

„Platovo rásť - hoc aj kredity, ale spravodlivo dať možnosť každému chodiť a nie stále 

počúvať "nie sú peniaze, nemôžete ísť".“ 

„Adekvátne mzdové ohodnotenie práce učiteliek a nepedagogických zamestnancov 

materských škôl.“ 

„Za zlepšenie podmienok v práci považujem dostupnosť a pružnosť zamestnávateľa 

v zabezpečovaní prostriedkov pre zariadenie, pružnosť a rozhodnosť nadriadeného 

pracovníka pri riešení rôznych situácií, jasný, dlhodobejší zámer vedenia školy, 

spravodlivé hodnotenie pracovníkov školy podľa dosiahnutých výsledkov, ocenenie snahy 

pracovníkov vo forme slovnej i finančnej, vytváranie príjemnej klímy na pracovisku.“ 

„Nech od zriaďovateľov je odmeňovaný človek podľa kvality práce a nie, kto je jeho 

volič, či príbuzný. Škoda, že niekto rozhodol a "hodil" materské školy (čo sa tyká platov 

a odmien) do rúk starostov.“ 

„Pracujem ako vychovávateľ v diagnostickom centre. To znamená, keď sú všetci doma - 

ja som v práci, sviatok - ja som v práci. Keď je moja rodina doma - ja som v práci. Moja 

pedagogická činnosť sa týka výlučne detí, ktoré majú veľmi ťažké poruchy správania, 

skôr rôzne kombinácie ŠVVP. Naša kategória zamestnancov je ÚPLNE NEDOCENENÁ 

/finančne, spoločensky, v rámci ministerstva akoby ani neexistovala a zmeny prichádzajú 

len v podobe zmien názvov a odborných termínov, ......./ Častá je konfrontácia s násilím, 

prevažne verbálnym vyhrážaním, vulgárnym vyjadrovaním sa detí navzájom /aj 

na zamestnancov/, denné riešenie ich konfliktov najmä v adaptačnej fáze pobytu. 
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Pri diskusiách medzi pedagógmi je moja pozícia často hodnotená: "......TOTO BY SOM 

ROBIŤ NIKDY NEMOHOL/A ZA TAKÝ PLAT A TAKÝCH PODMIENOIK ..." Pritom je 

to práca pestrá a pre dané deti prepotrebná!!!“ 

„Skrátený úväzok pre tých, ktorí odpracovali napr. 30 rokov, samozrejme pri zachovaní 

100% mzdy. Podobne ako v Holandsku by mali vekom a odpracovanými rokmi mzdy rásť 

a úväzok klesať /50-60-ročný učiteľ má síce viac skúseností, ale fyzicky už nie je tak 

výkonný, ako keď mal 30/. Učitelia by mali mať nárok na 1 rok plateného voľna po 25 -30 

odpracovaných rokoch, podobne ako je to v Poľsku.“ 

„Zvýšiť odmeňovanie za vedenie záujmovej činnosti (min. 8 EUR/hod.), nenútiť učiteľov 

pod rôznymi vyhrážkami a iným nátlakom do vedenia záujmovej činnosti, tzv. krúžkov.“ 

B) Nefinančná motivácia zamestnancov: 
Z realizovaného prieskumu sme zistili, že niektorí zamestnávatelia sa snažia aspoň 

v rámci svojich možností nefinančne motivovať svojich zamestnancov. Tu je však 

potrebné, buď zjednotiť základný nefinančný motivačný balík benefitov pre všetkých 

zamestnancov v školstve, alebo vyčleniť financie pre riaditeľov škôl, ktoré by boli 

viazané na účel využitia – nefinančnú motiváciu zamestnancov.  

Na úrovni štátu by základný nefinančný motivačný balík benefitov mohol obsahovať: 

- Benefity starostlivosti o zdravie – preventívne prehliadky nad rámec zákona, možnosť 

bezplatného očkovania (napr. proti chrípke), vitamínový balíček, povinný 

rekondičný/relaxačný pobyt pre zamestnancov školstva po odpracovaní 10-15 rokov 

v opakovaní každé 3 roky (predovšetkým pre pedagogických a odborných 

zamestnancov).  

- Benefity prístupu k informáciám – bezplatný vstup do knižníc, bezplatný internet 

(príp. zvýhodnený); 

- Benefity osobného rozvoja – možnosť vzdelávať sa minimálne raz za rok 

v problematike nad rámec svojej pracovnej pozície. 

4. Zavedenie výsluhového dôchodku aj pre povolanie učiteľ 
Po odpracovaní napr. 30 rokov, príp. u niektorých náročných pracovných pozícií 

v špeciálnom školstve aj skôr, nárok na výsluhový dôchodok a ostatné výhody, ktoré 

v súčasnosti prináležia len pracovníkom v silových rezortoch - vnútro, obrana.  

„Zaviesť, tzv. výsluhový dôchodok. Myslím si, že by učitelia mali ísť do výsluhového 

dôchodku (max. po 30 rokoch) podobne ako policajti, nakoľko ich práca je rovnako 

psychicky vyčerpávajúca a spoločensky angažovaná a zaslúžili by si tiež pravidelný pobyt 

v podnikových sanatóriách na regeneráciu zdravia ako si to môžu dovoliť policajti. 

Učiteľ, ktorému záleží na kvalite výučby, pracuje každú vyučovaciu hodinu naplno 
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(nebudem tu vymenovávať, čo všetko to obnáša), cez prestávku chystá pomôcky, zapína 

techniku, presúva sa z triedy do triedy, rieši triedne problémy. Prácu si nosí domov. Aby 

svoju prácu dokázal kvalitne vykonávať, je nevyhnutné skrátenie úväzku a určite skorší 

odchod do dôchodku. Neviem si predstaviť 65 ročného učiteľa, ktorý zvládne nároky 

kladené na učiteľa v súčasnosti.“ 

5. Zrušiť financovanie na žiaka bez naviazania na kvalitu, pretože to vedie k znižovaniu 

úrovne školstva. 

6. Objektívne kritéria hodnotenia kvality škôl i pedagóga 
Jedna z reakcií z regionálneho školstva: 

„Posudzuje sa kvalita pedagóga a kvalita škôl podľa výsledkov Testovania 5 

a Testovania 9. Veď predsa, keď pracujem na škole, kde je 80% rómskych žiakov, kde je 

značná jazyková bariéra, a nulová domáca príprava, nemôžem byť predsa zodpovedná 

za to, čo si žiak osvojí a taká škola tiež nemôže konkurovať školám z miest, ktoré majú 

výberové triedy. Bolo by fajn zmeniť systém aj pri týchto rómskych žiakoch. Situácia je 

ozaj zlá a ľudia, ktorí nežijú v regióne s rómskymi žiakmi len sotva vidia jej závažnosť.“ 

„Financovanie škôl nie na základe normatívu, ale za dosiahnuté výsledky a výsledky 

kontrolnej činnosti ŠŠI a iných kontrolných orgánov.“ 

7. Ochrana učiteľa 
„Poskytnúť viac právomocí voči žiakom, študentom, napr. vylúčenie zo školy na pár dní 

pre opakované porušovanie školského poriadku, pre šikanovanie, pre hanenie učiteľa, 

apod. Väčšia právomoc učiteľa pri jednaní so žiakmi a rodičmi. Ochrana práv učiteľa 

pred verejnosťou - rodičmi a žiakmi.“ 

„Umožniť ZŠ vylúčiť neprispôsobivého žiaka, narušujúceho priebeh vyučovania (žiaka 

bez záujmu vzdelávať sa) z vyučovacieho procesu na isté obdobie, aby bolo umožnené 

ostatným žiakom prijímať vzdelanie. Žiak by mal počas tohto obdobia neospravedlnenú 

absenciu a znášal by všetky následky s tým súvisiace. Počas tohto obdobia sa musí 

zákonný zástupca preukázateľne postarať o výchovu neprispôsobivého žiaka a plne 

prebrať zodpovednosť. Odstrániť zdĺhavé postupy prostredníctvom sociálnych inštitúcií, 

ktorých výsledky sú mizivé. Týmto opatrením sa umožní učiteľom odovzdávať vedomosti 

žiakom bez stresu a neplytvať časom pri eliminovaní nežiadúcich prejavov 

neprispôsobivých žiakov. Pridelenie asistenta pomáha integrovaným žiakom v prípadoch, 

keď prejavujú záujem o vzdelanie.“ 

8. Spätná väzba a informovanosť 
„Vytvoriť priestor na poskytovanie spätnej väzby ako aj informovania, kde by sa mohli 

obyčajní učitelia, ale i riaditelia ozvať a pripomienkovať niektoré zvláštnosti a nové 
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reformné aktivity, ktoré nás veľmi ťažia. Každý učiteľ túži po spätnej väzbe na svoju 

prácu, nielen od žiakov, ale aj od vedenia a okolia, v ktorom žije.“ 

„Zlepšiť informovanosť zamestnancov o všetkých zmenách.“ 

Na jednej strane by sa malo jednať o aktívnu informovanosť zamestnancov/kýň školstva, 

napr. prostredníctvom webstránky, kde by bol jeden modul, v ktorom by boli obsiahnuté 

pripravované zmeny, realizované zmeny a zamestnanci/kyne by na ne mohli reagovať, 

diskutovať o nich. Modul by bol interného charakteru, tzn. bez prístupnosti širokej 

verejnosti. Zároveň by sa prostredníctvom neho dala získavať priama spätná väzba nielen 

od pedagogických ale aj odborných a nepedagogických zamestnancov. Taktiež by mohol 

slúžiť na pravidelné plošné monitorovanie a meranie pracovnej spokojnosti 

zamestnancov a následné zlepšovanie pracovných podmienok. Je nutné si uvedomiť, že 

zamestnanec ako pracovná sila je najcennejším a najdôležitejším zdrojom, do ktorého 

keď investujeme, prejaví sa spokojnosťou a lojálnosťou a hodnota zamestnanca sa 

mnohonásobne zvýši. Platí pravidlo, že organizácia môže byť úspešná iba vtedy, keď má 

spokojných a úspešných zamestnancov, pretože iba zamestnanci, ktorí sú spokojní 

s pracovnými a sociálnymi podmienkami na pracovisku môžu podávať kvalitné výkony. 

9. Vytvoriť priestor pre osvetu, kde by sa priblížila práca pedagogických, odborných, 

výskumných zamestnancov hlavne pre širokú verejnosť. Príkladom môže byť napr. 

kampaň v zdravotníctve „Poďakuj zdravotnej sestre“ - v plagátovej forme po všetkých 

nemocniciach. Dôležité je zmeniť myslenie a prístup k hodnote vzdelania. 

Jedna z reakcií: „Verejnosť absolútne nechápe za čo bojujeme, že práca s deťmi nie je 

vôbec jednoduchá.“ 

10. Zavedenie Age managementu (vekovej diverzity) 
Riadiť s ohľadom na vek, schopnosti a potenciál zamestnancov/kýň. Ide o pozitívne 

reflektovanie na demografické zmeny (zvyšuje sa vek odchodu do dôchodku, počet 

nezamestnaných mladých ľudí s nedostatočnými kompetenciami stúpa). Je potrebné sa 

zaoberať špecifickými podmienkami a potrebami zamestnaných v rôznych fázach ich 

života a pracovnej kariéry. Age management sa zameriava na dva smery aktivít: 

preventívneho charakteru napr. venujeme pozornosť priebežne rozvoju vedomostí 

a schopností, zaistenie variability vykonávaných činností a podpora zdravého životného 

štýlu a intervenčného charakteru napr. reagujeme na vzniknuté zdravotné obmedzenia 

zamestnancov alebo na ich obmedzenie pracovnej schopnosti. Age management 

zameriavame na oblasti náboru a výberu zamestnancov, rozvoj kariéry, možnosti 

vzdelávania, tréningov, celoživotného učenia sa, flexibilnej pracovnej praxe, ochranu 
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zdravia, rotáciu zamestnancov, ukončenie zamestnania a prechod do dôchodku, 

preventívne akcie. 

11. Podpora zosúlaďovania osobného a pracovného života zamestnancov, podpora 

pre rodičov s deťmi alebo zamestnané osoby s opatrovateľskými povinnosťami, aby sa im 

umožnilo lepšie vyvážiť starostlivosť o dieťa/deti alebo opatrovateľskú starostlivosť 

s pracovnými povinnosťami, napr. zavedením systému flexi office, zdieľaného 

pracovného miesta, príp. práca na skrátený pracovný úväzok, škôlka pre deti 

zamestnancov, benefity umožňujúce nákup rôznych služieb v domácnosti, umožnenie 

mužom zobrať si rodičovskú dovolenku a pod. 

12. Modernizácia pracovného prostredia a materiálno-technické vybavenie 
Ak chceme zlepšiť úroveň škôl, tak by mali byť vybavené technikou na úrovni 21. 

storočia.  

Niektoré z reakcií samotných zamestnancov a zamestnávateľov v školstve: 

„Keby sme mali dostatok pomôcok, vypracované metodické materiály ku kvalitným 

učebniciam (tak ako je to v prípade učebníc anglického jazyka - Project) Tie 

zo slovenského jazyka sú žalostné, bez metodiky a plné chýb.“ 

„Modernizácia pracovného prostredia - Zlepšiť vybavenie škôl nábytkom, pomôckami, 

zmodernizovať počítače, softvér. Viac financií nie len na platy, ale hlavne na vybavenie 

škôl a školské pomôcky.“ 

„Keď bezplatné školstvo, tak zabezpečiť pomôcky potrebné k výchovno-vzdelávacej 

činnosti, nakoľko v tomto školskom roku pracujeme podľa nového ŠVP v materských 

školách a je v ňom množstvo nových výkonových štandardov, ku ktorým nemáme 

pomôcky. Chýbajú nám aj finančné prostriedky na ich zakúpenie. Bolo by dobré, keby 

nákup sprostredkovalo a zastrešilo MŠ SR.“ 

„Zabezpečiť štátom financované rekonštrukcie na zastaralých budovách, hlavne výmenu 

okien, kde je najväčší únik tepla.“ 

„Najzákladnejšia požiadavka - Vybavenie školy učebnicami, pomôckami, počítačmi. 

Naša škola disponuje 46 - ročnými pomôckami.“ 

„Dostatok finančných zdrojov na chod školy a jej vybavenie (prevádzka, učebnice, 

pomôcky a zariadenie a vybavenie odborných učební, dielní pod.), aby sa učiteľ venoval 

výchove a vzdelávaniu, vedenie školy manažovalo školu a nepedagogickí pracovníci 

zabezpečovali jej servis. Pokiaľ sa nedorieši správne nastavenie financovania 

regionálneho školstva, personálne problémy budú narastať. Chceme zavádzať duálne 

vzdelávanie, školám sa kráti mzdový normatív alebo odbor, ktorý vstúpi ako žiadaný 

v regióne zamestnávateľom do duálu, MŠVVaŠ ho zaradený ako odbor nad rámec 
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požiadaviek trhu a opäť sa mu má krátiť normatív?  Tých nie vždy logických postupov 

v slovenskom školstve je podstatne viac. Akoby zákony tvorili ľudia, ktorí nikdy nestáli za 

katedrou alebo už veľmi dávno. Napriek tomu ostávame optimistami, inak by sme už 

neučili.“ 

4.1.1 Preventívne opatrenia 

Na elimináciu, príp. na redukovanie psychosociálnych faktorov v pracovnom prostredí 

je vhodné mať vytvorené programy prevencie, resp. realizovať preventívne opatrenia 

na zachovanie duševného i fyzického zdravia zamestnancov/kýň školstva. 

1. Zavedenie a udržiavanie programov zdravia zamestnancov. 
Ich cieľom je zlepšiť zdravie a pohodu zamestnancov a tým nepriamo prispievať 

ku kvalitným výkonom, pretože zdraví zamestnanci podávajú vyšší ako aj kvalitnejší 

pracovný výkon a majú minimálne zdravotné problémy. Tu skôr ide o programy zdravia, 

ktoré by si každá vzdelávacia inštitúcia podľa svojich možností a požiadaviek 

zamestnancov flexibilne volila. Zahŕňať môžu napr. telesné cvičenie (fitness, 

posilňovanie a iné), vytvorenie odpočinkových zón na pracovisku, kontrolu výživy 

a hmotnosti, prevenciu závislostí (fajčenie, alkohol, drogy), Dni zdravia, športové dni, 

rôzne screeningové akcie, školenie napr. na zvládanie stresu, zdravé sedenie a ergonómiu, 

prednášky na rozpoznávanie stresu alebo športovo zamerané teambuildingy, propagácia 

zdravého životného štýlu, masáže, podpora kultúrnych aktivít a ďalšie iné možnosti, či 

aktivity. 

2. Zavedenie supervízie, prípadne mentoringu na pracovisku. 
Ide o metódu kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií supervízorom 

pracujúcim s ľuďmi, pri ktorej sa zamestnanci (príp. zamestnanec) učia kvalitnejšie 

vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti, zvládnuť 

konfliktné situácie a pod. Túto metódu možno použiť aj ako intervenčnú. 

3. Zamestnanecké bonusy/benefity 
napr. niekoľko dní voľna v prípade choroby tzv. „Sick days“, v prípade zamestnancov 

so zdravotným znevýhodnením možnosť využiť napr. 2 dni plateného voľna na účely 

rehabilitácie, možnosť využívať home office (Práca doma), dovolenka nad rámec zákona, 

regeneračný deň/regeneračné dni, príspevok na starostlivosť o dieťa, či možnosť 

umiestnenia dieťaťa do „firemnej“ škôlky, finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť 

nad rámec zákona, zdravotné pripoistenie, výhodné pôžičky pre zamestnancov, príspevok 
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na DDS, flexibilný pracovný čas, vzdelávanie, príspevok na rekreačné a wellness pobyty, 

sabbatical (pracovná prestávka nielen pre kľúčových zamestnancov) a iné. Alebo 

zavedenie Cafeteria systému pre zamestnancov, kde si zamestnanec volí v rámci 

stanoveného limitu práve tie benefity, ktoré sú pre neho najväčšou hodnotou, 

prostredníctvom tohto systému si môže každý zamestnanec optimalizovať čerpanie 

zamestnaneckých výhod podľa toho, čo osobne preferuje. 

4. Uplatňovať inštruktážne programy. 
Ide o realizáciu opatrení na zlepšenie psychosociálnych zručností pracovníkov 

so zameraním na efektívnu komunikáciu a stratégie asertivity pri riešení medziľudských 

konfliktov na pracovisku a tréning ďalších zručností vedúcich k bezpečnému správaniu, 

zmene nebezpečných postojov, ale aj na zlepšenie pracovného prostredia, ktoré je 

obsahom podnikovej sociálnej politiky, starostlivosti o zamestnancov. 

5. Pravidelné monitorovanie a meranie pracovnej spokojnosti zamestnancov 
a následné zlepšovanie pracovných podmienok, čo zároveň prispeje k podpore 

pracovných schopností počas celého pracovného života zamestnancov/kýň. 

6. Realizácia zážitkových programov, workshopov alebo teambildingových stretnutí, 
ktorých jedným z cieľov môže byť zameranie na identifikáciu a elimináciu 

psychosociálnych rizikových faktorov a faktorov pracovného stresu, ich pôsobenie 

na zdravie a pohodu zamestnancov a v konečnom dôsledku ich pracovnú výkonnosť. 

7. Návrh a dodržiavanie etického kódexu správania sa zamestnancov a jeho pravidelné 

vyhodnocovanie a tým zabrániť akejkoľvek diskriminácii, či šikanovaniu na pracovisku. 

V interných predpisoch, napr. Pracovnom poriadku kvalifikovať diskrimináciu, 

šikanovanie ako vážne porušenie pracovnej disciplíny. 

8. Vytvoriť ergonomický program, ktorý by slúžil na vylepšovanie pracoviska 

z ergonomického hľadiska tak, aby bolo príjemnejšie a zároveň prispel k zlepšeniu 

kvality pracovného života. 

4.1.2 Intervenčné opatrenia 

Intervenčné opatrenia majú zabezpečiť okamžitú reakciu na stresové a rizikové 

pracovné podmienky, zabrániť pôsobeniu psychosociálnych rizikových faktorov 

na pracovisku. 

1. Právna a psychologická ochrana zamestnancov a podporné programy 
pre zamestnancov, ktorých hlavným cieľom je zasiahnuť pri zhoršení pracovnej 
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výkonnosti zamestnanca, ktorá sa vyskytne z dôvodu zamestnancových problémov. 

Podporné programy sa napr. realizujú prostredníctvom poskytovania poradenstva 

na pracovisku, či mimo neho, využívania služieb centier duševného zdravia, právnej 

ochrany, psychologickej ochrany. 

2. Program intervencie zameraný na zlepšenie osobnej kontroly.  
Ide o súbor opatrení, ktoré majú pomôcť stresovaným zamestnancom naučiť sa efektívne 

zvládať záťaž a zabezpečiť rozvoj copingových zručností. Využívajú sa pritom techniky 

na nácvik relaxácie, kognitívno-behaviorálne intervencie a iné. 

3. Zavedenie mediácie, ktorá umožní riešiť konflikty, kedy obidve strany sú už 

v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby, 

mediátora, ktorý nie je v konflikte zainteresovaný, teda je nestranný. Podmienkou 

pre mediáciu je, že strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore, 

teda pri mediácii, nie sú strany pasívnymi účastníkmi a nečakajú, ako rozhodne nejaká 

tretia strana, ale sami aktívne hľadajú spôsob urovnania sporu. 

4.2 Špecifické opatrenia 

Špecifické opatrenia sú zacielené na určité skupiny, či konkrétne problémy školstva. 

Návrh špecifických opatrení má taktiež za cieľ eliminovať psychosociálnu záťaž 

zamestnancov pracujúcich v školstve a zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť pracovnú 

pohodu a spokojnosť s vykonávanou prácou. 

1 Kompetencie v regionálnom školstve preniesť pod MŠ SR, zmeniť spôsob 

financovania ZŠ aj MŠ.  
Časté reakcie zamestnancov/kýň i samotných riaditeľov/riaditeliek z regionálneho 

školstva k uvedenému: 

„Svoju prácu milujem, baví ma tvoriť a venovať sa deťom. Práca ma napriek malému 

množstvu financií v originálnych kompetenciách a následne zníženému úväzku uspokojuje 

a nevymenila by som ju za inú. Už dlhšie sa v sekcii vychovávateliek ŠKD usilujeme 

o zrušenie originálnych kompetencií. Myslím, že patríme pod jednu strechu aj pod 

financovanie s učiteľmi. Spojenie do prenesených kompetencií by som uvítala, aj ostatné 

vychovávateľky.“ 

„Priame financovanie, nie cez zriaďovateľa. Rovný prístup ku školám. Systémové 

riešenie problémov.“ 
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„Zrušila by som obciam originálnu kompetenciu zriaďovateľa materskej školy a dala by 

som materské školy späť pod štát.“ 

„Financovanie priamo z ministerstva by bolo adresnejšie a nie tak ako to ja teraz.“ 

„Financovanie materských škôl z prenesených kompetencií. Zlepšenie podmienok 

bez obmedzovania zo strany zamestnávateľa a zriaďovateľa materskej školy.“ 

„Preradiť školy a školské zariadenia späť pod školské úrady. Zamestnávatelia obecných 

úradov zneužívajú svoje právomoci voči pedagogickým zamestnancom. Preferujú 

prevádzkových a hlavne na obci, kde dominuje rodinkárstvo a kamarátske vzťahy. 

Učitelia sú tak ponižovaní a utláčaní. Naša funkcia pre nich vôbec nič neznamená.“ 

„Odobrať právomoci obci, o rozhodnutiach na ktoré nemajú patričné vzdelanie 

a kompetencie, nie sú znalý školskej problematiky a rozhoduje sa podľa financií obce 

a nie podľa kvality odvedenej práce v škole.“ 

„Našu prácu najviac znevažujú zriaďovatelia, preto nás treba "vrátiť" pod prenesené 

kompetencie, posilniť právomoc štatutárov voči starostom, ináč aj naďalej bude štatutár 

len smiešnou bábkou.“ 

„Zrušiť systém originálnych a prenesených kompetencií.“ 

2 Lepšia spolupráca a väčší záujem zo strany zriaďovateľa. 
Vyberáme niektoré z reakcií: 

„Práca, ktorú mám rada ma vyčerpáva iba z toho dôvodu, že musím riešiť veci, ktoré by 

mal riešiť zriaďovateľ.“ 

„Učiteľky sa nemôžu ďalej vzdelávať, lebo zriaďovateľ nedá viac finančných 

prostriedkov na príplatky. Zvyšovanie kvalifikácie je demotivačné, pretože pri vyššom 

vzdelaní, prípadných kreditoch a nedajbože atestácii ste pre každého dráhy a nikto 

pre vás prácu nemá. Radšej všade vezmú mladších s kvalifikáciou, ale bez všetkého, lebo 

sú najlacnejší a spĺňajú kvalifikačne predpoklady podľa zákona.“ 

„Zriaďovateľ často nepodpíše plán kontinuálneho vzdelávania, lebo nechce uvoľniť napr. 

pre originálne kompetencie peniaze na kreditové príplatky.“ 

3 Zmena systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov 
Uvádzame niektoré z reakcií k uvedenému: 

„Nerušiť dosiahnutý príplatok za získané kredity.“ 

„Lepšie nastavenie a vytvorenie systému vzdelávania zo strany štátu. Zriaďovateľ má 

záujem o zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ale nedokáže preplácať kredity a preto 

zvyšovanie odbornosti nie je motivujúce pre zamestnancov.“ 

„Odstrániť bariéru nazývanú „finančne drahý učiteľ“ – učiteľ s vyššou kvalifikáciou 

a po vzdelávaní je drahý a nemožno ho zaplatiť, „vyjadrenia“ zriaďovateľov.“ 
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„Kreditový systém alebo systém vzdelávania? - Zrušiť podmienku 3-ročnej praxe, aby bol 

učiteľovi uznaný titul a mať tak možnosť byť adekvátne ohodnotený hneď od začiatku 

resp. po nastúpení do práce. Napr. keď do zamestnania nastúpi učiteľ po ukončení 

doktorandského štúdia. Napriek dosiahnutému doktorandskému titulu je platovo 

hodnotený ako začínajúci učiteľ a následne, po jeho absolvovaní mu je uznaný iba 

magisterský titul. Doktorandský titul je mu uznaný až po 3-ročnej praxi. Je to 

demotivujúce.“ 

„Som za úplné zrušenie kreditov alebo za možnosť ponechania nadobudnutých kreditov 

doživotne.“ 

4 Eliminácia administratívnej záťaže 
Zopár z reakcií z radov učiteľov/učiteliek ako aj samotných riaditeľov/riaditeliek. 

„Zlepšenie môže nastať znížením administratívnej náročnosti, nezaťažovaním školy 

nadbytočnými, často sociálnymi službami (preplácaním poplatkov za dopravné žiakov,...), 

nefunkčným prepojením informačných systémov, zvýšením právomoci riaditeľa a jeho 

"ochrany" vo vzťahu k vnútornému prostrediu a okoliu školy, zabezpečením funkčnej 

metodickej pomoci.“ 

„Odbremenenie od byrokracie a zbytočného papierovania. Zabezpečenie dostatočného 

množstva kvalitných vzdelávacích materiálov. Zvýšiť ochranu pred verbálnymi útokmi 

rodičov. Využívať integráciu len v prípade, že je skutočne opodstatnená a nie z dôvodu, 

aby dieťa, ktoré nemá záujem učiť sa, malo dobré známky. Zabezpečiť, aby sa 

na výberové školy dostávali žiaci len s vyhovujúcim priemerom. Podporovať malé školy, 

cca do 250 žiakov. V malých školách je menej porúch správania, rodinný typ školy. 

Podporovať skupinové vyučovanie, nie individuálne, nakoľko človek pracuje 

v produktívnom veku v kolektíve a mladí ľudia sa nevedia socializovať, nakoľko 

očakávajú individuálny prístup aj na pracovisku. Sprísniť dopad na žiakov, ktorí sú 

agresívni a problematickí. Veľmi málo času na agendu - plány, známky - IZK, projekty, 

súťaže, zápisnice z porád a iné, čo spôsobuje stres a často psychický nátlak pre učiteľa. 

Zlepšenie by bolo možné  zjednodušením agendy na školách.“ 

5 Obmedziť počet funkčných období na pracovnej pozícii riaditeľ/riaditeľka školy na 
max. dve funkčné obdobia po sebe nasledujúce. To by malo zabezpečiť neustály 

dynamický rozvoj škôl. 

„Aby mohol byť riaditeľ vo funkcii maximálne dve funkčné obdobia.“ 

„Maximálna možnosť 2 volebných období vo funkcii riaditeľa školy a hneď by sa zmenili 

medziľudské vzťahy na školách a tým aj pracovné podmienky všetkých zamestnancov 

na pracovisku!“ 
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6 Zvýšiť počet asistentov pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí by im pomohli 

so žiakmi z menej podnetného prostredia, so začlenenými žiakmi, ktorých počet sa 

zvyšuje. Ak sa im má učiteľ individuálne venovať, nevyhnutne musí zanedbať ostatných 

žiakov a už vôbec nedokáže uspokojiť vzdelávacie potreby talentovaných žiakov. 
 

Vzhľadom na množstvo zistení a reakcií zamestnancov/kýň školstva ako 

aj vrcholových predstaviteľov škôl, školských zariadení, univerzity sme v rámci výskumnej 

úlohy upriamili pozornosť predovšetkým na pracovné podmienky v školstve prioritne 

s ohľadom na psychosociálne rizikové faktory. Veríme, že výskumné zistenia a návrh opatrení 

prispejú k zlepšovaniu pracovných podmienok v školstve a nezostanú v teoretickej rovine. 

Školstvo si vyžaduje systémové riešenia a systémové zmeny, ktoré však nemožno zaviesť 

„skokovo“, radikálne, ale sú potrebné postupné, kontinuálne kroky. 
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ZÁVER 

„Jeden spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.” 

Henry Ford 

 

Vzdelávanie patrí medzi najvýnosnejšie investície pre jednotlivca aj spoločnosť. 

Učiteľ rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti jedincov, ovplyvňuje ich postoje a hodnoty, 

má priamy vplyv na poznanie v každej spoločnosti. Kvalita práce učiteľov priamo vplýva 

na kvalitu vzdelanostnej úrovne spoločnosti. A čo pracovné podmienky v slovenskom 

školstve?! 

Pracovné podmienky sa v školstve neustále menia z dôvodu rôznych zmien 

v rozvrhnutí, organizácii i riadení práce, systémovom neriešení existujúcich problémov 

a pod., čo spôsobuje zvýšenú mieru stresu, záťaž a môže viesť k disharmónii, či narušeniu 

duševného a telesného zdravia zamestnancov/kýň školstva. Európske štatistiky uvádzajú, že 

sa zvyšuje počet ľudí vystavených psychosociálnym rizikám, pričom hlavnými 

psychosociálnymi rizikami sú neistota zamestnania, intenzifikácia práce, vysoké emocionálne 

nároky v zamestnaní (násilie, zastrašovanie v práci, stres) a nerovnováha medzi pracovným 

a osobným životom. 

Výskumná správa prináša pohľad na pracovné podmienky v regionálnom i vysokom 

školstve na Slovensku zacielené hlavne na riadenie psychosociálnych rizikových faktorov 

zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva. Poskytuje prehľad zistení z jednotlivých 

výskumov, analýz, prieskumných sond a naznačuje aspoň čiastočný rámec návrhov 

preventívnych a intervenčných opatrení, ktoré po úspešnej realizácii prispejú k zlepšovaniu 

pracovných podmienok a vytvoria dôstojné, zdravé a bezpečné pracoviská pre všetky vekové 

kategórie zamestnancov v školstve. 
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Príloha 1  Regionálne školstvo – kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa školy 

Obec, zriaďovateľ Škola, riaditeľ 
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

• vymenuje a odvolá riaditeľa 
• dohodne podmienky a určí platové 

náležitosti riaditeľa 
• vyhlási výberové konanie na miesto 

riaditeľa                                                  

                                                                                
                                                                                
         

Obec, zriaďovateľ Škola, riaditeľ 
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom 
školy alebo školského zariadenia, ktorého je 
zriaďovateľom (§6 ods. 18) 

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a 
rade školy na vyjadrenie (§5 ods. 7) 

a) koncepcia rozvoja školy alebo školského 
zariadenia 

• koncepčný zámer rozvoja školy alebo 
školského zariadenia rozpracovaný 
najmenej na dva roky a každoročne jeho 
vyhodnotenie 

b) návrh rozpisu finančných prostriedkov 
pridelených krajským školským úradom na 
školy a školské zariadenia, ktorých je 
zriaďovateľom, a materiálno-technické 
podmienky na činnosť škôl a školských 
zariadení, ktorých je zriaďovateľom 

• návrh rozpočtu 

c) personálne, materiálne a sociálne podmienky 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia 

• informáciu o pedagogicko-organizačnom a 
materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu 

d) požiadavky obce na skvalitnenie 
starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-
vzdelávacích služieb poskytovaných v škole 
alebo školskom zariadení a spôsob úhrady 
nákladov zvýšených z tohto dôvodu 

• návrhy na počty prijímaných žiakov 
• návrh na zavedenie študijných alebo 

učebných odborov a ich zameranie 
• návrh na vykonávanie podnikateľskej 

činnosti školy alebo školského zariadenia 

e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej 
činnosti a podmienkach v škole alebo v 
školskom zariadení 

• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 
ods. 5 písm. e) 

• správu o výsledkoch hospodárenia školy 
alebo školského zariadenia 

Zriaďovateľ si môže vyžiadať na schválenie • návrh školského vzdelávacieho programu a 
výchovného programu 

Obec vytvára podmienky na 
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä 
tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia, 
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základných školách, ktorých je zriaďovateľom, 
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávanie detí a 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v školách a školských zariadeniach, 
ktorých je zriaďovateľom 
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a 
žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v 
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školách a školských zariadeniach ktorých je 
zriaďovateľom 
Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo 
veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania 
maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o 
povinnú školskú dochádzku žiaka. 

Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní 
trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci 
oznámi škola obci, v ktorej má zákonný zástupca 
dieťaťa trvalý pobyt. 

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu 
na druhom stupni vo veciach, v ktorých na 
prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, 
ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. 

 

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v 
školách a školských zariadeniach, ktorých je 
zriaďovateľom 
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti 
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly 
podľa §13 a v oblasti školského stravovania, 
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v 
školských jedálňach, 
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, 
najmä organizačné pokyny na príslušný školský 
rok, 
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť 
školám a školských zariadeniam, 
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom, 
f) môže na základe dohody vykonávať 
administratívno-technické práce na mzdovom 
úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a 
školské zariadenia 
g) vedie personálnu agendu riaditeľov, 
h) prerokuje školský vzdelávací program a 
výchovný program (nemusí schváliť) 

• majetkové priznanie riaditeľa 

Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti 
výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti 
orgánom štátnej správy a verejnosti.  

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a 
prenájme školských budov a miestností a o 
nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a 
školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. 
Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa 
školy. 

 

Obec 
a) zostavuje návrh investícií a rozpis finančných 
prostriedkov pridelených krajským školských 
úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a 
rozpis finančných prostriedkov poukázaných 
podľa osobitného predpisu pre základné 
umelecké školy a školské zariadenia vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 
b) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
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príslušný kalendárny rok svojim VZN.  
Obec vykonáva správu škôl a školských 
zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na 
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu zabezpečuje: 
a) priestory a materiálno-technické 
zabezpečenie, 
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-
vzdelávacom procese, 
c) finančné prostriedky na mzdy, platy služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa 
osobitných predpisov a finančné prostriedky na 
na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a 
kontroluje ich využívanie, 
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a 
z vlastných zdrojov. 

 

Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie 
detí a žiakov vo všetkých školách a školských 
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to 
formou zriaďovania zariadení školského 
stravovania. 

 

Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na 
úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie, s 
materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má 
v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich 
využitia. 

 

Obec vybavuje sťažnosti a petície občanov a 
zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a 
školských zariadení okrem sťažností a petícií 
podľa §13 (týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho 
procesu), v prípade potreby požiada o pomoc 
pri prešetrovaní sťažností Štátnu školskú 
inšpekciu alebo Krajský školský úrad. 

 

Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku 
plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí 
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v 
ktorých školách ju plnia. 

 

Obec vykonáva hodnotenia riaditeľa školy 
alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je 
zriaďovateľom.  

Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku 
príspevku v základnej umeleckej škole, výšku 
úhrady nákladov na jazykovej škole a výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí, 
školského strediska záujmovej činnosti, 
internátu alebo centra voľného času. (VZN)  

 

obec určí svojim VZN školský obvod základnej  
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školy zriadenej obcou. Školský obvod školy 
tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec 
zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec 
svojim všeobecne záväzným nariadením určí 
školské obvody pre jednotlivé základné školy.  
Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, 
strediska praktického vyučovania alebo 
pracoviska praktického vyučovania vydáva 
zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského 
zariadenia do siete.  

 

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení majú 
povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach 
poskytnúť ministerstvu prostredníctvom 
krajských školských úradov do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho štvrťroka pre 
riadiacu a kontrolnú činnosť údaje za 
kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu 
zamestnancov, vyplatených mzdových 
prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov.  

Školy a školské zariadenia majú povinnosť pri 
ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu 
prostredníctvom krajských školských úradov do 20. 
septembra pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje 
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 
školského roka, ktoré sa týkajú najmä počtu tried 
učiteľov a zamestnancov a ich kvalifikácie, vekovej 
štruktúry detí a žiakov v členení podľa 
vyučovacieho jazyka, študijného odboru a a 
učebného odboru, kapacít a tržieb školských jedální 
a školských internátov, o počte stravníkov a 
ubytovaných. (štatistické zisťovania)  

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
Materské školy 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ VZN. 

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o (podľa 
596/2003) 
a) prijatí dieťaťa do materskej školy 
b) zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt 
dieťaťa v materskej škole, 
c) prerušení dochádzky dieťaťa, 
d) predčasnom ukončení predprimárneho 
vzdelávania, 
e) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
predprimárnym vzdelávaním. 

príspevok v materskej škole na základe 
rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej 
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
rodinných dôvodov preukázateľných spôsobom, 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v 
čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená 
zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný 
zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so 
súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie 
prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 
najviac o tri deti. 
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Materská škola môže organizovať pobyty detí v 
škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, 
športový výcvik a ďalšie aktivity len s 
informovaným súhlasom zákonného zástupcu 
dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. 

 

Riaditeľ materskej školy po dohode so 
zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie 
žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a 
podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla 
materskej školy obvyklým spôsobom. 

Základné školy 

Miesto a čas zápisu do základnej školy určí 
obec svojím VZN. 

V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť 
triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

 

Pre rozvíjanie nadania vytvárajú 
a) inštitucionálne podmienky zriaďovatelia, 
b) individuálne podmienky školy. 
Triedy na rozvíjanie nadania detí alebo žiakov sa 
môžu zriadiť v materských školách, v základných 
školách a v stredných školách so súhlasom 
zriaďovateľa. 

Základné umelecké školy 

Výšku príspevku v základných umeleckých 
školách zriadených obcou alebo samosprávnym 
krajom určí zriaďovateľ VZN. 

Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o 
(podľa 596/2003) 
a) prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium, 
b) prerušení štúdia, 
c) povolení postupu do vyššieho ročníka, 
d) predčasnom skončení štúdia, 
e) povolení opakovať ročník, 
f) povolení vykonať opravnú skúšku, 
g) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom. 

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže 
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 
ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

Školský klub detí, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí, určí VZN obec, ktorá je jeho 
zriaďovateľom. 

Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o (podľa 
596/2003) 
a) prijatí žiaka do školského zariadenia, 
b) uložení výchovných opatrení, 
c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 
poskytovanú žiakovi v školskom zariadení, 
d) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný 
predpis. 

Zriaďovateľ školského klubu detí môže  
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rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
Zariadenia školského stravovania 

 

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre 
deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských 
zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom 
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 

 

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, 
zamestnanci škôl a školských zariadení; so 
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej 
jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej 
zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, 
určí zriaďovateľ VZN. 

 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec 
alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov, určí 
zriaďovateľ. 

 

  
Písomný súhlas zriaďovateľa Škola v prírode (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik) 

Škola odovzdá prehľad Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie PVP 
náb. a etickej výchovy na nasledujúci školský rok. 

Register detí a žiakov 

Údaje zo škôl následne zriaďovateľ poskytne 
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve. 

Údaje v registri detí, žiakov a poslucháčov môžu 
spracovávať len osobitne poverení zamestnanci 
príslušnej školy, zriaďovateľa alebo orgánu 
miestnej štátnej správy v školstve. Údaje podľa § 
158 ods. 1 sa zaznamenajú do registra detí, žiakov a 
poslucháčov príslušnej školy do troch dní po 
rozhodujúcej udalosti. Riaditeľ školy poskytuje 
zriaďovateľovi údaje podľa odseku 1 najmenej 
jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru 
príslušného školského roka. 

Zriaďovateľ zašle žiadosť na Školské inšpekčné 
centrum Prešov. 

Žiadosť o vyšší počet žiakov v triedach (§ 161 
ods.1 Z 245/2008) 

Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

 

Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v 
školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom 
predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po 
prerokovaní so zriaďovateľom. 
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Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ 
vydá po vyjadrení zriaďovateľa. 

 

Atestácia riaditeľa: 
ak žiadosť predkladá riaditeľ - odtlačok pečiatky a 
podpis zriaďovateľa- súhlas zriaďovateľa. 

Register zamestnancov 

Údaje zo škôl následne zriaďovateľ poskytne 
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve 

Register zamestnancov sa vedie v súlade s 
osobitnými predpismi. Údaje v registri môžu 
spracúvať len osobitne poverení zamestnanci 
príslušnej školy alebo školského zariadenia, 
zriaďovateľa, orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve alebo ministerstva. 

 

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia 
poskytuje zriaďovateľovi údaje najmenej jedenkrát 
ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného 
školského roka. 

Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
Normatívny príspevok pre školu na kalendárny 
rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym 
objemom finančných prostriedkov 
prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný 
kalendárny rok. 

 

Zriaďovateľ štátnej školy do 15 dní po doručení 
oznámenia krajského školského úradu rozpíše 
finančné prostriedky na kalendárny rok pre 
jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 

 

Zriaďovatelia štátnych škôl spolupracujú pri 
rozpise finančných prostriedkov so štatutárnymi 
zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku 
finančných prostriedkov rozpísaných 
jednotlivým štátnym školám zriaďovatelia 
oznámia do 15 dní po rozpise krajskému 
školskému úradu, ktorý ju zverejní na svojej 
internetovej stránke do 15 dní od doručenia 
rozpisu. 

 

Zriaďovatelia predložia krajskému školskému 
úradu do 15. apríla súhrnnú správu o 
hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
za školy a školské zariadenia vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické 
osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za 
predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju 
zriaďovateľovi. 

 

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom 
školy najneskôr do 10. septembra príslušného 
kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú 
školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl 
a sústavu školských zariadení. Na základe 
vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie 
poskytujúce záujmové vzdelávanie držiteľovi 
poukazu obdržia prostredníctvom zriaďovateľa z 
kapitoly ministerstva finančný príspevok na svoju 
činnosť až do hodnoty poukazu. 
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Kultúrne poukazy (dohoda s MŠ SR) Po dohode so zriaďovateľom elektronická 
registrácia KP. 

Žiadosť na KŠÚ 
Náklady na financovanie špecifík (dopravné pre 
žiakov, asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav. 
znevýhodnením alebo nadaním 

Financovanie rozvojových projektov podľa 
§4.d. Žiadosť prostredníctvom KŠÚ. Výzvy 
zverejňuje MŠ SR na svojej www stránke. 
Spoluúčasť min 5%. 

 

Dohodovacie konanie (§8.c)- žiadosť 
prostredníctvom KŠÚ Prešov 

Školy, školské zariadenia a obce sú povinné 
oznámiť do 20.septembra kalendárneho roka 
príslušnému krajskému školskému úradu údaje 
potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu 
dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny 
rok podľa stavu k 15.septembru začínajúceho 
školského roka. (výkaz 40/01) 

 Zriaďovateľ vyplní za všetky svoje školy a 
školské zariadenia – internetová aplikácia a 
podpísané na KŠÚ 

Internetová aplikácia – výkaz Škôl (MŠ SR) 40-01 
o počte žiakov ZUŠ a školských zariadení 

 

Zdroj: http://www.sarisskebohdanovce.sk/index.php/ivot-v-obci/obecne-noviny/225-pravomoci-zriaovatea-

riaditea-koly 
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Príloha 2  Prehľad vzdelávacích inštitúcií a učiteľov v školstvom roku 2015/2016 na Slovensku 

Druh zariadenia 

Štátne Súkromné Cirkevné Spolu 
na pracovný čas na pracovný čas na pracovný čas na pracovný čas 

ustanovený kratší ustanovený kratší ustanovený kratší ustanovený kratší 

spolu z toho 
ženy spolu z toho 

ženy spolu z toho 
ženy spolu z toho 

ženy spolu z toho 
ženy spolu z toho 

ženy spolu z toho 
ženy spolu z toho 

ženy 

Materské školy  14490 14459 . . 671 656 . . 404 401 . . 15565 15516 . . 

Základné školy  27613 23870 4552 2584 531 437 231 162 1709 1468 415 257 29853 25775 5198 3003 

Základné umelecké školy  3033 2151 1911 1170 727 457 1081 687 129 79 108 57 3889 2687 3100 1914 

Jazykové školy  109 93 243 202 26 20 265 167     8 4 135 113 516 373 

Gymnáziá  4221 3199 801 493 433 287 256 168 902 685 320 201 5556 4171 1377 862 

Konzervatóriá  370 212 239 113 154 102 216 118 47 31 13 5 571 345 468 236 

Stredné odborné školy  9425 6851 1878 1208 1104 804 630 439 345 268 158 109 10874 7923 2666 1756 

Stredné školy ostatných ministerstiev  91 27 50 14                 91 27 50 14 

Špeciálne školy spolu  4689 4079 342 239 213 186 77 53 94 81 16 11 4996 4346 435 303 

v 
to

m
 

materské školy 255 252 9 8 27 27 3 3 12 12 1 1 294 291 13 12 

základné a špeciálne základné 3885 3406 233 161 167 144 43 30 72 61 5 3 4124 3611 281 194 

gymnáziá 36 27 3 1 1 1 11 8         37 28 14 9 

stredné odborné školy 103 69 20 15         2 2 7 5 105 71 27 20 

odborné učilištia 229 164 47 26 8 5 11 7         237 169 58 33 

praktické školy 181 161 30 28 10 9 9 5 8 6 3 2 199 176 42 35 

okrem toho školy pri zdrav. zariadení  199 187 15 13 34 33 1 1         233 220 16 14 

Vysoké školy  9422 4276 1183 440 710 336 148 63         10132 4612 1331 503 

VŠ ostatných ministerstiev  419 224 219 98                 419 224 219 98 

Zdroj: prevzaté z http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-
tabulky.html?page_id=9603; Posledný update stránky: 2016-03-10 13:09 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603
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Príloha 3  Príčiny úmrtia na Slovensku – štandardizovaná miera úmrtnosti na 100 000 

obyvateľov 

 

Rebríček príčin úmrtia vychádza z dát WHO aktualizácia roku 2014 a OSN pre 

populáciu. 

Hodnotenie: z absolútneho počtu chorých sa nevie posúdiť nakoľko je problém 

závažný pre celú populáciu, z ktorej chorí pochádzajú. Preto sa pre merania výskytu ochorení 

používajú aj tzv. indikátory, čo sú pomerné čísla a znamenajú, že čitateľ je absolútny počet 

prípadov a menovateľ je absolútny počet žijúcich obyvateľov, z ktorých chorí alebo zomrelí 

pochádzajú. Výsledok zlomku sa násobí indexovým číslom 100 alebo 1 000, 10 000, 100 000 

(Egnerová, 2004). (Slovenská aliancia pre chronické ochorenia, 2015) 
 

 
Zdroj: prevzaté z http://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/slovakia 
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Príloha 4  Psychosociálne faktory spôsobujúce pracovnú záťaž pracovníkovi v pracovnom prostredí  

 
Zdroj: Prevzaté z (Urdziková & Kordošová, 2015, s. 65) 
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Príloha 5  Patologické javy v nezdravých inštitúciách – vysvetlenie niektorých pojmov 

 

− mobbing: odohráva sa medzi spoluzamestnancami na pracovisku, je charakteristický 
vysokým podielom psychických útokov, fyzické násilie sa takmer nevyskytuje. Útoky sú 
vedené jednotlivcom či skupinou voči kolegovi; časté sú intrigy, obťažovanie, 
zosmiešňovanie, cieľom je vylúčiť obeť z kolektívu;  

− bossing: ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti zamestnanca alebo zamestnancov 
zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo 
sociálne ublíženie. Agresor sa snaží o udržanie moci, jeho cieľom je narušiť pracovnú 
atmosféru a chuť pracovníka, a to buď preto, aby zdôraznil svoje hierarchické postavenie, 
alebo preto, aby zamestnanec odišiel dobrovoľne zo zamestnania bez toho, aby mu bola 
vyplatená finančná kompenzácia; 

− bullying: trvalá kritika a zneužívanie osoby vo verejnej alebo súkromnej sfére s 
následkom poníženia a degradovania človeka; 

− sexual harassment (sexuálne obťažovanie): stav, keď dochádza k akejkoľvek forme 
verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahy a to pri prístupe k 
zamestnaniu, výkonu povolania alebo odbornej príprave, ku ktorému dochádza v mieste 
vykonávanej práce a ktorého zámer alebo dôsledok vedie k porušeniu dôstojnosti osoby, 
alebo vytvára zastrašujúce, nepriateľské, zahanbujúce, ponižujúce, urážajúce alebo 
znepokojujúce prostredie. Aktér sexuálneho obťažovania prekračuje hranicu stanovenú 
obeťou a obeť je vo chvíli, keď sa k určitému návrhu či činu kriticky vyjadrí, alebo ho 
odmietne, vystavená negatívnym následkom; 

− staffing: označuje také správanie podriadených voči nadriadenému, ktoré má viesť k jeho 
zosadeniu. Väčšinou sa to stáva vtedy, ak do zamestnania nastúpi niekto zvonku a jeho 
metódy nie sú podriadenými prijaté, alebo vtedy, ak po jeho mieste túži niektorý z 
podriadených. Ďalšou možnosťou môže byť tá, kedy zamestnanec musí riadiť svojich 
bývalých kolegov nespokojných s jeho povýšením. Cieľom staffingu je zničenie 
nadriadeného, vedenia alebo personálnej či podnikovej politiky; 

− stalking: ide o spôsob prenasledovania formou obťažovania prostredníctvom 
telefonického teroru, vyhrážania sa násilím, verejného slovného napádania, sledovania; 

− chairing: špecifická forma neférových útokov, nekorektných metód používaných 
vedúcimi zamestnancami v boji o vedúce pozície, „je to tvrdý boj o kreslo“; 

− defaming (angl. defame: ohovoriť, očierniť, zhanobiť): znamená zosmiešnenie, 
ohováranie, znevažovanie. Je to otvorený a neférový útok na povesť jednotlivca, skupiny 
alebo organizácie na verejnosti. Deštruktívnu úlohu tu zohrávajú najmä médiá; 

− hightech – mobbing: správanie, pri ktorom dochádza k vymazávaniu a výmene 
počítačových súborov alebo posielanie anonymných výhražných e-mailov alebo vírusov, 
prípadne môže ísť o zámerné zahlcovanie obete spamom. 

 

Zdroj: (Olšovská, 2013), (Kubáni, 2004) 
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Príloha 6  Dotazník pre zamestnancov/kyne zverejnený na web stránke 

 

Zverejnenie dotazníka bolo v období 18.10.2016 – 14.12.2016 na uvedenej webovej stránke: 

http://ivpr.formees.com/f/bozp/ 

 

1. list - titulný 

 
  

http://ivpr.formees.com/f/bozp/
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2. list 
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3. list – poďakovanie 
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Príloha 7  Oznam o realizovaní prieskumu určený pre zamestnancov/kyne 
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Príloha 8  Žiadosti o podporu a spoluprácu pri realizovanom prieskume 

(pre zamestnancov) – rozoslané oslovovaným 
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Príloha 9  Žiadosti o podporu a spoluprácu pri realizovanom prieskume – adresované 

zamestnávateľom 
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Príloha 10  Dotazník pre zamestnávateľov zverejnený na web stránke 

Zverejnenie dotazníka bolo v období 03.11.2016 – 14.12.2016 na uvedenej webovej stránke: 

http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ 

 

1. list - titulný 
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2. list 

 



Príloha 10 

 

255 
 

 
 



Príloha 10 

 

256 
 

 
 



Príloha 10 

 

257 
 

  



Príloha 10 

 

258 
 

3. list - poďakovanie 
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Príloha 11  Deskriptívne charakteristiky výrokov vyjadrujúcich spokojnosť s prácou, motiváciu, oddanosť, angažovanosť 

zamestnancov/kýň v regionálnom školstve 

Hodnotiaca škála: minimum 1 (vôbec nesúhlasím) a maximum 6 (úplne súhlasím). 

Výrok 

Spolu materská škola základná škola gymnázium stredná odborná 
škola konzervatórium základná 

umelecká škola špeciálna škola školské 
zariadenia 
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1. Môj zamestnávateľ 
rozvíja profesionálny 
rast svojich 
zamestnancov ich 
sústavným vzdelávaním 
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2. Zamestnancom sa 
dostane ocenenia a 
uznania, ak si 
spoľahlivo plnia 
zverené pracovné úlohy 
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3. Zamestnávateľ zisťuje 
spokojnosť svojich 
zamestnancov s prácou 
a pracovnými 
podmienkami 
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4. Moje zdravie a 
bezpečnosť nie sú 
ohrozené násilím alebo 
hrozbou násilia na 
pracovisku 

24
45

 

4,
86

 

6,
00

 

1,
62

0 

5,
12

 

6,
00

 

1,
57

4 

4,
74

 

6,
00

 

1,
69

1 

5,
17

 

6,
00

 

1,
36

1 

4,
87

 

6,
00

 

1,
53

1 

5,
60

 

6,
00

 

0,
54

8 

5,
46

 

6,
00

 

1,
21

1 

4,
70

 

5,
00

 

1,
57

7 

4,
96

 

6,
00

 

1,
54

1 

5. S mojou prácou, ktorú v 
súčasnosti robím, som 
spokojný/ná 24
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6. V mojom súčasnom 
zamestnaní je lepšie 
ohodnotená a má viac 
výhod staršia generácia 
(50+) zamestnancov 
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7. Na pracovisku existujú 
medziľudské konflikty 
alebo konflikty medzi 
skupinami 
zamestnancov 
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8. Aj ja nesiem určitú 
zodpovednosť za stav 
BOZP 24
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9. Domnievam sa, že 
vedenie spravodlivo 
odmeňuje 
zamestnancov podľa 
objemu a kvality 
odvedenej práce a 
nerobí rozdiely 
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10. Na pracovisku sú 
podporované nové 
myšlienky, nápady a 
kreativita zamestnancov 
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11. Môj plat ma primerane 
odmeňuje za môj prínos 24
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12. Zamestnávateľ svojimi 
opatreniami podporuje 
zosúlaďovanie 
pracovného a osobného 
života svojich 
zamestnancov 
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13. Zamestnávateľ svojimi 
opatreniami podporuje 
zdravie svojich 
zamestnancov 
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14. Mám záujem učiť sa 
novým veciam, ďalej sa 
vzdelávať a získavať 
nové zručnosti 
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15. Máme jasne stanovené 
organizačné procesy, 
postupy a pravidlá 24
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16. Starší zamestnanci 
majú možnosť stať sa 
mentormi 24
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17. Keď som chorý/á 
zostanem doma a liečim 
sa. 24
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18. V posledných šiestich 
mesiacoch sa so mnou v 
práci nadriadený 
rozprával o výkone 
mojej práce a poskytol 
mi spätnú väzbu na 
mnou vykonanú prácu 
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19. Poslanie a ciele 
vzdelávacej inštitúcie, v 
ktorej pracujem, mi 
dáva pocit, že moja 
práca je významná 
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20. Na tomto pracovnom 
mieste by som chcel/a 
pracovať i po dovŕšení 
dôchodkového veku 
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21. V minulom roku som 
mal/mala v práci 
príležitosť učiť sa a 
profesionálne alebo 
osobnostne rásť 
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22. Musím chodiť do práce 
aj keď som chorý/á, 
pretože ma nemá, kto 
zastúpiť 
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23. Viem ako postupovať a 
brániť sa voči 
šikanovaniu na 
pracovisku 
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24. Moje názory na prácu a 
možné zmeny v nej sa 
berú do úvahy 24
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25. V súčasnom zamestnaní 
je lepšie ohodnotená a 
má viac výhod mladšia 
generácia zamestnancov 
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Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Príloha 12  Hodnotenie psychickej záťaže podľa Meistera u výberovej vzorky učiteľov/učiteliek v regionálnom školstve 
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Preťaženie Monotónia 
Nešpecifický 

faktor 

Hrubé 

skóre 

M
at

er
sk

á 
šk

ol
a 

Počet 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 
Výberový 
priemer 3,47 2,44 3,44 1,51 2,78 1,55 2,55 2,52 3,20 3,48 9,6844 5,5000 11,7482 26,9326 

Medián 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 10,0000 5,0000 12,0000 27,0000 
Smerodajná 

odchýlka 1,190 1,328 1,309 ,815 1,303 ,791 1,222 1,305 1,272 1,332 2,83277 2,30464 4,10239 7,43315 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
Maximum 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15,00 11,00 20,00 45,00 

Zá
kl

ad
ná

 šk
ol

a 

Počet 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 
Výberový 
priemer 3,71 2,63 3,51 1,91 2,99 1,67 2,91 2,87 3,42 3,62 10,2005 6,2125 12,8191 29,2321 

Medián 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 10,0000 6,0000 13,0000 29,0000 
Smerodajná 

odchýlka 1,146 1,272 1,285 1,087 1,348 ,844 1,279 1,365 1,282 1,295 3,00297 2,51759 4,34523 8,43708 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
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Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15,00 15,00 20,00 50,00 
G

ym
ná

zi
um

 

Počet 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 
Výberový 
priemer 3,97 2,60 3,53 1,71 3,06 1,51 2,77 2,95 3,55 3,81 10,5608 5,8176 13,0811 29,4595 

Medián 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 10,0000 6,0000 13,0000 29,0000 
Smerodajná 

odchýlka ,965 1,135 1,180 ,835 1,247 ,644 1,196 1,285 1,242 1,220 2,59048 1,92385 4,07667 6,77267 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
Maximum 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 15,00 10,00 20,00 43,00 

St
re

dn
á 

od
bo

rn
á 

šk
ol

a 

Počet 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 
Výberový 
priemer 3,70 2,84 3,42 2,00 3,02 1,69 2,67 2,85 3,32 3,49 10,1445 6,5398 12,3156 29,0000 

Medián 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 10,0000 6,0000 13,0000 29,0000 
Smerodajná 

odchýlka 1,188 1,207 1,244 1,073 1,310 ,874 1,251 1,359 1,256 1,299 2,93314 2,47246 4,28401 8,06336 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15,00 14,00 20,00 49,00 

Ko
nz

er
va

tó
riu

m
 

Počet 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Výberový 
priemer 2,75 2,25 2,25 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 1,75 2,25 6,5000 5,2500 8,5000 20,2500 

Medián 2,00 2,00 2,50 1,00 1,50 1,50 2,00 2,50 2,00 2,00 6,0000 4,5000 9,0000 20,5000 
Smerodajná 

odchýlka 1,500 1,258 ,957 ,500 ,577 ,957 ,816 1,291 ,500 1,258 1,73205 1,89297 3,41565 5,31507 

Minimum 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,00 4,00 4,00 14,00 
Maximum. 5 4 3 2 2 3 3 4 2 4 9,00 8,00 12,00 26,00 

Zá
kl

. u
m

el
ec

ká
 šk

ol
a Počet 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Výberový 
priemer 3,23 2,55 2,77 1,60 2,43 1,58 2,23 2,72 2,87 2,89 8,4340 5,7358 10,6981 24,8679 

Medián 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 9,0000 6,0000 10,0000 25,0000 
Smerodajná 

odchýlka 1,250 1,338 1,296 1,007 1,233 ,770 1,068 1,498 1,256 1,368 2,98399 2,31343 4,30378 7,36686 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
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Maximum 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15,00 14,00 20,00 42,00 
Šp

ec
iá

ln
a 

šk
ol

a 

Počet 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
Výberový 
priemer 2,94 2,06 2,94 1,76 2,47 1,56 2,40 2,47 2,94 3,44 8,3387 5,3871 11,2419 24,9677 

Medián 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 8,0000 5,0000 11,0000 24,0000 
Smerodajná 

odchýlka 1,158 ,990 1,213 ,900 1,277 ,802 1,207 1,290 1,304 1,350 2,82230 1,94477 4,38210 7,52475 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 3,00 4,00 10,00 
Maximum 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 14,00 10,00 20,00 40,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Hodnotiaca škála na vyjadrenie postoja učiteľom/učiteľkou bola nasledovná:  

− áno, úplne (5 bodov) 

− skôr áno (4 body) 

− ? (3 body) 

− skôr nie (2 body) 

− nie, vôbec (1 bod) 
 

 

 

 



Príloha 13 

 

266 
 

Príloha 13  Reakcie z regionálneho školstva – MATERSKÁ ŠKOLA 

• Zvyšujúce nároky na prácu v materskej škole vzhľadom k individuálnemu rozvoju detí nútia 
uvažovať o zavedení asistenta do každej triedy MŠ. Zavádzajú sa skvelé projekty na riešenie 
problémov v triede, ale jedna učiteľka v triede to v rámci svojej pracovnej doby nie je schopná 
realizovať. Čo dieťa to osobitný svet, a v skupine 20 detí nie je možné individuálne ho rozvíjať. 20 
svetov a jedna učiteľka - nemožné uspokojiť často ani základné potreby komunikovať aspoň 5 
minút denne s každým dieťaťom. 

• Po odpracovaní 40 rokov na pozícií učiteľky materskej školy možnosť odchodu do dôchodku bez 
zrážania percent. 

• Dôležité je konať a kompetentným konečne odkázať, aby nám učiteľom dali: možnosť odísť po 30 
odpracovaných rokoch do výsluhového dôchodku, ako je to umožnené iným štátnym 
zamestnancom, ktorí nemajú také ťažké a zodpovedné povinnosti ako učitelia, alebo aby po 32 
odpracovaných rokoch nezostali na strope tarif. tabuliek, keď už musia pracovať ďalej. Povolanie 
učiteľa je stále náročnejšie, nečudujem sa, že mladí ľudia hľadajú možnosti zárobkovej činnosti v 
zahraničí. 

• Objektívnejší prístup zo strany zamestnávateľa, zavedenie systému manažérstva kvality zamerané 
na spätnú väzbu, lepšie pracovné podmienky (materiálne) a ohodnotenie.  

• Odchod do dôchodku po odpracovaní 35 rokov podľa zdravotného stavu zamestnanca, umožniť mu 
možnosť zastupovania podľa potreby zamestnávateľa. 

• Môcť si dovoliť: 1.) asistenta pre ťažko zvládateľné deti aj v MŠ; 2.) učiteľku na dohodu, ktorá by 
vykryla prípadnú neprítomnosť inej učiteľky, aby sa eliminovalo riešenie absencie celodennými 
zmenami. 

• Dnes sú veľmi narušené medziľudské vzťahy, závisťou, prestížou, vysokými nárokmi. Chýba 
pokoj, pohoda pri práci. Deti sú vyrušované mnohými podnetmi nielen v inštitúciách, ale i doma v 
rodinách. Je potreba spomaliť a zamyslieť sa, aby raz nebolo málo študovaných psychiatrov a 
psychológov pre všetkých v našej spoločnosti. Neskloňuje sa dnes vždy a všade slovo 
PREVENCIA? 

• Vyčleniť financie na regeneráciu, ale povinné rekondičné pobyty. 
• Práca s deťmi je veľmi náročná a bola by som rada keby sa nepredlžoval čas odchodu do dôchodku 
• Úprava pracovného času vedúceho zamestnanca - venovať sa plnohodnotne vedúcej pozícii 

(zaťažený príliš veľkým množstvom ekonomických otázok, na ktoré nemá riaditeľ potrebné 
vzdelanie) a súčasne musí vykonávať určitý počet hodín priamej práci s deťmi. Vek odchodu do 
dôchodku je privysoký (práca je psychicky aj fyzicky náročná). Prehodnotenie počtu detí 
v triedach. Asistent učiteľa aj do tried MŠ (pomoc v triedach s deťmi 2-3-ročnými vítaná). 
Prijímanie dvojročných detí do MŠ - treba zriadiť detské jasle so zdravotnými sestrami, lebo v 
súčasnosti pedagóg nahrádza zdravotnícke zariadenie. Finančné ohodnotenie, zmena platových 
taríf - možnosť postúpiť finančne aj po 32 započítanej praxe - roky odrobené v školstve. Zmena v 
atestačnom systéme - ak je atestácia vykonaná, mala by platiť do odchodu do dôchodku, nie pri 
zmene vzdelania treba robiť atestáciu nanovo (ide v nej o rozdiel pár strán pri vzdelaní úplné SŠ, 
VŠ 1. a 2. stupňa), pričom pedagóg pracuje stále v tom istom prostredí). 

• Lepšia spolupráca a väčší záujem zo strany zriaďovateľa. Takisto lepšie nastavenie a vytvorenie 
systému vzdelávania zo strany štátu, viac asistentov pre prácu s postihnutými deťmi. Menej 
byrokracie v oblasti papierovej agendy na všetkých školách. 

• Nakoľko sa predlžuje čas odchodu do dôchodku a zvyšuje sa počet 2-ročných prijatých detí (20 - 
22) do materskej školy, zhoršuje sa tým psychohygiena (tiež pre deti), a veľká fyzická a psychická 
záťaž pre staršie učiteľky. 

• Spravodlivé finančné ohodnotenie podľa splnenia úloh, nie podľa kreditov. 
• Možnosť absolvovať bezplatne kúpeľnú liečbu po odpracovaní 20 rokov ako pedagóg v opakovaní 

každé 3 roky. 
• Držať pracovnú "ochranu!" pre zamestnancov starších ako 50 rokov - individuálne zvažovať 

prepustenie zo zamestnania. 
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• Skorší odchod do dôchodku - 58 rokov. 
• Práca, ktorú mám rada ma vyčerpáva iba z toho dôvodu, že musím riešiť veci, ktoré by mal riešiť 

zriaďovateľ. Učiteľ - obzvlášť v MŠ - by mal mať možnosť dovolenky v čase prázdnin tak,  ako 
učiteľ v akejkoľvek inej škole. Ak sa jedná o predpisy - ak MŠ je škola, no ak sa jedná o prázdniny 
- tak už nie sme škola. 

• Už je najvyšší čas zamedziť prelievaniu našich financií, zobrať kompetencie mestám a obciam a 
vrátiť školstvo pod štát. 

• Tak ako to bolo pred r. 2002. To bol najvyšší omyl štátu, dať moc ľuďom, ktorí teraz rozhodujú o 
školách! 

• Som spokojná s podmienkami v MŠ, v ktorej pracujem. 
• Zabezpečiť pomôcky potrebné k výchovno-vzdelávacej činnosti, nakoľko v tomto školskom roku 

pracujeme podľa nového ŠVP v materských školách a je v ňom množstvo nových výkonových 
štandardov, ku ktorým nemáme pomôcky. Chýbajú nám aj finančné prostriedky na ich zakúpenie. 
Bolo by dobré, keby nákup sprostredkovalo a zastrešilo MŠ SR. 

• Poslanie učiteľky materskej školy je veľmi zodpovedné a psychicky náročné. Je to však veľmi 
kreatívna a podnecujúca práca, na ktorej je veľmi dôležité, aby učiteľka mala kladný vzťah k 
deťom. Ohodnotenie našej práce však ďaleko zaostáva za ostatnými krajinami EÚ. V tomto smere 
by sa mali urobiť zmeny. 

• Mňa najviac trápi šikana, bossing na pracovisku (zažila som). Keď na šikanu upozorníte napr. 
zriaďovateľa, nedeje sa nič, ale sa to obráti voči zamestnancovi. Pomohol by napr. zákon 
upravujúci funkčné obdobie riaditeľa školy, aby mohol byť riaditeľ vo funkcii maximálne dve 
funkčné obdobia. Prax je taká, že riaditelia MŠ sú vo funkcii niekoľko volebných období, aj 3-4, a 
to už je tragédia pre zamestnancov. 

• Určite menej detí v triedach materských škôl (max. 15 - 18). Myslím si, že aj to je jedna z hlavných 
zásad BOZP a verím, že bude aj súčasťou riešenia zistených odpovedí na výskumné úlohy. 

• Ako som uviedla, pracujem v cirkevnej MŠ, kt. vraj nemá prostriedky na adekvátne odmeňovanie, 
môžem povedať, za ďaleko nadštandardnú prácu svojich zamestnancov. Vo všetkých štátnych 
zariadeniach, kde na chod a celý plat učiteľa prispieva štát je to omnoho lepšie. Drží ma tam len 
dobrá atmosféra a nekonfliktné vzťahy medzi zamestnancami. Ale keď človek potrebuje platiť 
účty. 

• Nezvyšovať dôchodkový vek a tým umožniť dôstojnú starobu, nezamestnať ľudí v dôchodkovom 
veku, máme dosť mladých nezamestnaných /ide už len o peniazoch na úkor kvality práce/. 

• Zvážiť rekondičné pobyty (práca pedagogického zamestnanca nie je o nič menej náročnejšia a 
zodpovednejšia ako práca zamestnancov zvýhodnených kategórií (vojsko, polícia atď.). Znížiť 
vekovú hranicu odchodu do dôchodku pre pedagogických zamestnancov. Zmeniť platový postup za 
odpracované roky z 32 rokov (čo je stanovené ešte z pred roku 1989!!!) aspoň na 37 rokov, keďže 
sa dôchodkový vek zvýšil!!! Ďakujem za možnosť vyjadriť svoj názor (podnetov na zamyslenie by 
bolo aj viac). Mňa tieto zmeny nezastihnú (ak budú). Mojím prianím je už len to, aby som sa dožila 
dôchodku dôstojne a nie ako psychotroska - pri takomto pracovnom tempe a množstve 
nekonečných, nezmyselných požiadaviek (veľakrát aj zo strany rodičov), nariadení a pod., je to 
veľmi otázne! 

• Dobré vzťahy na pracovisku, nepodceňovanie starších učiteliek (samozrejme, ak si dôsledne 
vykonávajú pracovné povinnosti); oceňovanie skúseností starších učiteliek; motivácia vo forme 
odmien. 

• Na svojom pracovisku som spokojná. 
• Riadne ohodnotenie mojej práce - aj finančne (nemáme žiadne odmeny, ani osobné príplatky). 

Nech má aj zástupca nárok na nadčasy za zastupovanie kolegyne. Menej úväzku, aby sa práca 
nenosila domov a v čase oddychu sa nevenovala zameškanej práci. Mať istotu, že pred dovŕšením 
dôchodkového veku si nemusíme hľadať prácu inde. Nespájať subjekty ZŠ s MŠ, nakoľko 
riaditelia zákl. škôl nemajú vedomosti o práci v MŠ. Dať väčšie právomoci zást. MŠ - aj pri výbere 
nových učiteliek. Vypracovať jednotné systémy pre kontroly činností zamestnancov - aspoň 
osnovy, hodnotenia zamestnancov. Zefektívniť stretnutia s metodikmi MPC, nakoľko máme málo 
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informácií k svojej práci, aby sa všetky informácie dostali včas a vždy, aby sme si navzájom 
podávali informácie - z nového ŠVP, skúsenosti, aby sme prácu vykonávali čo najlepšie. Istotu, že 
získané kredity musí zodpovedný zaplatiť. Vážiť si prácu starších kolegýň, zohľadniť ich 
skúsenosti, nakoľko mladé učiteľky nie sú dostatočne pripravené na prácu učiteľky. Nepodceňovať 
materské školy, ich poslanie. 

• Psychická záťaž učiteľov a riaditeľov škôl sa neúnosne zvyšuje. V staršom veku každý hovorí o 
odchode do dôchodku, ale vzhľadom na výšku dôchodku, keď príde dôchodkový vek, tak si chce 
ešte zarobiť. Avšak ide to na úkor kvality vyučovacieho procesu. Zároveň u učiteliek materských 
škôl sa skĺbuje psychická aj fyzická záťaž pri práci s deťmi. 

• Zrušiť verejné obstarávanie, ktoré trvá neskutočne dlho a finančné prostriedky, ktoré máme 
nemôžeme použiť na nákup potrebného materiálu pre deti, a tak zabezpečiť kvalitnejšie a 
plnohodnotnejšie vzdelávanie a osobnostný rast detí. 

• Osobne si myslím, že pri tak psychicky aj fyzicky náročnej práci s plnou zodpovednosťou za 
bezpečnosť detí (ktorých počet v triede je viac ako 20), za ich vzdelanostnú úroveň (stále meniace 
sa Štátne vzd. programy), zapojenie sa do mimoškolských podujatí a prezentácie školy, je 
nemysliteľné vykonávať pracovné povinnosti s plným a zodpovedným nasadením aj vo veku 62 a 
viac rokov!!!!!! 

• S prácou som spokojná aj so zamestnávateľom. Myslím, že by práca učiteľa mala byť viac finančne 
ohodnotená. Zároveň si myslím, že by mohli pedagogický zamestnanci navštevovať rôzne druhy 
rekreačných pobytov, nakoľko je táto práca psychicky dosť náročná. Ďakujem. 

• Potreba vzájomnej komunikácie, úcty. 
• Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku, pokojná pracovná atmosféra bez stresov. 
• Myslieť aj na to, že tabuľka je na 35 rokov a potom učíme zadarmo, lebo plat je na strope. Štát 

myslí len na mladých učiteľov, lebo začínajúci učitelia, že majú malé platy. Ako sa štát postará 
o to, aké budú mať dôchodky učitelia, čo odpracujú v školstve 45 rokov, keď strop postupu je 35 
do 45 je to 10 rokov, čo vlastne učia zadarmo. 

• Každoročne pracovné oblečenie, ktoré máme vlastné. 
• Odmeniť prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov aspoň raz v roku odmenou vo 

výške platu - 13-ty plat. 
• Zvýšiť mzdy nepedagogickým zamestnancom. 
• V poslednej dobe meniace sa koncepcie, ktoré nie sú veľkým prínosom v obsahovej oblasti, ale len 

v názvosloví. 
• Myslím si, že post riaditeľa školy by sa mal meniť aspoň každé dve volebné obdobia. Pani 

riaditeľka MŠ, v ktorej pracujem (už 20 rokov) je na svojom poste už 30 rokov a MŠ už viac škodí 
ako pomáha!!! Nedopraje mladším učiteľkám vzdelávať sa, nedovolí im robiť si kreditové 
vzdelávanie, aby náhodou nemali vyšší plat ako ona (má stredoškolské vzdelanie). Keď sme začali 
navštevovať vysokú školu (3 kolegyne), robila nám zo života peklo a nedovolila nám ani kreditové 
vzdelávanie!!! Teraz sme skončené Mgr., jedna už odišla - nezniesla tlak zo strany riaditeľky!!! 
Zostali sme dve a čakáme, kým bude volebné obdobie (3 roky), aby sme sa pokúsili zmeniť 
situáciu, no už teraz vieme, že to bude ťažké, pretože pani riaditeľka má vždy dobre podchytenú 
radu školy!!! A ešte na záver: deti v našej MŠ už dva roky nenašli darčeky pod stromčekom, 
pretože pani Riaditeľka radšej nakúpi nábytok do MŠ od svojej známej!!! A pomôcky alebo 
výtvarný materiál - nehrozí, treba zasa vymeniť nábytok!!! A my sa pýtame, s čím máme pracovať? 
Vytvárajte si a kupujte si pomôcky, nie sú peniaze!!! A keď vyjadríte svoj názor na situáciu, máte 
hneď hospitáciu a nie jednu!!! A keď chcete ísť k lekárovi - výsluch, čo Ti je, nemôžeš vydržať po 
skončení prac. doby, vybavujte si lekára po pracovnej dobe, ale ona si ho vybaví počas pracovnej 
doby a napíše si, že je na školstve, v banke... - horor!!! Neviem dokedy vydržím pracovať pod 
takýmto psychickým tlakom, je to nedôstojné a dehonestujúce! A že demokracia, vyjadríte sa a ste 
zasypaná vyhrážkami. 

• Za zlepšenie podmienok v práci považujem dostupnosť a pružnosť zamestnávateľa v 
zabezpečovaní prostriedkov pre zariadenie, pružnosť a rozhodnosť nadriadeného pracovníka pri 
riešení rôznych situácií, jasný, dlhodobejší zámer vedenia školy, spravodlivé hodnotenie 
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pracovníkov školy podľa dosiahnutých výsledkov, ocenenie snahy pracovníkov vo forme slovnej i 
finančnej, vytváranie príjemnej klímy na pracovisku.  

• Možnosť platovo rásť - hoc aj kredity, ale spravodlivo dať možnosť každému chodiť a nie stále 
počúvať "nie sú peniaze, nemôžete ísť". 

• Riaditeľ by mal mať viac právomocí. 
• Som proti, aby sa v MŠ nemenili vzdelávacie programy /ISCED 0, teraz ŠVP/. Je potrebné ,aby sa 

predlžila platová tabuľka - robíme až 42 rokov. 
• Menej detí v triedach. Skorší odchod do dôchodku /60 rokov/. Výrazne lepšie ohodnotenie. 
• Nízky plat. Vysoké počty detí v triedach. Status učiteľov hlboko pod nulou! Dôchodkový vek 

nenormálne vysoký. Žiadne rehabilitačné liečenia. Jedna noha v base, druhá na psychiatrii 
(bohužiaľ...).  

• Naďalej bojovať za zmeny v riadení a financovaní regionálneho školstva. Učiteľky MŠ sa nemôžu 
ďalej vzdelávať, lebo zriaďovateľ nedá viac finančných prostriedkov na príplatky.  

• Zrušila by som obciam originálnu kompetenciu zriaďovateľa materskej školy a dala by som 
materské školy späť pod štát.  

• Kladne hodnotím takýto prieskum. Najdôležitejšia je spätná väzba, aby prieskum bol účinný a 
opodstatnený. Rada by som  vedela, spätnú väzbu a ďalší postup pri hodnotení.  Ďalšie vzdelávanie 
sa v niektorých odvetviach školstva nerealizovalo vyše rok a pol a sú zákony, ktoré neumožňujú 
pokračovať vo funkcii /menovaný zamestnanec vo funkcii/. Zamestnanec si nemohol rok a pol 
získavať kredity. Vôbec neexistuje spojenie teórie a praxe. Vedia o tomto stave priamy nadriadení 
a nič v tom nerobia.  Vopred ďakujem. 

• Podľa mňa by bolo potrebné znížiť počet detí v triede v materskej škole. Je naozaj náročné na 
jednu učiteľku, keďže je na svojej smene sama, pracovať s VYŠE 20 deťmi (troj - šesť ročnými). 
Deti sú živé, hravé, práca s nimi je krásna, ale zodpovednosť veľmi veľká za toľko detičiek, je to 
psychicky aj fyzicky dosť náročné. Nehovoriac o individuálnom prístupe k deťom.  

• Možnosť odchodu do dôchodku po odpracovaní 40. rokov v školstve, bez finančného postihu. 
• Zle/nedostatočne nastavená tabuľka OPP pre pedagogických zamestnancov - nikto neakceptuje, že 

v MŠ je celoročná prevádzka (nie sú letné prázdniny ako v ZŠ); po vyčerpaní alebo realizácií  
dovolenky má pedagogický zamestnanec priamu činnosť s deťmi a nemá priestor pripraviť si 
pracovné prostredie (zariadiť triedy, herne, šatne a priestory školy k novému školskému roku, 
spracovať písomnosti, tabuľky, značky a i. v slušnom pracovnom tempe, bez stresu a odbiehania z 
jednej činnosti k druhej, za plnej prevádzky). Keď patria MŠ do siete škôl, legislatívne upraviť 
prázdniny aj pre MŠ (aspoň hlavné, letné).  

• Zdieľam názor istého vysokoškolského profesora na Slovensku: disponujú dnešné deti 
/predškolského veku/ naozaj lepšími schopnosťami a zručnosťami, či ide o istý druh zručností. Z 
môjho pohľadu ovládanie mobilov, tabletov, PC, ale nedostatočné rozvinutými psychomotorickými  
a sebaobslužnými zručnosťami, dané spoločnosťou a rodinnou výchovou. Zriadiť povinnú školskú 
dochádzku od 5 rokov, ale ponechať výchovno-vzdelávaciu kompetenciu materským školám z 
pohľadu emocionálneho a psychomotorického vývinu dieťaťa v danom období, jeho sebahygieny, 
emocionality a sociálnej adaptácie a v neposlednom rade z pohľadu materiálneho a profesionálneho 
zabezpečenia edukácie, organizácie a chodu MŠ. /pozn. učiteľka primárneho a predprimárneho 
vzdelávania s 2. atestáciou/. 

• Veľmi zlé podmienky v prípade rodinkárstva vo vzťahu zriaďovateľ - zamestnanci. 
Nespravodlivosť k ostatným zamestnancom.  

• Učiteľka, ktorá je počas celej práce s deťmi aktívna, iniciatívna, kreatívna, vytvorí s deťmi dobrú 
triednu klímu, zvláda deti s osobnými špeciálnymi potrebami, má dobré vzťahy s rodičmi, 
poskytuje im odborné rady, vedie pedagogický kolektív na metodických zasadnutiach, vedie 
krúžky detí, ktoré sú náročné na ich prípravu po metodickej stránke, materiálnej, úprave prostredia 
pred a po činnosti, zaujíma sa o nové stratégie edukácie a aplikuje ich s deťmi, je inovátorom, mala 
by mať osobný príplatok k platu aspoň vo výške 50 - 60 %, také učiteľky v súčasných materských 
školách sú. Viem a som si  vedomá, že to nie je každá, ale riaditeľky týchto škôl to vedia a mali by 
mať dostatok finančných zdrojov na ich odmenenie za pedagogickú prácu a nemalo by im byť 
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vytýkané zo strany zriaďovateľa, že dávajú učiteľkám osobné príplatky a tým  vlastne odčerpávajú 
ich zdroje navyše. Nevymýšľam. Taká je skutočnosť v regiónoch. A ešte, mala by byť daná 
riaditeľke právomoc, aby ona mohla rozhodnúť, kedy učiteľka má ukončiť pracovný pomer po 
dovŕšení dôchodkového veku, pretože niektoré učiteľky  sú už len vykonávajúce dozor a nie sú pre 
školu  prínosom. 

• Veľmi veľké nároky na deti v MŠ a učiteľov v MŠ. Deti nemajú čas sa hrať a rozvíjať si fantáziu, 
ešte aj námet na hru dostanú. Komunikácia medzi deťmi je obmedzená, pretože stále sú niečím 
zamestnané.  

• Vo vedení mať skúsených nadriadených s viacročnou praxou. Zrušenie honby za kreditmi, ktoré sa 
javia ako zbytočné a stresujúce. Zabezpečiť štátom financované rekonštrukcie na zastaralých 
budovách MŠ, hlavne výmenu okien, kde je najväčší únik tepla. 

• Adekvátne mzdové ohodnotenie práce učiteliek a nepedagogických zamestnancov materských škôl. 
Pracovné podmienky zamestnancov sú zabezpečené na dobrej úrovni (podľa možností školy). 

• Veľmi ma mrzí, že nemáme celé roky žiadne príplatky, iba holý plat a tým, že som dosiahla strop a 
do dôchodku idem asi o 9-10 rokov a môj plat bude stagnovať a to určite ovplyvní výšku 
dôchodku. Na triedach máme zapísaných 24 detí, mesačný priemer okolo 21detí a naša práca nie je 
v spoločnosti ocenená. Je psychicky náročná a ešte je aj komplikovaná. Nik neberie ohľad na 
psychohygienu učiteľa v materskej škole. Mňa táto práca baví, ale vykonávať ju v pohode je veľmi 
náročné. Neustále sa v školstve niečo mení, bez predošlého vzdelávania, prípravy. Málo financií 
ide do školstva s HDP. Financovanie priamo z ministerstva by bolo adresnejšie a nie tak ako to ja 
teraz. 

• Som spokojná. Želala by som všetkým ľuďom pokoj, dobré medziľudské vzťahy, radosť z práce zo 
života, vychutnávať si osobitne každý prežitý deň a mať radosť z dobre vykonanej práce. 

• Zníženie  počtu detí v triedach. V spolupráci so zdravotníctvom preskúmať najčastejšie závažné 
ochorenia učiteľov a stanovenie chorôb z povolania. Zaviesť, tvz. výsluhový dôchodok. 

• Menšie administratívne zaťaženie, väčšie finančné ohodnotenie práce učiteľa. 
• Každý učiteľ by si zaslúžil počas letných prázdnin, tzv. PR  - Preventívne rehabilitácie aspoň na 

dva týždne, kvôli psychickej náročnosti tohto povolania a samozrejme zvýšenie platu. 
• Zamestnávateľ by mal mať právo po dovŕšení dôchodkového veku zamestnanca, aby sa rozhodol, 

či naďalej môže zamestnanec zastávať určitú pracovnú pozíciu, alebo sa rozhodne prijať na jeho 
miesto zamestnanca, ktorý nie je v dôchodkovom veku. Súčasný právny stav to neumožňuje, no v 
praxi sa stretávame s "vyhorenými" dôchodcami a na druhej strane s nezamestnanými ľuďmi v 
produktívnom veku, ktorí sú bez práce. 

• Lepšie finančné zabezpečenie pre školy - pomôcky, apod. finančné ohodnotenie pre učiteľov, 
započítavať počet odpracovaných rokov, pracujem už 41 rok a postup v nedohľadne. 

• Menej byrokracie na hlavu riaditeľov škôl, aby bolo viac času na vzájomnú komunikáciu o spätnej 
väzbe na moju vykonanú prácu. Je na to naozaj veľmi málo času. Nariadiť, aby za hodiny 
zastupovania bolo zaplatené. Systém nadčasových hodín je nekonečný kolotoč. 

• Pre kvalitný výkon práce určite odporúčam skorší odchod do starobného dôchodku, t. j. vo veku 58 
rokov. Tým sa vytvoria voľné pracovné miesta pre nových, mladých, aktívnych pedagógov, ktorí 
budú viac prospešní pre výchovu a vzdelávanie novej generácie !!! 

• Vyšší plat. 
• Zníženie počtu detí na učiteľku, hlavne pri vekovej kategórii 2,5-4 roky a to najmä z dôvodu 

bezpečnosti detí, podstatne vyššie platové ohodnotenie. 
• Zlepšenie vybavenia škôlok, vynovenie škôlok. 
• Zvýšenie mzdy. 
• Teším sa na dôchodok. 
• Odchod do dôchodku sa stále odďaľuje, ale platové tarify pre kategórie vo vyššom veku nie sú 

upravované respektíve zamrzli. 
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• Každý učiteľ po odpracovaní 30-tich rokov v školstve by mal mať nárok na dôstojný dôchodok. 
Mohol by ďalej aktívne pracovať v školstve, bez priamej práce s deťmi. Toto rozhodnutie by bolo 
individuálne. 

• Ako štatutár sa snažím zlepšovať pracovné podmienky všetkých zamestnancov materskej školy, ale 
bohužiaľ, náš zriaďovateľ - starosta, nám podkopáva postavenie v spoločnosti, ponižuje a zhadzuje 
nás pred občanmi obce. Nemáme v ňom žiadnu oporu, skôr sme mu na príťaž. Podľa neho nič 
nerobíme, len sa hráme a ešte chceme za to aj plat. Dovolenky nám netreba, máme mať otvorenú 
MŠ 365 dní a najlepšie 24 hodín denne. Nakoľko sme rozpočtová organizácia, znižuje nám 
rozpočty, núti ma šikanou, aby som šetrila peniaze tým, že nemám zamestnávať kvalifikované 
učiteľky, ale že stačia len pestúnky, ktoré sú lacnejšie. Jeho šikana a bossing sa stupňuje, cezo mňa 
si "vydobýja" svoje ego - znižuje mi bezdôvodne príplatky (za riadenie a osobný), len aby ma 
donútil skákať ako on píska. Zatiaľ to znášam, nepočúvam ho, čo sa mi patrične odráža na mojom 
plate, ale dochádza mi trpezlivosť a začnem to riešiť súdnou cestou. Našu prácu najviac znevažujú 
zriaďovatelia, preto nás treba "vrátiť" pod prenesené kompetencie, posilniť právomoc štatutárov 
voči starostom, ináč aj naďalej bude štatutár len smiešnou bábkou. Ďakujem, s pozdravom Z. 

• Je potrebné  prehodnotiť a zvážiť náplň práce a množstvo  pracovných povinností a zodpovedností 
riaditeľa školy, ktoré často nie je možné vykonať v rámci stanoveného  pracovného času (odbúrať 
ekonomické, finančné, administratívne, registratúrne zaťaženie, ktoré by mohli vo väčšej miere 
pokrývať ďalší odborní zamestnanci)  - odbúrať, alebo aspoň finančne ohodnotiť veľké množstvo 
nadčasových hodín pri vykonávaní ďalších pracovných povinností (hospitácie, akcie školy, 
vypracovávanie projektov, koordinácia prác na budovách, riešenie havarijných stavov, 
zabezpečovanie vonkajšieho aj vnútorného vybavenia škôl ......) - odbúrať vysokú zaťaženosť, 
psychické napätie, časovú tieseň pri vykonávaní hromadiacich sa a narastajúcich pracovných 
úkonov. V neposlednej rade prehodnotiť nedostatočné finančné ohodnotenie riaditeľov MŠ za 
množstvo a kvalitu vykonávanej riadiacej práce, ktorú vykonávajú okrem svojej pedagogickej a 
metodickej práce. Ich príplatok za riadenie  je vzhľadom na množstvo vykonávanej práce 
nedostačujúci a demotivujúci. - Pri tomto pracovnom vyťažení riaditeľov je preto aj čoraz 
zložitejšie zosúladiť pracovný a osobný život.  

• Dovolenku na zotavenie a oddych si nemáme kedy vyčerpať, lebo musíme pracovať aj cez leto. 
Cez rok sa musí chýbajúca učiteľka z dôvodu čerpania dovolenky zastupovať za náhradné voľno, 
ktoré si nemáme kedy vyčerpať a stane sa, že nám prepadne. Zriaďovateľ to s nami nechce riešiť a 
situácia sa stupňuje.  

• Menší počet detí v triedach; - pri zastupovaní kolegyne mať zaplatený, alebo vrátený deň za 
deň/zastupujem kolegyňu aj v rámci svojej prac. doby, lebo som s deťmi sama/; - bezplatný 
regeneračný pobyt v kúpeľoch; - inšpekcia v zmysle pomáhať, nie kritizovať; - zamestnať mladých 
učiteľov, nie dôchodcov; - v médiách prezentovať učiteľské povolanie v materských školách tak, 
aby status učiteľky začal byť konečne na zaslúženej úrovni! Nie sme žiadne opatrovateľky, Au 
pair, nevoláme sa škôlky. Sme učiteľky predprimárneho vzdelávania a voláme sa Materské 
ŠKOLY.  

• Zvyšovanie kvalifikácie je demotivačné, pretože pri vyššom vzdelaní, prípadných kreditoch a 
nedajbože atestácii ste pre každého dráhy a nikto pre vás prácu nemá. Radšej všade vezmú 
mladších s kvalifikáciou, ale bez všetkého, lebo sú najlacnejší a spĺňajú kvalifikačne predpoklady 
podľa zákona. Zriaďovateľ často nepodpíše plán kontinuálneho vzdelávania, lebo nechce uvoľniť 
napr. pre originálne kompetencie peniaze na kreditové príplatky.  

• Možno by pomohlo mať menší počet detí v triedach.  
• Učiteľ, ktorý odpracuje pri deťoch štyridsať rokov,  má odísť do dôchodku.  
• Plat zodpovedajúci náročnosti práce, výsluhový dôchodok (ako v štátnej správe) po odpracovaní 30 

rokov, 2 týždne rekondičný pobyt/ročne, dostatok financií na prevádzku a MODERNIZÁCIU  a 
rekonštrukciu škôl.  

• Odchádzať do dôchodku skôr z dôvodu veľkého psychického zaťaženia. 
• Tak ako sa zvyšuje vek do dôchodku, treba doplniť aj mzdovú tabuľku, nie že po 32 rokoch je strop 

a my robíme už 34 rokov a tabuľka nepokračuje!!!!!  
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• Je potrebné vyššie pracovné ohodnotenie. 
• Dobré pracovné podmienky, dobré finančné ohodnotenie a kolektív inteligentných ľudí narodených 

s vlohami pre pedagogickú prácu a s láskou  pracovať  s deťmi, dostať do povedomia verejnosti 
dôležitosť tejto práce  a jej nenahraditeľnosť - to má byť úloha štátu nielen odborov, no spolu to 
hádam niekedy dokážu /ak všetkým pôjde o to isté a to sú naše deti, budúcnosť národa!/. 

• Moja práca vzhľadom k náročnosti, zodpovednosti aj vzhľadom na odpracované roky by mala byť 
viac finančne ohodnotená.  

• Zníženie dôchodkového veku.  
• Ochrana osoby učiteľa (status a pozícia) pred napádaním rodičov a ich odsudzovanie, ponižovanie 

a neprosociálne správanie, nekorektné a neslušne. Rodičia si myslia, že môžu komandovať, 
kritizovať, nárokovať, poučovať, .... a my učitelia len uhýbať a skákať ako oni kážu a keď niečo 
namietneme pre zmenu my a v dobro ich dieťaťa, je oheň na streche a nastokrát riešenia i u 
riaditeľa školy. Nie sme sociálne služby, ktoré strážia deti (cudzie deti) a je ich cca 25 a častokrát si 
rodičia nevedia dať rady so svojim jedným/dvoma a VLASTNÝMI!!!!!! Sme pedagógovia, ktorí 
mnohokrát, ak nie vždy zastupujú to, čo rodičia doma nerobia a deti neučia a nevedú k životu v 
spoločnosti a nielen plnia príkazy rodičov, na to v škole teda JA určite nie som!!!!  

• Aby som mala podporu vo vzdelávaní a kariérnom postupe. Aby moje návrhy po konzultácii so 
zriaďovateľom boli na 90% realizované. Po výmene starostov sa situácia zmenila k horšiemu. 
Všetko je o ľuďoch, komunikácií a porozumení. Hlavné je dať deťom, čo treba. Keď sa darí, je aj 
úsmev na perách a všetci chodia do práce radi a to isté platí  aj  pre deti. 

• Zriaďovateľ má záujem o zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ale nedokáže preplácať kredity a 
preto zvyšovanie odbornosti nie je motivujúce pre zamestnancov.  

• Ja si myslím, že po veku 50 rokov by mala platiť výnimka, čo sa týka kreditného systému a tiež 
atestácie. Možno by tiež bolo dobré zvážiť odchod do dôchodku najmä žien (pedagogičiek), napr. 
po odpracovaní  určitých rokov (30 a pod.). 

• MENEJ Administratívy, mali by sme byť platení hlavne za prácu s deťmi, veď na to sme išli 
pracovať do MŠ a nie preto, aby sme čo par rokov vypracovávali nové školské programy, lebo nás 
to demotivuje a už nás to nebaví. Viackrát skoro rovnaká štatistika, len v inej úprave , to je tiež 
výdobytok tejto doby. No hrôza. Inak by bola práca s deťmi krásna, aj keď už to nie je ako kedysi, 
lebo čoraz viac deti prichádza do MŠ chorých (najmä mentálne) a taktiež je trend prijímania  
dvojročných detí. Bolo by to fajn, keby sa na ne dostavalo ako kedysi viac financií, veď ich 
nemôže byť v triede tak veľa ako starších detí. 

• Riaditeľka materskej školy by potrebovala pre výkon riadiacej a ekonomickej činnosti asistentku 
pre administratívne práce, aby sa mohla viac venovať pedagogickej činnosti, nerobiť prieskum 
trhu, objednávky, nákupy....  

• Príliš náročná dokumentácia sťažuje prácu s deťmi. 
• Krajšie prostredie - viacej doložiť finančné prostriedky na obnovu interiéru zo strany zriaďovateľa 

stará škola - investície minimálne.  
• Nech od zriaďovateľov je odmeňovaný človek podľa kvality práce a nie, kto je jeho volič, či 

príbuzný. Škoda, že niekto rozhodol a "hodil" materské školy (čo sa tyká platov a odmien) do rúk 
starostov.  

• V materskej škole mám 13 zapísaných detí. Pracujem úplne sama, pritom riadim materskú školu, 
učím úplne sama, každé dva mesiace prezentujem s deťmi kultúrny program pre obec, vediem 
školskú jedáleň a vypomáham kuchárke pri upratovaní v budove MŠ, nakoľko nemáme ani 
upratovačku. Týždenne mám priamu pracovnú činnosť s deťmi 37,5 hodín. Okrem toho 
dobrovoľne /na nátlak rodičov: Ak bude skrátená prevádzka MŠ zoberiem dieťa do inej škôlky/ 
pracujem ešte dlhšie zadarmo ďalších 5 hodín týždenne. Za moju prácu dostávam len základný plat 
bez všetkého. Na slovo odmena, alebo poďakovanie zabudnite. Veď ani to nedostanem, čo mi 
podľa zákona patrí. Len tak na záver: môj manžel je už 5 rokov nezamestnaný. Myslím si, že je to 
len sen a niekedy dúfam, aj skončí. Ak to niekto prečítal: ďakujem Vám! 

• Preradiť školy a školské zariadenia späť pod školské úrady. Zamestnávatelia obecných úradov 
zneužívajú svoje právomoci voči pedagogickým zamestnancom. Preferujú prevádzkových a hlavne 
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na obci, kde dominuje rodinkárstvo a kamarátske vzťahy. Učitelia sú tak ponižovaní a utláčaní. 
Naša funkcia pre nich vôbec nič neznamená.  

• Mal by sa prehodnotiť odchod učiteľky MŠ do dôchodku, nakoľko je to záťaž na psychiku. 
Niekedy s rodičmi sú väčšie problémy ako s deťmi.  

• Vyššie ohodnotenie pedagogických zamestnancov za ich vykonanú prácu a možnosť odchodu do 
dôchodku po odpracovaní 30 rokov v školstve.  

• Ohodnotenie zamestnancov - finančne aspoň raz do roka vo výške jedného násobku platu. OOPP - 
nie výberovým konaním, ale zakúpiť osobne, aby zodpovedali daným podmienkam, v ktorých 
pracujem.  

• Dať materské školy späť pod školstvo, aby nás riadili a hodnotili kompetentní. Prípadne jasne 
vymedziť pravidlá systému odmeňovania a pod.  

• Pracovné podmienky sú v našej materskej škole na vysokej úrovni. Skôr absentuje štát, ktorý 
vytvára nepriaznivé platové podmienky. Práca učiteľky materskej školy je náročná, zodpovedná, 
ale na druhej strane krásna a ak na Vás hľadia detské očká, to je ako balzam na tie všetky problémy 
a nedostatky. Dávať do popredia predškolské vzdelávanie. Uzákoniť povinnú predškolskú výchovu 
od 4 - rokov a pre učiteľky, ale aj ostatný personál, ktorý pracuje v materských školách zlepšiť 
mzdové podmienky.  

• Status učiteľa by sa mal pozdvihnúť, lebo podaktorí rodičia nás berú ako úschovňu pre deti. 
Dakedy to vôbec tak nebolo.  

• Učiteľ nemá sociálny status, na verejnosti sa preberajú iba nízke platy, a nie celkový stav a systém 
v školstve. Veľmi slabé finančné ohodnotenie prevádzkových zamestnancov /za pár rokov túto 
prácu nikto nebude chcieť robiť za takýchto podmienok. Taktiež riaditeľ nemá možnosť  finančne 
ohodnotiť a motivovať k ďalšej práci svojich zamestnancov. V MŠ sa v koeficiente nezohľadňuje  
vysokoškolské vzdelanie, kreditové príplatky mimoriadne život. jubilea, riaditeľ preto radšej 
zamestnáva uč. mladé so stred. vzdelaním s menšími nákladmi.  

• Financovanie materských škôl z prenesených kompetencií. Zlepšenie podmienok bez 
obmedzovania zo strany zamestnávateľa a zriaďovateľa materskej školy. 

• Zamestnancom v školstve by mali byť pravidelne prideľované relaxačné pobyty s patričnou 
starostlivosťou. Ich práca je fyzicky, ale hlavne psychicky nesmierne náročná. Od veku 45+ by 
mali takýto pobyt povinne absolvovať, predovšetkým pedagogickí zamestnanci, ale určite by som 
nezabúdala ani na  ostatných zamestnancov, bez ktorých chod školy nie je možné zabezpečiť. 
Vyššie platy a spoločenský status, viac finančných prostriedkov na ohodnotenie zamestnancov za 
prácu nad rámec svojich povinností a môcť ich aj takto motivovať. Zrovnoprávniť platy riaditeľov 
v predškolských zariadeniach, nakoľko bez ohľadu na stupeň dosiahnutého vzdelania musia plniť 
rovnaké úlohy. Postupne od veku 55+ znižovať ženám pracovnú dobu. 

• Nemám, môj kolektív hodnotím veľmi pozitívne a veľmi rozmýšľame, koho si medzi seba 
prijmeme, ak potrebujeme novú pracovnú silu. 

• Lepšie finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov. 
• Zlepšenie pracovných podmienok sa v našej MŠ odvíja od zmien vo financovaní a zmien v 

legislatíve. 
• Odobrať právomoci obci, o rozhodnutiach na ktoré nemajú patričné vzdelanie a kompetencie, nie 

sú znalý školskej problematiky a rozhoduje sa podľa financií obce a  nie podľa kvality odvedenej 
práce v škole. 

• Zlepšiť informovanosť zamestnancov o všetkých zmenách. 
• Jednotriedna materská škola si žiada celého človeka, je nesmierne náročná na čas a na dobré 

fyzické i duševné zdravie. K tomu je nevyhnutné vytvoriť dobrý pracovný tím, teda múdreho 
riaditeľa s prirodzenou autoritou, trpezlivého, obetavého a so srdiečkom na správnom mieste. 
Zamestnanci nášho školstva si naozaj zaslúžia lepšie platové ohodnotenie a podotýkam, že nielen 
učitelia. Ja už odchádzam na dôchodok a svojej materskej škole i všetkým malotriedkam to zo 
srdca prajem. 
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• Rešpektovanie zákonných právomocí riaditeľov materských škôl zriaďovateľmi. Zlepšenie 
pracovných podmienok všetkých zamestnancov jednotriednych materských škôl. Legislatívne 
upraviť pozíciu riaditeľky jednotriednej materskej školy /znížiť úväzok priamej práce s deťmi/.  
Povoliť v jednotriednych materských školách asistenta učiteľa alebo prevádzkovú pracovníčku na 
plný úväzok. Veľmi žiaducou by bola aj možnosť finančnej motivácie zamestnancov 
jednotriednych materských škôl. Ľudia pracujúci v jednotriednej materskej škole sú nenahraditeľní 
a finančne nedostatočne ohodnotení. 

• Myslím si, že pracovné podmienky sa dajú zlepšovať neustálym záujmom o človeka, dať mu 
priestor. Ukázať mu, že je dôležitý, že si vážime jeho prácu, že je jedinečný. Dôležité je neustále 
začínať u seba. 

• Pracovné vyťaženie riaditeľa pri plnení úväzku priamej práce s deťmi - treba skrátiť. S úväzkom 
PPsD sa nič nerobí, práce riaditeľovi pribúda, zodpovednosti tiež. Jednoznačne skrátiť úväzok 
priamej práce s deťmi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Príloha 14  Reakcie z regionálneho školstva – ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

• Som rada, že som sa mohla vyjadriť aspoň k niektorým témam môjho zamestnania. So 
zamestnávateľom, pracovnými podmienkami a prácou som veľmi spokojná. Chýba mi však web, či 
linka, kontakt  a pod. na Ministerstvo školstva, kde by sa mohli obyčajní učitelia, ale i riaditelia 
ozvať a pripomienkovať niektoré zvláštnosti a akože nové reformné aktivity, ktoré nás veľmi ťažia.  

• Zlepšiť vybavenie škôl nábytkom, pomôckami, zmodernizovať počítače, softvér. Zvýšiť finančné 
ohodnotenie učiteľov.  

• Dostatok pomôcok na vyučovanie, financie a aj isté status učiteľa. Nie ako niekoho do koho si 
každý kopne - počnúc dieťaťom, rodičom, vedením školy, okolím... aj keď sa človek snaží 
najlepšie ako vie.  

• Podľa mňa by učitelia mali mať výsluhový dôchodok, to by bola motivácia aj pre mladých učiteľov 
a útecha pre starších a potom by možno toľko všetci neriešili platy, kredity atď.  

• V mojom veku už učiteľ nemá nárok na triednictvo, pretože je už finančne drahý pre 
zamestnávateľa. Učiť klasické prírodovedné predmety už nie je moderné.  

• I napriek tomu, že nemám stálu prácu a moja práca  ma baví, myslím si, že je to tak psychicky 
náročné, že by mal byť dôchodkový vek učiteľov nižší aspoň o 5 rokov ako na iných pracovných 
pozíciách. Viac financií nie len na platy, ale hlavne na vybavenie škôl a školské pomôcky. Keď 
bezplatné školstvo, tak nech to tak je.  

• Vybavenie škôl v Bratislave je slabé. Naša škola by potrebovala do každej triedy aspoň 
dataprojektor a PC. Každý žiak by mohol mať tablet, na ktorom by mohli robiť testy v 
elektronickej podobe, následne by to mali hneď vyhodnotené.  

• Zaradenie školského špeciálneho pedagóga do kategórie pedagogických zamestnancov, určiť počet 
začlenených žiakov na úväzok. Zníženie počtu žiakov v triedach podľa počtu začlenených.  

• Hodnotiť primerane aj tých učiteľov, ktorí pracujú v školstve viac ako 40 rokov, platový postup je 
len do výšky nad 32 rokov.  

• Vadí mi celkový stav školstva. Treba zmeniť spôsob financovania štátnych škôl - aj základných, aj 
materských škôl, ktoré niekedy nemajú peniaze ani na mzdy zamestnancov. Som za zrušenie 
financovania súkromných škôl - pretože majú výhody, nie sú tak hlboko podfinancované ako štátne 
školy. Pracujem ako riaditeľka ZŠ s MŠ, môj plat nezodpovedá tomu, koľko oblastí v procese 
riadenia musím riešiť. V plate nemám zohľadnené to, že musím riešiť všetko a som zodpovedná aj 
za MŠ. Okrem toho učím 15 hodín, v závislosti od počtu tried. V škole je veľmi veľa zbytočnej 
administratívy, veľa štatistík, ktoré sa musia každý rok spracovávať - nevidím v tom zmysel, 
zaberajú veľa času a nemám žiaden osobný život, pretože bývam v práci veľmi dlho a bez nároku 
na odmenu alebo nároku na náhradné voľno. Ďalej v škole je síce PC technika, ale nemá sa kto o 
ňu starať, pri každej poruche musím niekoho zháňať na opravu - z rozpočtu nemáme peniaze na 
vyplatenie, odborníka... a nemáme ani na novú techniku...reforma sa nerobí zhora, ale zdola, 
počúvajú sa učitelia a teória by mala ísť ruka v ruke s praxou... nemáme fungujúce metodické 
centrá, ktoré kedysi poskytovali učiteľom odborné rady, vypracovávali metodiky, testy...ani 
kvalitné učebnice. Kreditové príplatky nesplnili funkciu, sú len záplatou na prilepšenie k platom. 
Do škôl by mali chodiť ponuky na vzdelávanie, za ktoré sa neplatí, teraz je z toho zárobková 
činnosť pre niektoré organizácie. To, že nemáme primerané postavenie ani podporu  v spoločnosti,  
ani podmienky na učenie, je dosť alarmujúce, kto si neváži učiteľa, neváži si ani vzdelanie!!! 
Kvalitný učiteľ musí mať kvalitné podmienky pre svoju prácu a nie, aby zo svojich peňazí kupoval 
základné veci, ktoré mu má dať štát. Potom sa zlepšia aj pracovné vzťahy a úroveň celého školstva.  

• Prajem veľa spokojných učiteľov.  
• Učiteľ nemá žiadne právomoci ani práva, je bitý z každej strany - škola, rodič, žiaci, domácnosť, 

spoločnosť. Na učiteľa sú kladené len nároky na vzdelávanie, pomôcky, vedomosti žiakov. Slabé 
spoločenské ohodnotenie a úcta. Veľa práce si nosíme aj domov nedá sa všetko stihnúť len na 
pracovisku. Učiteľ by mal mať okrem povinností aj určité právomoci.  

• Zlepšiť materiálne vybavenie školy, finančné ohodnotenie učiteľa, spoločensky oceniť namáhavú 
prácu učiteľa.  
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• S pracovnými podmienkami som spokojná, finančné ohodnotenie by malo byť určite lepšie.  
• Upraviť (zosúladiť) legislatívu tak, aby keď škola povie, že žiak neospravedlnene vymeškal 

vyučovací/vzdelávací proces, tak orgány ÚPSVaR, PZ a iné urobili účinné opatrenie, aby sa to zo 
strany žiaka/rodiča nezopakovalo. Aby žiaci mali povinne všetky požadované školské potreby 
(knihy/zošity/písacie potreby, úbory...), pretože veľa žiakov si ich v našom kraji nenosí. Sme zo 
SZP a preto žiaci na hodine nemajú s čím pracovať/všetko supluje potom škola. Keď škola nahlási, 
že nemajú požadované pomôcky, nech sa urobia opatrenia  zo strany štátu voči rodičom (žiaci majú 
znížené známky zo správania a nič im to nerobí, je im to jedno). Výstredné oblečenia žiakov, 
výstredné správania žiakov - nezáujem rodičov riešiť problém (lebo v tom nevidia problém) a 
nezáujem štátu umiestňovať deti v nápravných zariadeniach.  

• Postaviť status učiteľa aj zo strany verejnosti a rodičov za dôležitejší, či už v školách alebo 
všeobecne v spoločnosti. Ďakujem za možnosť vyjadrenia sa.  

• Odbremenenie od byrokracie a zbytočného papierovania. Zabezpečenie dostatočného množstva 
kvalitných vzdelávacích materiálov. Zvýšiť ochranu pred verbálnymi útokmi rodičov. Využívať 
integráciu len v prípade, že je skutočne opodstatnená a nie z dôvodu, aby dieťa, ktoré nemá záujem 
učiť sa, malo dobré známky. Zabezpečiť, aby sa na výberové školy dostávali žiaci len s 
vyhovujúcim priemerom. Podporovať malé školy, cca do 250 žiakov. V malých školách je menej 
porúch správania, rodinný typ školy. Podporovať skupinové vyučovanie, nie individuálne, nakoľko 
človek pracuje v produktívnom veku v kolektíve a mladí ľudia sa nevedia socializovať, nakoľko 
očakávajú individuálny prístup aj na pracovisku. Sprísniť dopad na žiakov, ktorí sú agresívni a 
problematickí.  

• Na školách počas vyučovania prebieha nespočetné množstvo akcií a aktivít, pre ktoré odpadajú 
vyučovacie hodiny - potom T-5, T-9, PIRLS... dopadajú tak ako dopadajú.  

• Najzákladnejšia požiadavka - Vybavenie školy učebnicami, pomôckami, počítačmi. Naša škola 
disponuje 46 - ročnými pomôckami.  

• Vedenie školy, nemá vyťažiť učiteľa a potom sa k nemu správať drzo.  
• Mam úväzok 28 hodín a pravidelne zastupujem svoje dve voľné hodiny, popri tom mám celodenný 

dozor. Je to psychicky i fyzicky náročné. Potrebovalo by to riešenie.  
• Pokiaľ štát nezačne pristupovať k riešeniu rómskej problematiky komplexne, koncepčne, okamžite 

- nie od stola v Bratislave, ale v teréne s ľuďmi z praxe, tak v oblasti vzdelávacej, právnej, sociálnej 
a hl. v oblasti dodržiavanie základných práv dieťaťa, ktorým sa deťom v osadách zo strany rodičov 
zďaleka nedostáva, zostaneme my "učitelia z osád" pesimistickí, z námetmi bez podpory - až 
postupne bez námetov - na zlepšenie pracovných podmienok ovplyvnených hl. zložením žiakov v 
triedach.  

• Škola nemá dostatok financií na zaplatenie nadčasov, krúžkov a prípadných odmien svojim 
pedagogickým pracovníkom, takže dostávame len základný plat bez príplatkov a odmien. Keby 
sme svoju prácu nebrali ako povolanie, ktoré robíme z lásky k deťom, už dávno by sme pracovali v 
inom odbore.  

• Asistenti učiteľa v triedach, v ktorých sú vzdelávané deti s poruchami správania, prípadne s 
poruchami učenia. Prítomnosť detského psychológa, špeciálneho, liečebného, sociálneho pedagóga 
a pod. priamo v školách, aby žiaci a učitelia (ak chcú konzultovať) nemuseli cestovať do 
vzdialených CPPPaP.  

• Je potrebné, aby sa učiteľ neustále vzdelával, ale učiteľ potrebuje aj čas na relax, svoju rodinu a 
koníčky, aby bol schopný odolávať stresu. Každý učiteľ túži po spätnej väzbe na svoju prácu, 
nielen od žiakov, ale aj od vedenia a okolia, v ktorom žije.  

• Celkom by stačilo, keby povolanie učiteľa malo ocenenie jednak medzi žiakmi, jednak medzi ich 
rodičmi, jednak medzi ostatnými ľuďmi. Keby to takto bolo, myslím si, že mnohým učiteľom by sa 
pracovalo ľahšie, pod oveľa menším stresom. A aj to slabé finančné ocenenie, aké dostávame za 
túto neľahkú prácu by som dokázala prijať lepšie.  

• So svojím zamestnávateľom som relatívne spokojná, ale pracujem v dvojzmennej prevádzke - 8 
rokov učím poobede mentálne postihnutých žiakov - Rómov na 2. stupni. Čo sa dá s tým urobiť, ak 
nie sú financie na prístavbu?  
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• (Legislatívna) zmena kompetencií zriaďovateľa pri základných školách bez právnej subjektivity, 
resp. prechod neplnoorganizovaných ZŠ na právny subjekt.  

• Zlepšenie podmienok vidím v príleve peňazí do školstva. 
• Niektoré odpovede sú relatívne. Napríklad - ohodnotenie finančné – spokojnosť. Ohodnotenie 

morálne, motivačné, (ocenenie práce - slovné, uznanie) zo strany riaditeľa - nulové - za 25 rokov 
práce bez pochvaly napriek mnohým úspechom. Prácu pedagóga, priamu činnosť s deťmi - bez 
problémov sa dá vykonávať až po dôchodok. Stresy z nadmernej administratívy a vzťahov 
(bossing) - dlhodobo ťažko zvládateľné.  

• Pracovné podmienky nie sú zlé. Zmenila by som spoločenské podmienky, spoločenský status 
učiteľa a to od vlády po obyčajných ľudí.  

• Vyšší plat. Viac financií na materiálno-technické vybavenie škôl. Zlepšenie statusu učiteľa v 
očiach verejnosti. 

• O naše pracovné podmienky sa nestará náš minister, naša vláda a vlastne nikto. Tak prečo by to 
zaujímalo "nejaký inštitút". Za mojich 26 rokov pedagogickej praxe prešlo školstvo niekoľkými 
"obrovskými reformami", ktoré v praxi znamenali toľko, že "premiešajme učivo". Zo šiesteho do 
osmičky, z osmičky do deviatky, z deviatky do sedmičky a zo sedmičky do šestky. A tieto reformy 
boli v praxi iba tlakom na učiteľov. Raz chýbali knihy, inokedy vôbec predstavy mocipánov ako to 
má vyzerať, atď. A v médiách odznievali výroky typu: Buďte kreatívnejší! Buďte modernejší! 
Pretože oni nevedeli, čo s tým. Ale ako hlupáci vyšli učitelia. To je akoby lekárom prikázali: lieky, 
ktoré sú nesmiete použiť, ale, čo máte použiť si zistite sami, lebo pacienta musíte vyliečiť. Aby 
som bola na vyučovacej hodine kreatívna, zaujímavá a inovatívna, musela by som sa na každú 
hodinu pripravovať takmer dve hodiny. Spočítajme to: končím vyučovanie okolo 13:30, ďalší deň 
mám 5 hodín, na ktoré sa budem pripravovať 10 hodín - 13:30 + 10 = 23:30. Skončím takmer o pol 
noci a kde je môj súkromný život, moja rodina? A kto normálny by robil 5 dní v týždni od 7:30 do 
23:30 za necelých 700 eur. Kto? Učiteľ. Ale pokiaľ minister nebude stáť pri učiteľoch, tak žiadne 
pracovné podmienky sa nezmenia. Sme fantastický kolektív, starší i mladší spolu fungujú, máme 
výborné vedenie, ale veľa práce a nízke platy. Ako nám pomôže Váš Inštitút so svojím 
prieskumom?  

• Som za úplné zrušenie kreditov alebo za možnosť ponechania nadobudnutých kreditov doživotne.  
• Lepší spoločenský status učiteľa, lepšie materiálne vybavenie školy. 
• Vyhnať, vyhnať zákonom - učiteľov v dôchodkovom veku!!! na UPSV čakajú mladí. Zákaz 

zmluvy na 10 mesiacov a menej, keď nahrádzajú materskú dovolenku a striedajú sa ich zastupujúci 
učitelia. MD dať povinne na 3 roky a nie, že učiteľky sa hrabú po roku do roboty a potom aj tak 
kolegovia ich suplujú, lebo sú viac u svojich malých detí. Kredity nerušiť po 7 rokoch. Nájsť nový 
spôsob celoživotného vzdelávania s príplatkami. KONEČNE posilniť záujmovú činnosť - 
KRÚŽKY vyšším ohodnotením - TABUĽKOU ohodnotenia – kvalifik., nekvalifik. a pod. V 
súčasnom odchode do dôchodku zvýšiť tab. odmeňovania min. o 5 rokov praxe po roku 
zvýšením!!! alebo skrátiť záťažovú prácu učiteľa odchodom do dôchodku ako u policajtov, hasičov 
a pod. Benefity - zdarma vyšetrenia, pobyty atď.  

• Každým rokom do školy - 1.roč. -  prichádza čoraz viac detí, ktorých rodičia vychovávajú voľnou 
výchovou, bez vytýčenia hraníc. Nemajú obmedzenia v ničom - rozprávajú neustále, vreštia cez 
prestávky, bijú sa, nenosia si potrebné pomôcky na vyučovanie, nepočúvajú a neposlúchajú učiteľa. 
Okrem toho majú rôzne poruchy - preto veeeeeeeeeľmi uľahčí prácu nie zvyšovanie počtu žiakov v 
triede, ale naopak, znížiť ich počet na maximálne 18 žiakov.  

• Malá kapacita školských priestorov pre vzdelávanie žiakov našej školy, chýbajúca telocvičňa, 
odstránenie dvojzmennosti.  

• Vyučujem na málotriednej ZŠ. Dochádzam. Vstávam pred 5-ou hodinou. Domov prídem o 16:20. 
Cestujem vlakom. Stanica v mieste pracoviska je 1200 m od dediny. O spolupráci so starostkou 
hovoriť je smiešne. Starosta je stále zaneprázdnený a je mimo pracoviska, aj dediny. Sekretárka ma 
pokarhala, keď som požiadala starostu o audienciu. Moja nadriadená je sekretárka vo veku mojej 
dcéry. Vzniknuté problémy mám vyriešiť v každom prípade sama. Za neúspešne vyriešené 
problémy dostávam ústne, aj písomné pokarhanie. Robím v školstve, lebo mám rada svoju prácu. 
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Kolektív našej ZŠ je výborný. Po zrušení málotriedky na mojom bydlisku som pracovala rok aj v 
meste na plnoorganizovanej škole. Vedenie s mojou prácou bolo spokojné. Aj vo veľkom kolektíve 
som sa cítila dobre;  

• Vyššie ohodnotenie práce učiteľov, nižší úväzok - nie 23, ale aspoň 21. Zvýšiť spoločenský status 
učiteľa, pomoc celej spoločnosti vo výchove a vzdelávaní - kultúra, masmédiá, - nenechať to iba na 
školu, na učiteľov. Pomoc profesionálnych pracovníkov v školách - školský psychológ, špeciálny 
pedagóg - zlepšiť ich finančné ohodnotenie, zabezpečiť, aby škola mala nárok na týchto 
pracovníkov a dostala na nich financie. Učitelia by mali mať k dispozícii kvalitné výukové a 
doplňujúce materiály - zbierky úloh, atď. To dnes neexistuje, učitelia prefocujú obrovské množstvá 
materiálov, musia si ich prácne vyrábať, vyhľadávať. Zvýrazniť prvok kvality vzdelávania, stále 
znižujeme náročnosť - školy sú platené od počtu žiakov, preto môžu študovať na stredných 
školách, vysokých školách množstvá študentov, ale bez kvalít potrebných pre prax. Situácia v 
školstve je katastrofálna, učitelia.  

• Lepšie materiálne a finančne zabezpečenie škôl a pedagogických pracovníkov.  
• Priame financovanie, nie cez zriaďovateľa. Rovný prístup ku školám. Systémové riešenie 

problémov.  
• Určite materiálno-technické vybavenie školy, zlepšenie prostredia, väčšia vážnosť nášho povolania 

zo strany spoločnosti, menej byrokracie, väčšie páky na rodičov.  
• Odbúrať administratívne úkony v práci učiteľa najmä v súvislosti so žiakmi, ktorí plnia škol. 

dochádzku v zahraničí.  
• Určite skorší odchod do dôchodku, sociálne a zdravotné benefity.  
• Viac sebareflexie zo strany zamestnávateľa a možnosť relaxačných pobytov za výhodné ceny.  
• Zlepšenie mzdy, pomôcky na vyučovanie, priestory škôl;  
• 1. menej žiakov v triede, aby sa skvalitnilo vyučovanie, príp. aspoň delenie na skupiny. 

2. vytvorenie efektívnych nástrojov na eliminovanie nežiaducich javov zo strany žiakov tak, aby 
učiteľ neplnil v prvom rade výchovnú a až potom vzdelávaciu funkciu.  
3. odstránenie zbytočnej byrokracie, ktorá je nesmierne zaťažujúca. 
4. zabezpečenie moderného vybavenia tried, aby mal učiteľ možnosť neobmedzene používať IKT 
techniku tam, kde práve potrebuje.  
5. za najnáročnejšie považujem zvládanie množstva práce po skončení vlastnej práce s deťmi 
(prípravy, opravy), ktorá pohlcuje takmer všetok voľný čas (a čo vysoko prekračuje 8,5 hod. 
pracovný čas), považujem preto za nereálne splniť si svoj profesijný cieľ, doktorát z predmetu, 
práve pre nedostatok času, vyčerpanie a z neho vyplývajúce zdravotné problémy.  

• Zmena systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov - nerušiť dosiahnutý príplatok za získané 
kredity. Financovanie škôl nie na základe normatívu, ale za dosiahnuté výsledky a výsledky 
kontrolnej činnosti ŠŠI a iných kontrolných orgánov. Zrušiť systém originálnych a prenesených 
kompetencií. 

• Zmeny v školstve, ktoré sa každú chvíľu inovujú a následne rušia prinášajú nepokoj, "zbytočnosť" 
už  odvedenej práce, pocit bezmocnosti, stagnáciu a "nechuť"  pracovať.  

• Je potrebné myslieť pri úprave platov hlavne  na starších pedagógov pred dôchodkom, ktorí si 
musia naháňať kredity na vyšší plat do dôchodku.  

• Vysoké úväzky a na mnohých školách pevná pracovná doba sú hlavným dôvodom psychickej 
záťaže. Od 7.45 do 14.00 nepretržitá práca s deťmi často úplne bez prestávok (najmä v dni, keď je 
aj dozor a zastupovanie), obed najskôr o 13.30. Do 7,5 hod. pracovného času zostáva 1,15 hodiny 
na opravu pís. prác, prípravu materiálov, ďalšie vzdelávanie, riešenie problémov s rodičmi, 
organizovanie ďalších mimoškolských akcií, všetkých ďalších pracovných povinností. Je to málo, 
buď to učiteľ robí na úkor svojho času alebo na úkor kvality práce. Určite by mali byť na ZŠ nižšie 
úväzky.  

• Navrhujem vytvoriť možnosť pre učiteľa okamžite na vyučovacej hodine oddeliť žiaka, ktorý 
systematicky vyrušuje, provokuje, má záujem rušiť priebeh hodiny, od triedy, aby mohol 
vyučovací proces prebiehať pre ostatných žiakov nerušene a bez zdržiavania. Keď má zástupkyňa 
aj riaditeľ hodinu, nie je nikto na koho sa môže učiteľ obrátiť o oddelenie žiaka. Zaviesť delené 
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hodiny na vyučovaní matematiky z dôvodu veľkej potreby individuálneho vysvetľovania 
jednotlivým žiakom. Oddeliť jedálne vyučujúcich od jedálne detí z dôvodu veľkého stresu pri 
obede z hluku detí - vznikajú problémy s trávením.  

• Vedenie školy by sa malo podieľať na vytváraní pozitívnej klímy v škole a nie rozdeľovať kolektív 
uprednostňovaním jednotlivcov.  

• Určite je potrebné viac financií do škôl,  materiálne zabezpečenie škôl, renovácia budov. 
• Neviem si predstaviť ,,seba,, ako 60 ročnú, ako pri súčasných deťoch budem vládať v prvom 

ročníku ich usmerňovať a neustále poúčať a pomáhať im. Nakoľko môj sluch, pohyb, vyjadrovanie 
- nebude adekvátne na vychovávanie dnešnej generácie. Kedysi boli deti lepšie viac počúvali a 
neboli medzi nimi také veľké rozdiely ,,pre integrované deti,, vo výučbe. Venujeme sa slabým a 
šikovným pridávame množstvo doplňujúcich materiálov. Namáhavá hodina už aj ,,pri počte 22 
žiakov“. Pripraviť všetky alternatívy, čo ak bude treba počas hodiny. Aby deti pracovali podľa 
svojho tempa. S pozdravom  učiteľka s 28 ročnou praxou.  

• Odísť do dôchodku skôr ako v 67 rokoch. Po 60 sa stanem, buď apatickou alebo budem možno aj  
deti biť, keď mi budú liezť na nervy. Hoci v súčasnosti ma moja práca baví a napĺňa, neviem si 
predstaviť pracovať tak dlho.  

• Môj názor je, že treba zvýšiť platy učiteľov a zariadiť im skorší odchod do dôchodku, prípadne po 
50 roku života znížiť úväzok pri zachovaní rovnakého platu. Táto práca je čoraz viac psychicky 
náročnejšia, pretože rodičia nevychovávajú svoje deti poriadne.  

• Určite by školám prospelo, keby bolo stanovené zákonom funkčné pôsobenie riaditeľov škôl 
maximálne na dve obdobia.  

• Pracujem na základnej škole, ktorá je po materiálnej stránke dobre vybavená, najväčší problém 
máme s rodičmi, s ich prístupom k učiteľom, od ktorého sa následne odvíja aj vzťah učiteľ - žiak. 
Bola by som veľmi rada, keby sa každý venoval a hodnotil v prvom rade svoju prácu.  

• Som v súčasnosti úplne vyhorený učiteľ a vyjadrenia, názory aj námety na zlepšenie pracovných 
podmienok sú nulové. Dúfam, že o rok bude moja hlava plná pozitívnych a hlavne inovatívnych 
nápadov ako kedysi.  

• Pravidelná výmena všetkej audiovizuálnej techniky, počítačov, odbúranie vyberania peňazí od 
žiakov za učebnice, pracovné zošity, lebo nie sú hradené z ministerstva, možnosť výberu učebníc 
učiteľom, nie nanútenie bezplatných a nekvalitných z ministerstva, možnosť kariérneho rastu bez 
stresu (neobmedzené trvanie kreditov, nie ich opätovné získavanie nezmyselnými školeniami), aby 
sa učitelia nemuseli strachovať, že o pár rokov im klesne príjem stratou príplatkov.  

• Znížiť byrokraciu vo výchovno-vzdelávacom procese a tým získať viac času na prípravu na 
vyučovanie a priestor venovať sa žiakom.  

• Navrátiť školstvo znovu priamo pod ministerstvo nie pod zriaďovateľov. Riaditelia majú zviazané 
ruky, a tak nebojujú za školu, zamestnancov, ale sú radi, že čo-to vydobyjú pre seba. Odstrániť 
formálne školenia o bezpečnosti pri práci. V praxi overiť kam naozaj idú finančné prostriedky, 
ktoré štát poskytuje na žiaka /existuje plynomer, elektromer,... veď nie je možné, aby v budove, 
kde je obecná telocvičňa, MŠ, ZŠ bol  namontovaný jeden merač,.../. Ako vychovávateľka pôsobím 
šiesty rok, pôsobím v školskom klube detí, učím všetky výchovy, ale platí ma zriaďovateľ, nemám 
príplatok za vedenie MZ, osobný príplatok, odmenu najnižšiu /napr. nižšiu ako školník/ a dostanem 
ju posledná, keď sa zriaďovateľovi zvýši a vykonávam všetku prácu, ktorou ma riaditeľ poverí - 
vykonávam ju dobre, rada, ale naše postavenie je dehonestujúce, niektoré kolegyne nemá kto 
zastúpiť, keď chcú ísť na vzdelávanie.   

• Prekážajú a veľmi ovplyvňujú úroveň výkonu ako učiteľa, tak aj žiaka: neustále zmeny smerom od 
ministerstva, nové a nevyhovujúce učebnice, nedostatok vhodných učebníc a pracovných zošitov - 
napr. k slovenskému jazyku, učebnice a pr. zošity - ktoré vyhovujú  - matematika - hradia rodičia, 
ministerstvo ich nemá v edičnom portáli, ponechaná voľnosť základným školám pri výbere 
predmetov v rámci školského vzdelávacieho plánu - migrácia žiakov - často príde na školu žiak - 
má iný predmet, iný obsah učebných osnov - prispôsobuje sa výuke s ťažkosťami. Učiteľ nie je 
kompetentný zostavovať učebné osnovy, myslím, že na to je ministerstvo, alebo je len na šírenie 
strachu a kladenia požiadaviek na učiteľa? Ako potom môžu písať - testovania 9 a 5 ,keď školy 



Príloha 14 

 

280 
 

neučia podľa rovnakých učebných osnov? K ministrovi - teraz ide zavádzať slovné hodnotenie, 
veď aj som v praxi  slovným hodnotením prešla. Projekty? - aby škola mala peniaze - učiteľ má 
svoju rodinu, nie prísť z práce a opäť sadať k PC a pracovať na projekte, aby sme mali v škole to 
alebo ono. Veď sme štátna škola, to sa všetko skrýva za výrok ministra - dávať školám - učiteľom 
väčšiu voľnosť.  

• Pracovné výsledky nemôžu byť odmeňované, keď riaditeľ nemá z čoho odmeňovať!!!  
• Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, lepším materiálno-technickým vybavením 

(interaktívne tabule, dataprojektory). Zmenu financovania školstva. Obce by sa mali starať a 
zabezpečovať viac, ako iba mzdy a energie - viac investovať do kvality škôl. Demotivujúce je pre 
učiteľa neschopnosť riaditeľa ohodnotiť prácu učiteľa najmä osobným príplatkom.  

• Učitelia sú príliš zaťažovaní rozličnými administratívnymi prácami, ktoré značne uberajú čas a 
energiu. Učiteľ má učiť a má mať na to vytvorené vhodné podmienky. Cez prestávku sa má 
pripraviť na ďalšiu hodinu a nie vybavovať 10 vecí, ktoré sa ani netýkajú priamo vyučovacieho 
procesu. Už roky vlastne nemám prestávku, nestíham zjesť desiatu, ani si urobiť čaj a ani ísť na 
WC!!! Pitný režim a základné zdravotné potreby človeka takto nie sú dodržiavané. Triedy na 
základnej škole nie sú vybavené pre dnešnú dobu už potrebnou technikou, dokonca ešte máme v 
niektorých triedach staré tabule z čias socializmu - sú také zničené, že sa z nich ťažko číta. Máme 3 
PC učebne, ktoré sa využívajú hlavne na informatiku. Ak má učiteľ moderne učiť, mal by byť v 
každej triede počítač, dataprojektor a biela tabuľa (prípadne interaktívna).  

• Poriadne školské zákony a ich dodržiavanie. Riaditeľ - odborník človek, nie sluha mesta, 
ministerstva ...  

• Vyhovujúce pracovné prostredie = v škole je teplo iba v niektorých triedach, na chodbách je veľká 
zima hlavne v zimnom období a v takomto prostredí musím 3x týždenne vykonávať dozor, 
technické vybavenie je nedostatočné a zastaralé, nezodpovedá súčasným potrebám, pomôcky často 
chýbajú, prehnaná byrokracia a zbytočné duplovanie niektorých úkonov, požiadavky a úlohy 
nesúvisiace s kompetenciami pedagóga, očakávala by som väčší priestor pre prácu a rozvoj vo 
svojom vyuč. predmete, aby som mala dostatok času pre osobný rozvoj a prípravu na hodiny a nie 
na aktivity, ktorými si niektorí riadiaci pracovníci "naháňajú body" a potrebujú "panáčikov na ich 
zrealizovanie", nestály tlak a vyhrážanie ma ubíja a takto by som mohla pokračovať.....  

• Veľmi málo času na agendu - plány, známky - IZK, projekty, súťaže, zápisnice z porád a iné, čo 
spôsobuje stres a často psychický nátlak pre učiteľa. Zlepšenie by bolo možné  zjednodušením 
agendy na školách. 

• Ešte väčší počet žiakov v triede - aspoň 30, k  tomu minimálne 5 integrovaných - to musí každý 
učiteľ za ten plat hravo zvládnuť. Povinnosť zotrvávať na pracovisku od 7 - 15:30 a byť k 
dispozícii komukoľvek, kto má pocit, že učiteľ môže za všetko. A nie že si niekto z reformátorov 
spomenie na výrok, že škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody. Tu ešte niekto verí na zmenu k 
lepšiemu?  

• Pracujem v škole s výborným kolektívom aj dobrým ústretovým vedením. Každý z nás si plníme 
svoje učiteľské povinnosti až priveľmi svedomito. Svojich žiakov nielen učíme, ale aj 
vychovávame, liečime, naháňame, skúšame aj popoludní, pripravujeme na súťaže a kult. a šport. 
podujatia, akadémie. Dlho do noci, čím v mnohom suplujeme úlohu rodičov, psychológov, lekárov, 
policajtov. Veľmi dobre sa vieme vžiť do detskej duše. Vadí nám však už dlhé roky príliš veľa 
administratívy, papierovania, vypĺňania tabuliek, písomných hodnotení + po nástupe novej vlády- 
nás čaká opäť zmena plánov, ktoré si musíme vyrábať sami v auguste. Plány by  mali  byť jednotné 
pre celú SR a mali by ich vypracovávať metodické centrá. Plán by mal byť súčasťou každej 
učebnice!!! V škole nám chýba v lete klimatizácia- v horúčave pri 33 stupňoch to zdravotne 
nezvládajú ani žiaci, ani my. Bolí nás, keď pri celoslov. hodnotení školstva počúvame, že naši žiaci 
sú len vizitkou našich učiteľov! To zďaleka nie je pravda! Naši žiaci sú v PRVOM rade vizitkou 
svojich RODIČOV! My máme učiť vychované deti - a tých je v škole asi len 70 percent. Čas, ktorý 
by sme mali venovať učeniu detí, venujeme tomu, že riešime ich vulgárne agresívne správanie - s 
rodičom, psychológom, psychiatrom, lekárom, policajtom... Deťom chýba kultúra vyjadrovania a 
správania. V každej veľkej slov. škole by sa pokojne uživil 1 psychiater, 1 policajt a 1 
administratívny pracovník. Veď aj učiteľ sa chce plne venovať svojej vlastnej rodine, ktorú pre 
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množstvo školských povinností zanedbáva. O tom by vedeli rozprávať naši manželia a naše deti... 
Učiteľ si zaslúži úctu a veľký obdiv. Dúfam, že tieto moje názory budú aj niekým vypočuté a 
akceptované a raz padnú aj na úrodnú pôdu.  

• Každý učiteľ by mal mať jeden pracovný notebook v škole.  
• Ľudskosť, citlivosť, intuícia, pozitívne vnímanie, kolegiálnosť a peniaze.  
• Viac asistentov učiteľa, legislatívna podpora rázneho  riešenia správania sa žiakov, ktoré nie je v 

súlade so školským poriadkom, ráznejšie riešenie záškoláctva, delenie žiakov do skupín podľa 
prospechu nepovažovať za rasovú segregáciu. Legislatívne zabezpečiť, aby žiaci s nevyhovujúcou 
hygienou (špina, zápach, vši) neohrozovali spolužiakov ani pedagógov.  

• Primeraný prístup vedenia školy k zamestnancom, lepšie finančné ohodnotenie práce učiteľa, 
vhodné metodické materiály pre učiteľa.  

• Menší psychický tlak na pracovisku, lepšie medziľudské vzťahy, lepšie materiálne vybavenie 
školy.  

• Rekonštrukcia školskej budovy, nový šk. nábytok,  telocvičňa, laboratória.  
• Dať učiteľom status verejného činiteľa.  
• Každý vedúci pracovník t. j. riaditeľ školy by mal byť vo funkcii max. dve volebné obdobia. 

Nemali by pracovať manželia na pracovisku v pracovnom pomere  ako nadradený a podriadený. 
Vzdelávanie učiteľov (kreditné) by malo byť určené podľa aprobácie učiteľov. Veľa učiteľov 
dostáva kredity iba za účasť na kreditnom vzdelávaní. Kredity by nemali platiť iba 7 rokov.  

• Systematizácia vzdelávania a odbúravanie zbytočnej byrokracie. Hovorí sa o tom často, ale v praxi 
to vôbec nepociťujem!  

• Som spokojná s mojou prácou, ale veľa síl mi berie, ako sa k nám správa zriaďovateľ, nepodporuje 
našu prácu.  

• Príliš veľa úloh na plnenie, nedostatok času. Lepšie pracovné vzťahy, viac samostatnosti pri výbere 
hocičoho. Žiadna úcta rodičov, pripadám si ako ich operka, sluha, ktorému môžu volať v 
akomkoľvek čase. Šikanovanie vedenia za hlúposti - nemôžeme sa pomýliť, škrtať, opravovať. 
Množstvo nových technických vymožeností, ktoré sa však musíme učiť po skončení svojej práce, 
keď už sme úplne vyčerpaní.  

• Na tomto pracovnom mieste a pozícií pracujem 2 roky. Z predošlého pracoviska, kde som 
odpracovala takmer 30 rokov, som musela odísť z dôvodu okamžitého skončenia pracovného 
pomeru. Bola som šikanovaná riaditeľkou školy a výpoveď bola len dôsledok šikany. Súd potvrdil 
neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Napriek tomu som sa nevrátila na pôvodné miesto z 
obavy, že šikanovanie bude pokračovať. Okrem mňa tam boli šikanovaní aj iní zamestnanci, 
našťastie bola riaditeľka školy z funkcie odvolaná. Veľmi oceňujem tento prieskum prac. 
podmienok v školstve a verím, že bude zo strany kompetentných väčšia kontrola  nadriadených, 
ktorí podľa môjho úsudku majú neobmedzené možnosti a zamestnanci z obavy zo straty 
zamestnania len ticho trpia.  

• Je potrebné zmeniť spôsob financovania školských zariadení, zrušiť normatívy na žiaka. Je 
stresujúce pracovať  počas neustále sa meniacich zákonov a nariadení. Inovujú sa inovované štátne 
vzdelávacie programy. Zhoršuje sa spolupráca s rodičmi, učiteľ nie je nijako chránený pred 
rodičmi, resp. žiakmi....Na vytvorenie novej koncepcie je potrebná participácia hlavne zo strany 
pedagógov, ktorí skutočne učia a nie "odborníkov"  teoretikov, ktorí sú na míle vzdialení od reality.  

• Ochrana človeka, ako zamestnanca od útokov rozhorčených rómskych rodičov, ktorí veľmi často 
sa objavujú v škole pod vplyvom alkoholu!  

• Menej žiakov v triedach, nižší úväzok pre výchovného poradcu, spoločenské postavenie učiteľa, 
sociálne výhody podobné policajtom, hasičom - rekondičné pobyty, liečenia.  

• Do školstva som sa vrátila po niekoľkých rokoch. Mám malé dieťa a môj zamestnávateľ mi dáva 
pocit, že moje dieťa je prvoradé. Nie som nervózna z práce, lebo viem, že ak mi dcéra ochorie, 
nemusím byť z toho v strese. Milujem svoju prácu a beriem ju skôr ako poslanie. Vidím, že je to 
lepšie, ako to bolo niekedy, ale učitelia boli, sú a budú vždy frustrovaní zo svojej práce. Tak je to 
ale úplne v každej práci. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa :-)  
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• Ďakujem, že sa ma niekto pýta: - jednoznačne určiť čo, v akom rozsahu a za čo učiteľ robí; - na 
všetky zmeny v školstve učiteľov pripraviť, vyškoliť, neodovzdávať im informácie o reforme cez 
média; - mať k dispozícii potrebné metodické materiály, plány, ... - podľa mňa je to prirodzená 
súčasť učebnej technológie a nevytvára si ich každý učiteľ sám; - mať k dispozícii všetky 
všeobecné prostriedky potrebné k vyučovaniu a nezabezpečovať si ich za peniaze našich rodín (od 
špendlíka, papiera, ... až po farebnú tlačiareň a notebook) a špeciálne prostriedky - u mňa konkrétne 
na F a CH; - pripraviť učiteľov na zvládanie záťažových situácií; - nebyť závislými na 
zastupovaných hodinách, aby sme si pokryli prázdniny žiakov (ja svoje voľné hodiny tak veľmi 
potrebujem na prípravu svojich hodín CH a F v učebni, pokusov, praktických aktivít, ...); - seriózne 
prehodnotiť, či všetky predmety majú mať rovnaký 23 hodinový úväzok - z hľadiska náročnosti 
vstupov, realizácie a výstupov z hodín;  - jednoznačne určiť delenie tried na skupiny na praktických 
aktivitách z CH a F. Ďakujem, že si to niekto prečíta. Ďakujem, že niečo urobí. My učitelia máme 
motivovať žiakov. Kto motivuje nás učiteľov? Fakt som už zo svojej práce unavená (a existenčne 
závislá) ...stále vnímam svoju prácu ako veľmi zmysluplnú.  

• Zrušiť zbytočné papierovanie, schôdzovanie, netrvať na pevnej pracovnej dobe, platené voľno 
počas vedľajších prázdnin, napr. ako prekážka v práci zo strany zamestnávateľa, príp. ako študijné 
voľno, po odpracovaní určitého počtu rokov v školstve nárok na voľno na rehabilitáciu, takisto 
skrátený úväzok pre tých, ktorí odpracovali napr. 30 rokov, samozrejme pri zachovaní 100% mzdy, 
nárok na skorší odchod do dôchodku.  

• Celkovo som spokojná, veľkú zásluhu má na tom naše vedenie.  
• K výkonu mojej práce určite neprispieva to, že nemáme na škole asistentov, pritom v triedach 

máme žiakov, ktorí sú začlenení bez úpravy plánov, zopár s  upravenými plánmi a niekoľko 
žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa osnov špeciálnych škôl. Toto sa nedá zvládnuť pri plnom 
nasadení a s pozitívnymi výsledkami. Nepáči sa mi, že sa posudzuje kvalita pedagóga a kvalita škôl 
podľa výsledkov Testovania 5 a Testovania 9. Veď predsa, keď pracujem na škole, kde je 80% 
rómskych žiakov, kde je značná jazyková bariéra, a nulová domáca príprava, nemôžem byť predsa 
zodpovedná za to, čo si žiak osvojí a taká škola tiež nemôže konkurovať školám z miest, ktoré 
majú výberové triedy. Bolo by fajn zmeniť systém aj pri týchto rómskych žiakoch. Situácia je ozaj 
zlá a ľudia, ktorí nežijú v regióne s rómskymi žiakmi len sotva vidia jej závažnosť. Lepšie by sa 
nám pracovalo, keby sme mali dostatok pomôcok, vypracované metodické materiály ku kvalitným 
učebniciam (tak ako je to v prípade učebníc anglického jazyka - Project) Tie zo slovenského jazyka 
sú žalostné, bez metodiky a plné chýb.  

• Čím vyšší vek, treba nižšiu vyučovaciu povinnosť alebo menší počet detí v triede/delenie na 
skupiny v predmetoch. 

• Zníženie úväzku z 23 na 21 hodín. Zníženie počtu hodín v rozvrhu žiakov tak, aby žiaci na 2. 
stupni mali max. 6 hodín denne a žiaci 1. stupňa max. 5 hod. denne.  Zlepšiť tlač učebníc podľa 
vzoru starých učebníc - hrubo vytlačené poučky a štruktúra výkladu klasicky: Čo je to - pojem, 
vlastnosti, príklady, použitie. Učebnice sú pre žiakov a keď je žiak chorý, mal by sa vedieť v 
učebnici zorientovať.  

• Debyrokratizácia školstva, znížiť náročnosť ekonomických činností.  
• Predovšetkým vláda a minister by si  už konečne mali uvedomiť, že to, čo doteraz reformovali, 

vedie k úpadku mladej generácie, ktorá nemusí sa vôbec snažiť pracovať na sebe, lebo sa všade 
dostane bez väčších problémov. Kedysi naši žiaci boli konkurencie schopní pre svoju skutočnú 
kreativitu a logické myslenie. Ak chceme zlepšiť úroveň škôl, tak nech sa vybavia technikou na 
úrovni 21. storočia, ale zmeniť sa musí i myslenie a prístup k hodnote vzdelania.  

• Nezaťažovať učiteľov množstvom akcií, ktoré niekedy nemajú zmysel, len si niekto urobí čiarku. 
Zaviesť do škôl asistentov, pre slabších žiakov.  

• Brať do úvahy aj zhoršujúci  vedomostný stav žiakov  (Rómov) z odľahlých krajov Slovenska a 
taktiež zhoršujúce sa správanie žiakov, pričom učiteľ nemá žiadne práva pred žiakom a jeho 
rodičom. Je na tom oveľa horšie ako policajt.  

• Nepáči sa mi bezhlavý spôsob integrácie vo vzdelávacom systéme (inklúzie už vôbec). Som za 
integráciu, ale so zabezpečením podmienok na realizáciu ŠVVP a to nie na úkor plnohodnotného 
vzdelávania intaktných žiakov. Nepáči sa mi napríklad tlačivo na vypracovanie "Návrhu na prijatie 
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žiaka so ŠVVP" (je pekné, že ho zredukovali, ale podľa môjho názoru až na hanbu a pri vypĺňaní aj 
na nervy). Nepáčia sa mi možnosti kariérneho rastu odborných zamestnancov v špeciálnej 
pedagogike, pretože keď už majú možnosť sa vzdelávať, tak len minimálne s nárokom na kredity. 
Uvediem príklad - Žiakov aj s ťažkou formou autizmu do ZŠ integrujú, ale školský špeciálny 
pedagóg, ktorý musí s takýmito žiakmi pracovať, nie je cieľovou skupinou na vzdelávacom 
programe "Dieťa a žiak s autizmom". A nepáčia sa mi priepastné rozdiely v platoch, čo sa odráža aj 
na spoločenskom statuse. Zarábam okolo 600 eur. Ani by sa mi to nezdalo tak málo, ale ceny sa 
prispôsobujú priemerným platom a tie sú vyššie vzhľadom na to, že veľa ľudí zarába tisíce a 
najhoršie, že tí čo o tom rozhodujú 10-100 tisíce. Príliš veľký nepomer na to, kto koľko a ako robí. 
To, ako to všetko (a určite aj viac) zlepšiť, je podľa môjho názoru na dlhšie jednanie. Ďakujem za 
tento priestor. Prajem pekný deň.  

• Vo vedení školy by mal pôsobiť aspoň jeden profesionálny manažér.  
• Ak raz učiteľ dostane za prácu kredity, prečo hneď nejde do vyššej platovej triedy, ale znovu musí 

skúškou niečo dokazovať? Doktorom nič neberú, ak raz niečo získam, prečo to musím stratiť?  
• Bolo by dobre nešikanovať  starších učiteľov pre ich "vysoké platy", ktoré mame len podľa 

tabuliek a nevyčítať im, ak si urobia druhú atestáciu. Myslím, že táto možnosť je pre všetkých, nie 
iba pre nadriadených. Nedá sa stále počúvať, že sme drahé.  

• Modernizácia budovy školy a tried. Udelenie sankcií rodičom, ktorí znevažujú učiteľské povolanie 
a nevychovávajú svoje deti.  

• Pracujem na 71% ako učiteľ a výchovný poradca a 29% školský psychológ. Pracovala som 
predtým v špeciálno-pedagogickej poradni, ako psychológ úradu práce, ako stredoškolský učiteľ a 
na dohodu som učila na vysokej škole, ale rigorózna skúška sa mi nezarátava do atestácie, lebo v 
sledovanom období som pracovala na úrade práce. Stratila som vedomosti, ak som mala projekty s 
mladistvými alebo ak som bola na poradni? Tak asi nemôžem byť spokojná so svojím 
ohodnotením.  

• Viac ponúk na profesijný rast z jednotlivých vyučovacích predmetov. Podobne ako v Holandsku by 
mali vekom a odpracovanými rokmi mzdy rásť a úväzok klesať /50-60-ročný učiteľ má síce viac 
skúseností, ale fyzicky už nie je tak výkonný, ako keď mal 30/. Zrušiť kreditový systém, pretože sa 
kredity naháňajú umelo /mám kredity za niečo, čo v praxi vôbec nevyužívam/. Učitelia by mali 
mať nárok na 1 rok plateného voľna po 25 -30 odpracovaných rokoch, podobne ako je to v Poľsku. 
Učitelia by mali mať nárok na bezplatné relaxačné pobyty. Učitelia by mali mať suplované hodiny 
zaplatené. Nemám problém byť od 7,00 do 14,00 v škole, ale doma opravujem písomky a 
pripravujem sa na ďalší deň minimálne 3 hodiny. Rátajte, prosím, koľko je to spolu! Bolo naozaj 
nevyhnutné zavádzať pevnú pracovnú dobu?! Je ešte veľa vecí, ktoré by som tu napísala, ale som 
presvedčená, že hlasy radových učiteľov vypočuté aj tak  nebudú.  

• Bolo by potešujúce, keby verejnosť, teda politici, neskúsení učitelia, neriešili veci v školstve, 
vzdelávaní, keď nemajú poňatia o tom, čo práca učiteľa v dnešnej dobe obnáša. Rovnako by som 
žiadala o objektívne hodnotenie žiakov, ktorí sú posielaní na psychologické vyšetrenia, tzn. ŠVVP 
žiaci, pretože, aj z nich mám pocit, že svoju prácu len odbijú a realita sa vymyká z pod kontroly. 
Akákoľvek ich návšteva v rámci kontroly ŠVVP žiaka nie je adekvátna, pretože žiak vie v danú 
chvíľu ako sa má správať a teda ich prieskumy nie sú objektívne, relevantné. To je len v skratke 
môj osobný názor. Potrebujeme ľudí, ktorí nás, učiteľov, viac podporia, pochopia tam, kde treba -
napr. u ministra.  

• Umožniť ZŠ vylúčiť neprispôsobivého žiaka, narušujúceho priebeh vyučovania /žiaka bez záujmu 
vzdelávať sa/ z vyučovacieho procesu na isté obdobie, aby bolo umožnené ostatným žiakom 
prijímať vzdelanie. Žiak by mal počas tohto obdobia neospravedlnenú absenciu a znášal by všetky 
následky s tým súvisiace. Počas tohto obdobia sa musí zákonný zástupca preukázateľne postarať o 
výchovu neprispôsobivého žiaka a plne prebrať zodpovednosť. Odstrániť zdĺhavé postupy 
prostredníctvom sociálnych inštitúcií, ktorých výsledky sú mizivé. Týmto opatrením sa umožní 
učiteľom odovzdávať vedomosti žiakom bez stresu  a neplytvať časom pri eliminovaní nežiadúcich 
prejavov neprispôsobivých žiakov. Pridelenie asistenta pomáha integrovaným žiakom v prípadoch, 
keď prejavujú záujem o vzdelanie.  
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• Poskytnutie lepších učebníc, v ktorých bude učivo prezentované systematicky, nie chaoticky. 
Poskytnutie metodík k jednotlivým predmetom. Riešenie rómskej otázky - veľký problém máme s 
ich správaním, dochádzkou, s úplnou apatiou voči učeniu, nerešpektovaním bežných pravidiel.  

• V zborovni nemáme chladničku, nemáme vyhovujúci nábytok - skrine a police, úložný priestor na 
dokumentáciu, vlastné materiály.  

• Ďakujem, bolo mi cťou.  
• Povinné relaxačné, rekondičné pobyty pre učiteľov.  
• Nestotožňujem sa s faktom, že každá vláda robí neustále reformy školstva, čo príliš zaťažuje 

všetkých pedagógov a v konečnom dôsledku neoverenými a neodskúšanými "experimentmi na 
žiakoch" významne znižuje úroveň kvality vzdelania terajšej mladej generácie.  

• Spoločenský status učiteľa v našom štáte je na bode mrazu. Finančné ohodnotenie učiteľa je veľmi 
nízke. Normatív na žiaka je nepostačujúci. Ak riaditeľ školy chce, aby jeho škola napredovala 
kvalitnou materiálnou a technickou vybavenosťou musí zháňať finančné prostriedky u sponzorov - 
stáva sa z neho žobrák, ktorý prosí o almužnu.  

• Zvýšenie platu. Spoločenské uznanie. Väčšia právomoc učiteľa pri jednaní so žiakmi a rodičmi. 
Ochrana práv učiteľa pred verejnosťou - rodičmi a žiakmi. Počet žiakov v triede znížiť na max. 15  
žiakov.  

• Kvalitné učebnice, štandardy, plány centrálne zadané. Nezaťažovať učiteľa písomnosťami, 
štatistikami a nechať mu viac priestoru na prípravu na vyučovanie a prácu so žiakmi. Prepracovaný 
systém vzdelávania s nadväznosťou učiva a predmetov. Odstrániť chaos a neustále zbytočné zmeny 
vo vzdelávaní. Dať učiteľovi viac priestoru na sebavzdelávanie. Odmeňovanie učiteľa v závislosti 
od vykonanej práce s prihliadnutím na opravy písomných prác a sledovanosť predmetov - 
matematika, jazyky. Zvýšiť spoločenský status učiteľa.  

• Podľa môjho názoru, sa povolanie učiteľa môže vykonávať s udržaním psychického zdravia 
najviac do veku 45 rokov.  

• Len to by som chcela dodať, že pred 25 rokmi som na Liptove navštevovala školu, ktorá bola tak 
nádherná a krásne vybavená, moderná, s odbornými učebňami, nádherným antukovým ihriskom 
atď. Škola, v ktorej teraz pracujem je oproti tomu veľká bieda. Je mi smutno, že moje deti nemajú 
možnosť zažiť takú školu, s takým vybavením ako ja pred 30 rokmi. Je to strašné smutné. Otvorte 
už oči. Sme v trnavskom kraji asi najväčšia škola, ale aká bieda. Je to smutné. Veľmi.  

• Ja si myslím, že to, že pýtajú náš názor, je veľmi pozitívny krok v školstve. Dúfam, že moja spätná 
väzba vám pomôže objektívnejšie vidieť prácu pedagogických zamestnancov, zdôrazniť ich 
problémy, ťažkosti; a prispeje k tomu, aby sa mohli zrodiť námety, nápady, stratégie na riešenie 
ozajstných problémov a na zvýšenie účinnosti práce pedagogických zamestnancov.  

• Základná škola: Rovnaké osnovy a predmety pre všetky školy; Zhoršili sa medzipredmetové 
vzťahy; Staré učebnice boli lepšie vypracované, bol v nich systém; K novým učebniciam chýbajú 
metodiky; Časová dotácia 1 hodina na prírodovedné predmety je nedostačujúca; Nový minister - 
nová reforma; Školstvo za posledné roky ide dole vodou, z roka na rok žiaci vykazujú horšie 
výsledky v testoch, monitoroch; Kritéria prijatia na stredné školy sa znížili, žiaci sa prestávajú učiť, 
veď aj tak sa dostanú na školy, o remeslá nemajú záujem, lebo nie sú finančne ohodnotené; Viac 
financií do školstva na pomôcky, platy učiteľov, aby neodchádzali a bola by potom väčšia 
odbornosť.  

• Aby riaditeľka neuprednostňovala svoje kamarátky, či už platovo alebo pri vzdelávaní.  
• Menej nezmyselnej byrokracie - viď zápis do triednej knihy o poučení o BOZP, keď žiaci 

odchádzajú na voľné dni strávené s rodičmi (prázdniny, štátne sviatky a dni pracovného pokoja).  
• Ak by mal učiteľ väčšie kompetencie a nezažíval toľko tlaku od rodičov, učilo by sa ľahšie. 

Kreditový systém je potrebné upraviť a nesiahať učiteľom na príplatok za kredity, keď tie 
vedomosti bude využívať už navždy. Mnoho učebníc sa nedá ani použiť alebo sú k nim potrebné 
ďalšie dve. Čím ďalej, tak je to horšie a komplikovanejšie.  

• Chýba oddychová miestnosť, klubovňa, voľnejší kabinet; Mať k dispozícii technika, psychológa, 
špeciálneho pedagóga ... = odborný pg servis! Znížiť administratívnu záťaž a papierovačky - 
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potvrdenia, súhlasy, vyjadrenia, zápisnice, oznámenia, návrhy .... Nemeniť často koncepcie, 
zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia; Nemeniť často učebnice, učebné zdroje, neprehadzovať 
učivo ... Znížiť rozdiely v modernizačnom dlhu medzi školami, Sústrediť sa na kvalitu vzdelávania, 
nie na kvantitu žiakov, Nebojovať s nedostatkom finančných prostriedkov ako učiteľ, ale ani  ako 
živiteľ rodiny ....?!?! slušne a dôstojne žiť, chodiť s radosťou do školy a tešiť sa na žiakov.  

• Neplnooganizovaným školám dať právnu subjektivitu, aby o vyučovaní odmeňovaní nerozhodovali 
nevzdelaní starostovia.  

• Zlepšiť materiálne vybavenie pracovného prostredia.  
• Odstránenie byrokracie - zbytočné papierovanie, odstránenie povinnosti robiť plány pre 

začlenených žiakov - mala by to byť povinnosť psychológov. Žiadať od psychológov dôslednejšie 
vyšetrenia žiakov s možnosťou napomenutia rodičov k zvýšenej starostlivosti a kontroly žiaka. 
Chýba mi ochrana učiteľa pred agresívnymi žiakmi a rodičmi daná zákonom. Učebné osnovy by 
mali byť jednotné pre všetky základné školy na území republiky, nakoľko je u nás  povinná školská 
dochádzka a pri prestupe zo školy na školu majú žiaci nemalé problémy/iné učebnice, predmety, 
učivo.../ a každý žiak má právo na získanie rovnakých zručností a vedomostí. Diferencované 
osnovy patria do stredných a vysokých škôl.  

• Obmedziť papierovanie, Zvýšiť počty hodín, Spravodlivé odmeňovanie učiteľov aj po 32 
odpracovaných rokoch (platová tabuľka).  

• Aj tak sa dotazníkmi nič nevyrieši. Plavčan chystá ďalší BLUD, nazýva sa Národný program 
vzdelávania, za Mikolaja vznikli bludy  Školský vzdelávací program + štátny vzdelávací program - 
pamflety, ktoré treba vypracovať zo zákona, ale celý školský rok ich nikto nepotrebuje!!!!  

• Znížiť odchod veku do dôchodku v dôsledku vysokého psychického tlaku.  Chrániť učiteľov pred 
šikanou zo strany rodičov. Pomoc odborníkov pre každého pedagóga, ktorý pracuje s deťmi s 
rôznymi poruchami.  

• Prečo o mojej pracovnej zmluve rozhoduje starosta, alebo obecné zastupiteľstvo. Pracujem v 
súčasnej škole štvrtý rok a stále dostávam zmluvu len na zástup. Som veľmi rada, že mám prácu, 
ale prečo nemôžem dostať zmluvu na stalo? Zákon je veľmi zlý /2-krát a hľadaj si nové miesto/ a 
hlavne pre začínajúcich učiteľov  a pre tých, čo zmenia školu. Pretože nedostaneme zmluvu na 
dobu neurčitú, to je v nedohľadne!!!!!!!!!!!!!  

• Väčšinu bodov by som v mojom predchádzajúcom pracovisku na strednej škole úplne inak 
ohodnotil, a to v negatívnom smere.  

• Zníženie maximálneho počtu žiakov v triedach, viac financií v školstve najmä na materiálne 
vybavenie a zlepšenie platových podmienok, znížiť vekovú hranicu odchodu do dôchodku pre 
učiteľov.  

• Spoločenské postavenie, nepodceňovanie nášho vysokoškolského vzdelania, našich kompetencií a 
primerané finančné ohodnotenie. Školstvo potrebuje aj financie na modernizáciu vyučovacieho 
prostredia a pomôcok na vyučovanie.  

• Najväčší problém vidím v absolútne nevyhovujúcom riadení škôl riaditeľmi. Chýba manažment, 
participatívne a subsidiárne riadenie, ktoré by sa následne prejavilo aj do vzťahu k žiakom. 
Riaditelia nepoznajú legislatívu a svoje povinnosti voči zamestnancom, prerokovávanie 
pracovných podmienok so zástupcami zamestnancov, odbormi. Zákon dáva žiaľ všetky práva do 
ruky riaditeľa. Ten ale často nemá osobnú zodpovednosť za zlý stav školy.  

• Trieda bez začlenených žiakov, MR.  
• Na každej škole by mal byť psychológ, alebo špeciálny pedagóg. Na každej škole by mal byť 

zdravotník kvôli narastajúcemu počtu ochorení, alergií, cukrovky, atď. V triedach by malo byť 
menej detí. Vyššie platové ohodnotenie pedagógov. Viac native speakers ako učiteľov cudzieho 
jazyka. Menej byrokracie, viac voľnosti pre učiteľov.  

• Prijala by som akreditovanú možnosť vzdelávania priamo na našej škole. Priala by som si viac 
spravodlivosti v školstve. Riaditeľ by mal v prvom rade posudzovať výkon učiteľa na jeho 
vyučovacích hodinách, nie to, ako robí nástenky, výzdobu a podobne a už vôbec nie to, či sa 
zúčastňuje na akciách školy mimo jeho pracovný čas (napr. nanútené posedenie v piatok večer s 
triednymi dôverníkmi) alebo to, čo sa dopočuje od kolegov neprajníkov.  
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• Riaditelia škôl majú veľké kompetencie pri výbere svojich "podriadených", o zamestnaní rozhoduje 
veľký subjektívny faktor. Podobne pri finančnom hodnotení zamestnancov je to tiež subjektívne, 
odhliadnuc od základného tabuľkového zaradenia.  

• Prečo sa stupnica platových taríf ped. zamestnancov od dĺžky započítanej ped. praxe končí rokom 
32? 

• V štátnej základnej škole majú byť rovnaké pracovné podmienky a vybavenie škôl na celom 
Slovensku, keďže je povinná školská dochádzka.  

• Malo by sa v školstve uvažovať o tom, aby sa aj učitelia dostali na dôchodok skôr, ako sa dostanú 
ľudia, ktorí pracujú pre verejnosť ( policajti, baníci...) hrozí vyhorenie človeka v danom povolaní.... 
treba skrátiť vek na odchod do dôchodku. Pracovať v školstve je krásne, ale časom únavné... 
Vďaka za pochopenie.  

• Lepšie ohodnotiť prácu učiteľa, znížiť u učiteľov vek odchodu do dôchodku, pri ich namáhavej a v 
súčasnej dobe psychicky zaťažujúcej a stresujúcej práci si zaslúžia aspoň bezplatné týždenné 
relaxačné pobyty minimálne raz do roka.  

• V škole nám je zima, je nedostatok pomôcok, ako aj vybavenia pre kvalitnú výučbu. Učiteľ 
nedostáva spätnú väzbu od nadriadených. Nemá priestor na vyjadrenie svojho názoru, nemá 
podporu od rodičov. 

• Školstvo nám umožňuje sa ďalej vzdelávať a motivuje nás prostredníctvom vzdelávania a zároveň 
získavania kreditov, ktoré sa premieňajú na % zvýšenia platu, ale zároveň zriaďovateľ (v tomto 
prípade mesto Košice) obmedzí počet vzdelávacích kurzov napr. cez MPC, na dve v priebehu šk. 
roka. Žiadosť však musí predložiť na schválenie riaditeľovi školy. Problém nastane, ak sa tieto v 
priebehu roka neotvoria a učiteľ si v ten daný rok nemôže zvýšiť kvalifikáciu ani ovplyvniť 
zvýšenie platu. Zriaďovateľ tak ušetrí na mzdových nákladoch.... Štát je krytý, lebo umožňuje 
učiteľom vzdelávať sa... Len učiteľ na konci reťazca sa čuduje....  

• V školstve je nutná zmena hodnotenia práce učiteľa. Kreditový systém nezaručuje kvalitnejších 
učiteľov, rovnako vykonanie atestačných prác z učiteľa zo dňa na deň nespraví lepšieho. Celé zle! 
Je nutné vrátiť skôr systém uznania rigorózneho vzdelávania ako kvalifikačnej skúšky (1.atestácia).  
Financovanie školstva by malo byť jednotné a priame, bez možnosti zasahovania zriaďovateľom. 
Ďakujem za Vašu snahu zisťovať skutočné údaje o zamestnaní v školstve. S úctou, R.  

• Hlavne odbremenenie učiteľov od kopy zbytočných papierovačiek...to nás ozaj unavuje ...  
• Práca v škole ma baví, rada vymýšľam nové veci a chystám ich pre deti, rada s nimi pracujem, ale 

keď sa o niečo nové snažím, staršie kolegyne na mňa zazerajú, že zasa táto niečo vymýšľa. Keď sa 
nám niečo pekné a zaujímavé podarí, veľmi by ma potešila aj nejaká finančná odmena na výplatnej 
páske za prácu navyše, za čas navyše, ktorý v práci trávim, keď ostatní odídu, ale nič také sa 
samozrejme nestane. Naše školstvo je v smutnom stave, ale sú v ňom aj pozitívne veci, tie by sme 
si mali vziať a rozvíjať ich, a nie robiť zbytočné reformy, ktoré všetko len pokazia.  

• Všetko bolo už povedané, zmeny vedú k horšiemu.  
• U učiteľov by sa mala znížiť veková hranica odchodu do dôchodku. Každodenný vysoký stres a 

pracovné tempo nikto z nás dlho nevydrží - oddychový priestor pre učiteľov /zborovňa ho 
neposkytuje/. Na dedinských školách je vyučovanie viazané na dopravu - sú skrátené prestávky (5 
a 10 min), vyučovanie začína o 7:30 hod. Mal by sa urobiť prieskum srdcovo-cievnych ochorení 
učiteľov - absencia pri chorobe nie je možná - nemá kto zastupovať.  

• Kvalita vzdelania z pohľadu žiaka by sa podľa môjho názoru zlepšila vtedy, ak by učitelia boli 
spravodlivo ohodnotení za svoj výkon. V súčasnosti je to žiaľ rovnako pre toho učiteľa, ktorý sa 
snaží, vzdeláva, vnáša do svojej práce so žiakmi množstvo nových metód a foriem práce, ako aj pre 
učiteľa ktorý stagnuje a učí rovnako ako na začiatku svojej kariéry. Chýba nám motivácia a už aj 
dlhé roky osobný príplatok.  

• Výrazne zvýšiť financovanie školstva: údržba celého majetku, kompletné financovanie materiálno-
technického vybavenia škôl vrátane všetkých drobných výdavkov ako kancelárske potreby, 
hygienické potreby.  

• Najviac zaťažuje učiteľa dozor nad žiakmi. To by mohli robiť asistenti. Chýba stály psychológ 
pretože problémových žiakov je už dnes viac, ako bezproblémových. Neexistuje program a ani 
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priestor pre nadané deti, len pre problémové a zdravotne, či mentálne postihnuté deti. Je stále viac 
byrokracie, nutnosťou je to výrazne zredukovať. Kreditný systém je funkčný len čiastočne. Ja mám 
236 kreditov a príplatok len za 60.  Ostatné prenechám asi pánu ministrovi ako vianočný darček. 
Mladí do školstva nechcú ísť. Oni aj začnú učiť, ale keď zistia, aká je to náročná práca za smiešny 
plat, tak odídu do výroby. Dúfam, že som svojimi pripomienkami pomohla Vášmu prieskumu.  

• S podmienkami v rámci BOZP na nasej som spokojná.  
• Stretávam sa momentálne so šikanovaním mojej osoby rodičmi žiaka, správanie z ich strany je 

ponižujúce a dehonestujúce. Rodičia nám priam rozkazujú ako máme pracovať a hodnotiť deti. 
Považujem to za veľmi zlé.  

• Zaslúžili by sme si predovšetkým úctu od rodičov, potom by sme ju asi pocítili aj zo strany detí a 
vyššie postavených štátnych činiteľov. Chýbajú pomocné metodické materiály, lebo pátranie po 
nich a výroba pomôcok zaberá nesmierne veľa času. Zo školstva predovšetkým nechýbajú finančné 
prostriedky  na platy, ale na kvalitné pomôcky. Zamestnávatelia a  ministri by si mali uvedomiť, že 
školstvo nie je priamo produktívny odbor - "nevyrába" peniaze, ale "vyrába" kvalitných 
odborníkov.  

• Nadriadený by nám rád poskytol odmenu, ale nemá fin. prostriedky - obec nedá!!! Násilie v 
podobe šikany je zo strany žiakov a rodičov - bolo by vhodné zabezpečiť ochranu učiteľa pred 
šikanou zo strany rodičov a žiakov! Zrušiť právo rodičovi, ktorý má dieťa s PPP, aby rozhodoval o 
tom , či má dieťa zostať v bežnej škole, alebo prejsť do Špeciálnej školy. Učiteľ stráca 15 -20 min. 
z vyučovania riešením problémov s takýmto žiakom, čím ochudobňuje ostatných vzdelávateľných  
zdravých žiakov o množstvo poznatkov. Kvôli 1 integrovanému trpí 20 ostatných žiakov. Predsa 
pedagóg + psychológ + špeciálny pedagóg vedia posúdiť, či dieťa vedené v PPP je schopné 
zvládnuť tempo normálnej školy alebo nie.  

• Zvýšiť platové podmienky, znížiť vek. hranicu odchodu do dôchodku, regeneračné a relaxačné 
pobyty, znížiť počty žiakov v triedach.  

• Ak sú dané pravidlá, nech sú záväzné pre všetkých bez rozdielu.  
• Znížiť maximálny počet žiakov v triedach, učiteľom znížiť vek odchodu do dôchodku, vyššie 

finančné ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov  a viac finančných prostriedkov 
do škôl na pomôcky, zrušenie kreditov.  

• Dôležitá je spolupráca v kolektíve, porozumenie. Dôležité je, aby sa človek mohol vyjadriť svoj 
názor, aby bol zodpovedný za to, čo robí a za to, ako to robí.  

• Uvítala by som, keby učiteľ mal možnosť aspoň naobedovať sa v kľude, nie v hluku detí, ktoré nie 
je možné utíšiť.  

• Menej byrokracie, viac kvalifikovaných a hlavne "ľudí z praxe" na ministerstvách.  
• Práca, ktorú učiteľ v dnešnej dobe vykonáva je psychicky tak náročná, že by za ňu mal byť 

odmeňovaný nielen vyšším platom, ale aj skorším odchodom do dôchodku!!!  
• Slabé finančné ohodnotenie.  
• Som spokojný s prácou, ktorú mám, lebo cítim, že robím niečo užitočné a veľmi potrebné, čím 

výchova detí a mládeže v dnešnej dobe určite je!  
• Osobnostne, morálne, inteligenčne zrelí ľudia vo vedúcich funkciách.  
• Prácu učiteľa nemožno všeobecne hodnotiť podľa výsledkov žiakov, nakoľko existujú školy s 

pomerne vysokým počtom žiakov z rómskych marginalizovaných komunít. Z týchto žiakov je 
väčšina absolútne nevzdelateľných a nie je možné ich naučiť základné učivo, základné veci a nie 
ešte od nich chcieť nejaké výsledky. Týchto žiakov vzdelávanie nezaujíma a školu navštevujú len z 
povinnosti, aby dostali jedlo a ich rodičia príspevky. Učiteľov je potrebné odbremeniť od 
sústavného vypisovania obrovského množstva tlačív, papierov a štatistík. Učiteľ nie je štatistik ani 
administratívny pracovník a má predovšetkým UČIŤ a byť aktívny so žiakmi aj mimo vyučovania. 
Na to však, bohužiaľ, nie je priestor a ak, tak malý, pretože musí sedieť nad hŕbou papierov!!! 

• Po prestávke po praxi vysokoškolského pedagóga so vzdelaním III. stupňa v technických vedách  
pracujem na základnej škole ako učiteľ fyziky a matematiky ako nekvalifikovaný zamestnanec. 
Výsledky, ktoré žiaci dosahujú sú dobré, avšak do výchovnovzdelávacieho procesu neodborne sa 
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snažia zasahovať niektorí rodičia; kvôli údajným vysokým nárokom kladeným  na žiakov. Tieto 
prístupy negatívne ovplyvňujú prístup žiakov  k plneniu povinností a vedú v konečnom dôsledku k 
zníženiu kvality dosiahnutých výsledkov a súčasne čiastočne k frustrácii z dôvodu tejto 
dvojkoľajnosti.  

• Nerobiť stále nové reformy a nové učebnice, ktoré sú stále horšie...  
• Lepšie materiálne zabezpečenie školy od štátu - kvalitnejšie a včas dodávané učebnice, učebné 

pomôcky, zrušila by som obstarávanie cez internet, účinnejšie postihy voči rodičom pri neplnení si 
rodičovských povinností a zasahovania do pedagogického procesu zo strany rodičov, zrušila by 
som súčasný model financovania škôl, uvítala by som väčšie kompetencie pri jednaní s 
problémovými žiakmi a rodičmi, prijala by som vyšší plat.  

• Pracovné podmienky na našej škole sú vynikajúce. Záleží to od vedenia školy a celého 
pedagogického kolektívu.  

• Menej detí v oddelení, momentálne ich máme 34.  
• Riaditeľ alebo riaditeľka by mala byť osoba, ktorá je sama pedagogicky vzdelaná, ale zároveň aj 

pedagogicky činná (aktívna), teda dôverné pozná školské prostredie a možné problémy, s tým 
spojené. Takisto by mala mať otvorené myslenie, mala by vedieť viesť ľudí (do budúcnosti by som 
uvítala profesionálne školenia, čo sa týka vedenia ľudí a komunikácie pre vedúcich 
pracovníkov/čky) a byť spravodlivá a nie politicky dosadená na konkrétne miesto. Toho "mala by" 
je veľmi veľa a keďže je to práca s ľuďmi (nielen dospelými, ale aj s deťmi), je jedna z najťažších, 
si myslím. Preto treba veľmi dôkladne zvážiť, kto je na danej pozícii...  

• Zlepšiť postavenie učiteľa v spoločnosti. 
• Určite by pomohlo odbúranie byrokracie a bližší kontakt s rodičmi. Dialóg s rodičmi je cestou k 

zlepšeniu správania sa deti, ktoré je kritické momentálne. Problém často je, že rodičia nechcú 
počúvať a komunikovať, obhajujú svoje deti bez ohľadu na názor učiteľa a učiteľ je na konci tá 
čierna ovca. Možno by pomohlo vzdelávanie rodičov cez semináre a workshopy s psychológmi a 
špeciálnymi pedagógmi. Učiteľ je často zaťažený nezmyselnými tabuľkami a tlačivami a tento čas 
by mohol venovať deťom, či príprave na hodiny. Pomohlo by, keby ministerstvo dalo na názor 
skúsených učiteľov s praxou pri zostavovaní reformy školstva, či pri príprave testov na monitor 
atď. Napríklad posunutie 5.ročníka na prvý stupeň je nezmysel podľa mňa. Stačí posunúť nástup 
detí do školy zo 6 rokov na 7. Deti budú zrelšie a nebude treba nič meniť. V Poľsku deti nastupujú 
do školy v siedmych rokoch. Bol pokus to meniť na 6, ale rýchlo sa to vrátilo k 7 rokom pretože 
zistili, že deti sú nezrelé. Väčší dôraz treba klásť na etickú výchovu!!! Treba zaviesť klasifikáciu aj 
so známkami. Deti vnímajú etiku a náboženstvo ako oddychovú hodinu. V dobe, kde sa vytrácajú 
hodnoty tieto hodiny by mali byť posilnené! Potrebujeme posilniť morálku a nie intelektuálne 
vedomosti. Preto posúvanie časti učiva z jedného ročníka do druhého, nič nerieši a je len mydlením 
oči, že sa niečo v školstve reformuje. Je to z roku na rok horšie a nove učebnice tak isto. A ak už 
niečo meníme, tak pri tom vydržme, lebo až po siedmich - desiatich rokoch môžeme objektívne 
posúdiť dopad zmien. A už nemám čas. S pozdravom.  

• Určite treba niečo urobiť s dôchodkovým vekom 54 rokov neskôr sme vyčerpané a určite niečo 
urobiť aj s platmi.  

• Renovácia zastaraného šport. areálu školy nutná!!!  Veľký hluk pre učiteľov v jedálni školy pri 
obedovaní - žiada sa možnosť najesť sa v pokoji!  

• Viac prostriedkov na odmeňovanie ,na IKT...  
• Adekvátne finančné ohodnotenie práce učiteľa súvisiace s celoživotným vzdelávaním.  
• Som učiteľkou pre II. stupeň ZŠ bez toho, že by som študovala alebo chcela študovať špeciálnu 

pedagogiku. Súčasný trend začleňovať deti so špeciálnymi potrebami (dokonca variant A) je pre 
mňa neakceptovateľný ako z hľadiska učiteľky, tak aj z hľadiska rodiča. Je predsa nereálne pri 
počte 20 a viac detí, venovať sa individuálne niekoľkým jedincom. Na to má predsa slúžiť 
špeciálna škola. Veď tie ostatné deti majú právo v normálnej ZŠ na to, aby sa im vyučujúci 
plnohodnotne venoval 45 minút. Aj to je jedna z možností zlepšenia pracovných podmienok.  

• Možnosť preradiť žiakov do špeciálnych škôl alebo reedukačných ústavov, aby sme nerobili prácu 
špeciálnych pedagógov, ktorí sú na to zvlášť vzdelávaní. Nedá sa venovať 4 žiakom s integráciou 
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každému zvlášť, nadaným, slabým žiakom a žiakom s variantom A všetko na 1 hodine a pritom si 
plniť plány a aj ich niečo naučiť. Je to beh na dlhé trate a z hodiny chodím vyžmýkaná so zlým 
pocitom, lebo žiaci sa nevedia správať a toleruje sa im všetko, lebo vedia, že ich nemôžeme 
preradiť (maximálne dať zníženú známku zo správania alebo nechať ich prepadnúť, čo je väčšine 
srdečne jedno).  

• Viac podporovať medziľudské vzťahy na pracovisku a byť voči sebe úprimný.  
• Školstvo je neskutočný chaos zmätok a neporiadok, či vo vedení alebo v kolektíve žiadne 

ohodnotenie učiteľa ani osobnosť učiteľa a jeho ochrana v súčasnej dobe nič neznamená v našom 
štáte status učiteľa je v súčasnosti hlboko pod bod mrazu.  

• V súčasnej dobe sú nepedagogickí zamestnanci v školstve hlboko podhodnotení mzdou, ktorú 
dostávajú za svoju náročnú prácu, bez ktorej by žiadna inštitúcia nemohla plynulo fungovať. 
Existujúca tabuľka tarifných platov nezaznamenala už roky žiadnu zmenu, napriek tomu, že 
minimálna mzda sa pravidelne zvyšuje. Vyvoláva to zbytočné napätie, nakoľko každý chodí do 
práce preto, aby uživil seba a svoju rodinu. Žiadne benefity, ktoré by zamestnávateľ mohol 
ponúknuť, nemôžu nahradiť adekvátnu mzdu, ktorá by zabezpečila dôstojný život. Súčasné 
sľúbené navýšenie platov o 4% od budúceho roku je nedôstojné a dehonestujúce prácu človeka ako 
takého, ktorý nečaká na podporu, ale chce a má záujem pracovať.  

• Zvýšiť mzdu. Pre mladých ľudí je táto práca nezaujímavá kvôli platovému ohodnoteniu (po VŠ 
nástupný plat 440 eur) a nechcú vám dať pracovný pomer na dobu neurčitú, len vždy na rok vám ju 
predĺžia - kde si môžem nájsť bývanie a zobrať úver - nikde a to je smutné na školstve a ešte 
rodičia vás osočujú.  

• Každý zamestnaný človek chce za vynikajúce výsledky finančné ohodnotenie formou odmeny 
alebo osobného príplatku, nie iba "holý" plat, náhradné voľno a slovnú pochvalu.  

• Menej byrokracie, viac času na žiakov, na prípravu na vyučovanie.  
• Umožniť skorší odchod do starobného dôchodku.  
• Vážení kolegovia, ďakujem Vám za túto možnosť vyjadrenia. Vážim si, že svojim názorom môžem 

prispieť k vytvoreniu mozaiky pohľadov na Vami vybranú problematiku. Pokúsim sa byť stručná a 
výstižná: 28. 11. 2016 som dostala od pani riaditeľky výpoveď bez udania dôvodu. Nikto z vedenia 
školy mi nebol na hospitácii. Okrem pracovných povinností som sa podieľala na akciách školy. 
Nedávno som jeden projekt prihlásila v mene rodičov do nadácie a dostali sme dotáciu 1300 eur. 
Rada pracujem v tíme a viem, že vzájomná spolupráca je dôležitá... Vediem k tomu aj deti... Učila 
som výtvarnú výchovu, slovenčinu, etickú výchovu a tiež som pracovala ako asistentka žiakov... 
Táto činnosť ma napĺňa, aj keď je náročná, no je zmysluplná a od detí mám spätnú väzbu hneď, 
takže sa môžem stále zlepšovať, a to nielen profesionálne, ale aj ľudsky. 
Pri rozhovore s vedením školy som slušne vyjadrila svoj názor na zlepšenie prípravy a priebehu 
realizácie projektov. Mám skúsenosti s projektovými aktivitami, veľmi rada pracujem v tíme a 
viem, že spätná väzba je jedna z najdôležitejších foriem zlepšovania akéhokoľvek ľudského 
prejavu. Preto ma reakcia pani riaditeľky doslova šokovala. A nielen mňa. Dnes sa po skončení 
vyučovania poďakujem kolegom za spoluprácu, s deťmi sa lúčim postupne. Ešte raz Vám ďakujem 
za túto možnosť vyjadrenia sa k danej problematike. 

• Určite zlepšenie platových podmienok - námetom je zníženie korupcie v našom štáte. Zlepšenie 
spoločenského statusu  -  súvisí s prvým bodom.  

• Zrušiť podmienku 3-ročnej praxe, aby bol učiteľovi uznaný titul a mať tak možnosť byť adekvátne 
ohodnotený hneď od začiatku resp. po nastúpení do práce. Napr. keď do zamestnania nastúpi učiteľ 
po ukončení doktorandského štúdia. Napriek dosiahnutému doktorandskému titulu je platovo 
hodnotený ako začínajúci učiteľ a následne, po jeho absolvovaní mu je uznaný iba magisterský 
titul. Doktorandský titul je mu uznaný až po 3-ročnej praxi. Je to demotivujúce.  

• Zlepšiť postavenie učiteľa v spoločnosti, umožniť vzdelávanie, zlepšiť  platové podmienky.  
• Podľa mňa, na základe vlastných skúseností, by učitelia mali odísť do dôchodku s úctou a včas. 

Vekový rozdiel medzi učiteľom a žiakom je stále väčší. Odísť do dôchodku vo veku 62 a viac 
rokov, je v školstve nepredstaviteľné. Učiteľ vo veku 55 a viac už nestačí na dnešnú mládež, 
nehovoriac o technickom pokroku.  
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• Naša práca je psychicky náročná podobne ako policajtov, vojakov, colníkov. Prečo nemôžeme ísť 
na dôchodok skôr? Naše platy sú smiešne vzhľadom na to, že pracujeme do večera - hoci to robíme 
už doma - to už nikto nevidí takže už neexistuje? Rodičia rozprávajú s nami ako so psom. Každý 
robí s učiteľom to, čo chce, lebo učiteľ vôbec nemá právo na sebaobranu.  

• V súčasnosti sú na pedagógov kladené také nároky a požiadavky, že by sme hromadne uvítali, keby 
sme mohli odísť do starobného dôchodku skôr - tak, ako iní štátni zamestnanci - napr. policajti 
alebo vojaci.( aspoň vo veku 55 rokov) Zároveň by sa uvoľnili miesta pre mladých absolventov 
pedagogických škôl.  

• Zlepšiť postavenie učiteľa.  
• Striktne realizovať opatrenia na riešenie správania neprispôsobivých a agresívnych žiakov.  
• Zníženie pracovného úväzku učiteľa vzhľadom na vyšší vek - vo vyššom veku máme limitovanú 

možnosť nájsť si iné zamestnanie, školstvo, pre ktoré človek odpracoval napr. 20 rokov by mohlo 
vyjsť v ústrety zníženým pracovným úväzkom, napr. 2 - 3 hodiny.  

• Keď učiteľ ide učiť, sú tam aj také deti, ktoré pijú energetické nápoje, fajčia a berú drogy a ..... 
takže učiteľ má aj také pracovné podmienky. Bolo by dobré, aby aj učiteľ dostal výsluhový 
dôchodok. Prečo policajti, colníci, vojaci a .... môžu dostať, a my nie!? Veď niektorí nemajú ani 
vysokú školu, ale majú vyššie platy, ako učitelia.  

• Lepšie financovanie školstva - pracujeme v podmienkach, v ktorých je náročné udržiavať kvalitu 
vzdelávania. Veľa učiteľov si financuje pomôcky a materiál za svoje peniaze /z toho mála, čo 
zarobíme/. Priestory školy a pod. vyžadujú si naozaj financie, ktoré si pri tejto forme financovania 
škola nemôže dovoliť. Pohľad rodičov na učiteľa?  Nevážia si námahu, ktorú učiteľ vynakladá pri 
vzdelávaní ich detí. Rodič, ktorý vychováva svoje dieťa k sebeckosti. Konfliktné správanie detí 
pramení z rodiny a prenáša sa do školy. Ak sa snažíte o nápravu, ešte nám vynadá a označí za 
úbožiaka s 500 eurovým platom. A váži si túto prácu štát, ktorého pilier budúcnosti /budúcu 
generáciu hybnej sily ekonomiky/ formujú učitelia, ktorých dlhodobo podhodnocuje?  Ako si nás 
má vážiť ten rodič, ktorý vychováva svoje dieťa k sebeckosti a konfliktné správanie sám 
praktizuje? Prosíme si vrátiť dôstojné podmienky do škôl a dôstojné postavenie v spoločnosti. 
Ďakujeme.  

• Potreba výrazného zvýšenia spoločenského statusu učiteľa a finančného ohodnotenia.  
• Ďakujem za Váš záujem. Poprosila by som ochrániť učiteľov pred neprispôsobivými žiakmi a 

rodičmi, pretože naozaj veľmi veľa času venujeme práve  takým žiakom  a  rodičom, veľakrát bez 
požadovanej nápravy. Potom sú učitelia unavení, vyhorení a až apatický voči všetkým problémom. 
Nemajú čas sa venovať žiakom, ktorí si to naozaj zaslúžia. Ďakujem za pochopenie.  

• Uvítala by som, keby môj pracovný výkon bol ocenený osobným príplatkom na základe zisťovania 
kvality mojej práce, čo sa zatiaľ nedeje. Bola by som rada, keby mala škola možnosť rozhodnúť o 
integrácii žiaka, pretože sa v súčasnosti integrujú žiaci, napríklad s psychiatrickou diagnózou, ktorí 
výrazne ovplyvňujú chod vyučovania najmä svojim správaním. Svojou agresiou ohrozujú svoje 
okolie a zo skúsenosti viem, že neexistuje žiadna možnosť riešenia, ak si to rodič neželá. V tom 
prípade to výrazne zhoršuje pracovné podmienky.  

• Viac financií na vylepšovanie školského prostredia, preplácania nadčasových hodín.  
• Spoločenský status, nevyhnutná potreba zabezpečiť pre pedagógov po 15 rokoch praxe kúpeľnú 

liečbu, resp. terapeutický pobyt s relaxačnými technikami, odchod do dôchodku po odpracovaní 
napr. 30 rokov, 35, rokov v školstve a to z tohto dôvodu, že v  tarifnom plate nie sú  dostatočne 
ošetrené odpracované roky po 32 rokoch praxe.  

• Vzhľadom na psychickú náročnosť výkonu povolania možnosť o skorší odchod do dôchodku o 5 
rokov po odpracovaní 30 rokov - priamej práce so žiakmi. Alebo zníženie týždenného úväzku o 
hodinu po odpracovaní 20 rokov, o 2 hodiny po odpracovaní 30 rokov. Vzhľadom na zvýšenú 
náročnosť výkonu znížiť úväzok o 1 hodinu týždenne pre vedúcich predmetových komisií, ako 
majú výchovní poradcovia. Zvýšiť odmeňovanie za vedenie záujmovej činnosti (min. 8 EUR/hod.), 
nenútiť učiteľov pod rôznymi vyhrážkami a iným nátlakom do vedenia záujmovej činnosti, tzv. 
krúžkov.  
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• Lepšie technické vybavenie školy /viac kopírovacích zariadení, viac tlačiarní, napr. na 4 učiteľov 
jedno zariadenie/. Pracovné zošity k učebniciam zdarma pre každého žiaka. Viac právomocí voči 
žiakom, napr. vylúčenie zo školy na pár dní pre opakované porušovanie školského poriadku, pre 
šikanovanie, pre hanenie učiteľa, apod.  

• Zabezpečenie pomôckami, zlepšenie statusu učiteľov, platové ocenenie.  
• Rešpektovať názory a návrhy z radov zamestnancov. Nie direktívne rozhodovanie.  
• Svoju prácu milujem, baví ma tvoriť a venovať sa deťom. Práca ma napriek malému množstvu  

financií v originálnych kompetenciách a následne zníženému úväzku uspokojuje a nevymenila by 
som ju za inú. Už dlhšie sa v sekcii vychovávateliek ŠKD usilujeme o zrušenie originálnych 
kompetencií. Myslím, že patríme pod jednu strechu aj pod financovanie s učiteľmi. Spojenie do 
prenesených kompetencií by som uvítala, aj ostatné vychovávateľky.  

• Osloboďte nás prosím od byrokratických postupov, dovoľte nám, aby sme sa venovali deťom.  
• Manželia by nemali pracovať na jednom pracovisku, najmä nie v pozícií nadriadený a podriadený, 

nerobí to dobrú pohodu kolektíve. Ďakujem.  
• Mať vlastný kabinet a miestnosť, v ktorej by sa vyučoval ten môj predmet.  
• Zvýšenie spoločenského statusu a spoločenského postavenia učiteľa, ako vychovávateľa mládeže, 

ktorá v budúcnosti bude riadiť tento štát. Profesia učiteľa je často dehonestovaná, na učiteľa môžu 
zaútočiť študenti i rodičia a on sa nemôže brániť. Útoky študentov a žiakov na učiteľov by mali byť 
potrestané a nie, že ešte učiteľ sa musí obhajovať. V minulosti bola na školách disciplína a učiteľ 
bol váženou osobnosťou na dedinách i v mestách.  

• Potrebujeme do tried asistentov pre žiakov so ŠVVP. Práca v triede, kde je žiak s autizmom a 
poruchou správania, ďalší žiak s výraznou ADHD, traja žiaci s individuálnym prístupom - je veľmi 
náročná a vyčerpávajúca. Dvaja asistenti na školu s 5OO žiakmi nestačí.  

• Množstvo nezmyselnej dokumentácie nás oberá o čas, sily a chuť pracovať na zlepšení nášho 
pôsobenia. Namiesto prípravy na vyučovanie, alebo vymýšľania nových prístupov  musíme 
vypisovať "nevyhnutne potrebné" formality, ktoré nijako neposilnia kvalitu našej práce. A kvalita 
školy je často posudzovaná z hľadiska toho, či má v poriadku papiere a nie z hľadiska ako kvalitne 
pripraví žiakov na život.  

• Je asi zbytočné písať, že napriek medializovaným vyhláseniam o vyšších mzdách pedagógov, 
odstránení administratívnych papierovačiek a skvalitnení podmienok pre prácu je realita v školstve 
úplne iná. Financovanie je nastavené tak, že škola s menším počtom žiakov v pôsobnosti mesta (nie 
obce) nemá možnosť zaplatiť učiteľom prácu, ktorú vykonajú (nadčasy, mimovyučovacie aktivity, 
zapájanie do projektov, žiadne osobné ohodnotenie, nedajbože by si niekto chcel nazbierať kredity 
a mať vyššiu platovú triedu...) a ústna pochvala nám platenie výdavkov v bežnom živote nenahradí. 
Že píšeme niekoľkostránkové učebné osnovy a robíme tak prácu zamestnancov ŠPÚ, strácame tým 
čas, namiesto toho, aby sme obsah učiva sprostredkúvali deťom. Že kvôli nekvalitným učebným 
materiálom, ktoré hradí MŠ vydavateľstvám bez toho, aby žiadali od učiteľov spätnú väzbu, 
musíme hodiny sedieť nad vytváraním vlastných materiálov a potom bojovať s tým, kde ich 
rozmnožím, lebo nemáme papiere, toner,... Že sa hľadí na elektronizáciu školstva, a potom sa zistí, 
že žiaci nevedia čítať, nerozumejú zadaniam úloh, nevedia sa vyjadrovať,... Že sa nám triedy plnia 
integrovanými žiakmi, s ktorými bez špeciálneho pedagóga či psychológa na škole častokrát 
neviem pracovať. Kde sa stratili špeciálne vyrovnávacie triedy? No a stredné školstvo - príde mi na 
smiech, že teraz zisťujú povolaní, ako naše SŠ vyrábajú nezamestnaných v praxi neuplatniteľných 
jedincov - veď to je už minimálne 10 rokov, čo bojujeme na ZŠ s tým, že žiaci sa nemusia nič učiť 
a na SŠ ich vítajú s otvorenou náručou. Nehovoriac o VŠ a množstve absolventov sociálnej práce, 
ktorí sa len honosia titulom, ale v praxi o sociálnu prácu ani nezavadili. A vzťahy na pracovisku? Je 
už bežné, že vedenie sa vyhráža zamestnancom, že keď sa im nepáči, nech si hľadajú prácu inde. 
Brániť sa, ako? Svedka vám nikto robiť nepôjde, lebo môže prísť o prácu ani sa nenazdá. Takže z 
mojej strany v ostatnom období veľké rozčarovanie a nechuť. Vítané akékoľvek zmeny, nielen 
hovorené alebo dobre vyzerajúce na papieri, ale skutočne realizovateľné: financovanie, kvalitné 
učebné materiály, vypustenie nezmyselných papierovačiek, možnosť vzdelávať sa pre prax a nebáť 
sa postaviť šikane na pracovisku, ak budem vedieť, že niekto ma bude chrániť. Prajem príjemné 
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spracúvanie materiálov a potešilo by ma, keby to malo aj nejaký významný dopad na realitu v 
školstve.  

• Primerane znižovať pracovný úväzok po dosiahnutí veku 50 rokov vzhľadom na obrovskú 
psychickú záťaž.  

• Prísny a presný pracovný poriadok a adresný bez nezmyselných výhod, rôznych úľav. Vnútorný 
mzdový predpis, ten je alfou a omegou súčasnej práce na školách, pracovnej aktivity a spokojnosti 
v kolektíve. Najdôležitejšie - Voľba riaditeľa - komisia odborníkov, z  ped. univerzít, inšpekčného 
centra z iného kraja, preboha nie ľudia s piatimi ľudovými.  

• Návrat k tomu, aby školy patrili pod školské úrady, nakoľko starostovia riadia školy 
prostredníctvom nimi dosadených riaditeľov aj napriek tomu, že škola má právnu subjektivitu. 
Starosta rozhoduje o všetkom, pracovné podmienky a vzťahy sa na škole vďaka tomu veľmi 
zhoršili. Uvítali by sme demokratickú voľbu riaditeľa zamestnancami školy tak, ako kedysi.  

• Veľmi by pomohlo keby sme mali prostriedky na pomôcky a vybavenie školy, na opravu budovy a 
zmodernizovanie budovy školy.  

• Zlepšiť vybavenosť škôl, zamedziť šetreniu na kúrení - v chladných triedach (15 -18 stupňov sa 
nedá s úsmevom učiť). Obnoviť metodické centrá v obvodoch - organizácia met. dní - nie len z 
TŠV, vypracovanie metod. materiálov, MPC - žiadny metodický prínos pre učiteľov, 
poradenstvo,... (urob si sám).  

• Podľa môjho názoru je učiteľstvo, dosť náročné na psychiku, pri toľkých povinnostiach, ktoré má v 
škole a pri sústavne zhoršujúcom sa správaní žiakov, sústavnom vzdelávaní, ktoré je síce potrebné, 
však po rokoch už učiteľ nevládze tak dobre vykonávať. Túto prácu mám rada, mám rada aj deti, 
beriem ju zodpovedne a nie je mi jedno, či deti dostatočne pripravím na strednú školu a aj do 
života, ale množstva učiva z matematiky je veľa, času na precvičenie málo, robím a pomáham 
deťom aj poobede, pretože mi na nich záleží. Viem, že takto to vládať stále nebudem. Mrzí ma, že 
my učitelia dávame do toho niekedy oveľa viac ako tie deti, že vzdelanie v dnešnej dobe nemá 
podľa nich takú hodnotu. Podľa mňa by učiteľ mohol mať po napr. 10 rokoch učenia rok platené 
voľno, kedy by sa mohol zregenerovať a venovať sa vzdelávaniu, aby to malo lepší efekt, lebo 
popri tejto práci študovať je dosť náročné pri zvyšujúcom sa veku. A to ešte každá z nás má aj 
vlastnú rodinu, ktorú tiež nemôže zanedbávať. Alebo potom  je potrebný skorší odchod do 
dôchodku. Prípadne zvážiť aj náročnosť predmetov v úväzku.  

• Za posledných pár rokov som veľmi frustrovaná z vedenia školy, nepochopenia, šikanovania. 
Prešla som si už aj stavom "vyhorenia". Hľadám si prácu v inej škole, no je to veľký problém.  

• Systémové zmeny v školstve vrátane mzdových.  
• Na psychohygienu pedagógov a utuženie pracovných kolektívov by nebolo od veci zamestnancom 

školstva doplniť nejakým relaxačným wellness pobytom aspoň l - krát do roka. Veď popri všetkých 
pracovných povinností, papierovačkám, IVP plánom pre žiakov, stretnutiach s rodičmi, 
popoludňajšie opravy písomiek, prípravy na ďalší deň, príprava a organizácia všetkých ďalších 
školských podujatí, ten kolegiálny vzťah ide absolútne bokom a potom sa niet nad čím čudovať, že 
kolegiálne vzťahy na pracovisku chladnú a kolegovia sa nemajú čas ani len porozprávať mimo 
pracovných záležitostí a vzájomnej porady.  

• Žiadam menej ADMINISTRATÍVNEJ - pre nás učiteľov nepodstatnej práce, ktorú vykonávame  - 
my učitelia aj za vedenie školy! To je môj subjektívny pohľad na vec.  

• Konečne zreálniť mzdy nepedagogických zamestnancov - sú neprimerane nízke.  
• Poskytnúť väčší priestor na vzdelávanie a kariérny rast.  
• Znížiť úväzok vychovávateľkám. 
• V našej škole vo veľkej miere funguje rodinkárstvo a vyučujú tu ľudia, ktorí nemajú patrične 

vzdelanie. Vyučujú napr. hlavne vyučovacie predmety, ako je SJL a MAT. A samozrejme do školy 
sa dostali, len na základe toho, že majú rodinných príslušníkov na dobrých miestach. A namiesto 
toho, že škola má byť o výchove a vzdelávaní, tak títo ľudia to berú len ako čistý biznis a 
zarábanie.  
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• Je potrebné zabezpečiť ochranu pred šikanovaním zo strany žiakov a rodičov, ozajstnú povinnú 
školskú dochádzku - vhodné 12 ročná, žiadne odchody žiakov s vyhlásením , že dostanú peniaze od 
úradu a školu nepotrebujú.  

• Učiteľ je ten, ktorý vzdeláva a vychováva generáciu mladých ľudí. Častokrát obetuje svoje vlastné 
časové a materiálne možnosti pri realizácii vzdelávania - napr. neocenený čas počas výletov, školy 
v prírode...., tiež pracovná doba je dlhšia ako 7,5 hod. denne (učiteľ pracuje aj doma na prípravách 
na vyučovanie, tvorbe metodických materiálov, hľadaní materiálov, oprave písomiek a pod.). 
Učiteľ používa vlastné prostriedky - počítač, internet, papiere, kupuje si odbornú literatúru a pod. 
Škola nie vždy dostatočne zabezpečuje tieto prostriedky. Je rozdiel aj v tom, aký predmet vyučuje - 
matematika, slovenský jazyk....vyžadujú viac prostriedkov. Nie je stanovené nejaké kritérium, 
ktoré by ocenilo prácu učiteľov slovenského jazyka a matematiky. Roky sa hovorí, že hlavné 
predmety v súvislosti s celoslovenským testovaním deviatakov. Očakáva sa od nich výkon, ktorý 
zabezpečí dobré výsledky školy. Je možnosť merať výkon učiteľa, ale v konečnom dôsledku je 
rovnako ocenený. Bolo by možno riešením týmto učiteľom skrátiť úväzok. Čo je v konečnom 
dôsledku celospoločenský problém - postavenie učiteľa v spoločnosti. Určite nie je učiteľ ako 
učiteľ, tak ako nie je lekár a lekár, predavač a predavač.....(vážim si každé povolanie).....ale mám 
častokrát pocit a skúsenosť, že každý, kto chodil do školy, vie aj učiť a vie riadiť vyučovací proces 
...bez odborného vzdelania. Učiteľ zodpovedá za dieťa, ktoré mu bolo zverené, ale častokrát sám 
nemá ani čas na osobné potreby, pitný režim. Počas prestávok rieši rôzne problémy.... Mrzí ma, že 
verejnosť nevie alebo sa málo hovorí, o pracovnej náplni učiteľa. Verejnosť vidí, že učiteľ odučí a 
ide domov. Má prázdniny----to majú žiaci, nie učitelia. Učiteľ si musí brať dovolenku alebo 
náhradné voľno. O tomto sa málo hovorí. Pritom častokrát ich pracovná doba je oveľa dlhšia. Na 
záver trošku pozitívne. Napriek všetkému je povolanie učiteľ to najušľachtilejšie povolanie. Buduje 
novú mladú generáciu. Je to ťažké a náročné povolanie, vyžaduje celého človeka. Učiteľom 
nemôže byť každý, ale priala by som každému aspoň jeden pracovný deň stráviť spolu s učiteľom a 
vidieť a prežiť s ním takýto jeden deň. Určite by na prácu učiteľa pozeral s väčšou dôverou. Pekný 
deň prajem.;  

• Zmenila som asi 7 x pracovne miesto. Najviac je pre mňa dôležitá spokojnosť, kolektív, spokojný 
zamestnávateľ so mnou, dôvera v moje schopnosti, nie spochybnenie, nie naháňanie, tlak.....ostatné 
je oproti tomu nedôležité. Ďakujem.  

• Dať učiteľom post v spoločnosti, ktorý im náleží.  
• Zmena vo financovaní škôl: školy by nemali dostávať peniaze za každého zapísaného žiaka, ale za 

vytvorenie triedy na danej škole (s najmenším počtom žiakov v triede nad 15 žiakov). Reálna 
možnosť vylúčenia agresívneho, nebezpečného alebo nezvládnuteľného či neprispôsobivého žiaka 
zo školy, bez obmedzenia financovania danej školy. Povinnosť zamestnávať kvalifikovaných 
asistentov učiteľa alebo asistentov žiakov so ŠVVP.  

• Zlepšiť spoločenské postavenie pedagógov, ku žiakom so ŠVVP povinne dať asistentov učiteľa a 
odborných zamestnancov, zakotviť do zákona a umožniť /zaplatiť/ povinnú regeneráciu síl, odchod 
do dôchodku u pedagógov určite znížiť aspoň na 60 rokov, pretože pedagógovia po odpracovaní 32 
rokov v školstve už nemajú žiaden postup - to sú už neschopní?  

• Učiteľ by mal mať možnosť rozhodnúť sa od veku 55 rokov či pôjde na dôchodok alebo zostane 
pracovať bez krátenia dôchodku. Zároveň nech poberá len jedno mzdu, alebo dôchodok.  

• Zreálniť úväzok vychovávateľov tak, aby ho boli schopní naplniť všetci v škole na 100%, lebo je 
veľké množstvo vychovávateľov zamestnaných na kratší pracovný pomer hlavne vo väčších 
mestách. Určiť maximálny počet detí v oddelení - aj kvôli ich bezpečnosti, veľa detí v triede je s 
výchovnými problémami - nespokojnosť detí a vyčerpanosť vychovávateľov. Výška platu nie 
podľa vykonanej práce, ale podľa ukončenej školy, pritom všetci robia rovnako všetko, tú istú 
činnosť - aj SŠ, aj Bc., aj VŠ.  

• Ľudskosť, profesionalita, spoločenské uznanie to chýba v našom školstve. Nepočítajme deti na 
kusy, každé dieťa je osobnosť vyznačujúca sa jedinečnosťou a vlastnou individualitou.  

• Možno by bol vhodný výsluhový dôchodok  (sci-fi?)  - raz do roka aspoň víkendová alebo aj 
týždňová relaxácia  vo wellness zariadení - za MINIMÁLNE  poplatky -  ostatok hradené 
zamestnávateľom.  
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• Učiteľ je tiež len človek, ktorý nemôže zvládnuť všetko, nemôže suplovať rodičov, ktorí na svoje 
deti nemajú čas.  Bola by som rada, keby som sa mohla naplno sústrediť na prípravu kvalitných 
vyučovacích hodín a nie riešiť nekonečné problémy s učebnicami (mimochodom sú nekvalitné a s 
mnohými chybami) a neustálymi zmenami, ktoré vyplývajú z nepremyslených a nepripravených 
reforiem školstva. Minimálne posledných desať rokov je v školstve veľký chaos a to ma veľmi 
mrzí.  

• Pokiaľ za všetkým budú stále len a len peniaze, tak k zlepšeniu pracovných podmienok nedôjde. 
Svoju a našu budúcnosť už vidím len v nezmyselných európskych príkazoch a nariadeniach.  

• Oceňujem, že sa niekto /okrem priameho nadriadeného/ zaujíma o učiteľa a po dlhšom čase má 
záujem o jeho osobný názor na prácu a podmienky s ňou spojené.  

• Vybavenie  školy modernými učebnými pomôckami na slabej úrovni. Triedy sú vybavené starým 
nábytkom, okrem lavíc v niektorých triedach, ktoré sa vynovili v spolupráci s rodičmi. Staré 
náradie v TV. Taktiež priestory pre zamestnancov /okrem zborovne/ sú zariadené starým  
nábytkom. Očakávam finančnú podporu štátu na zariadenie a vybavenie školy, nakoľko som 
zamestnaná v štátnej škole.  

• Zrušiť dozory učiteľov počas prestávok, v jedálni - nebyť otrokom starého skostnateného systému.  
• Podľa mňa učiteľom najviac prekáža správanie sa neprispôsobivých žiakov na vyučovaní alebo cez 

prestávky. Znižuje to ich pracovný výkon a poškodzuje duševné zdravie. Títo žiaci sú častokrát 
vulgárni nielen voči spolužiakom, ale aj učiteľom. Nerešpektujú pokyny učiteľov a vzdelávanie ich 
vôbec nezaujíma. Svojim správaním narušujú vzdelávanie a oberajú svojich spolužiakov o kvalitný 
výklad učiva. Títo žiaci by mali byť dočasne vylúčení zo školy alebo inak potrestaní, pretože 
situácia sa neustále zhoršuje a učitelia nemajú žiadne nástroje ako to zmeniť. Tým nech sa 
zaoberajú pracovníci ministerstva a nie nezmyselnou byrokraciou. O pár rokov bude nedostatok 
učiteľov a ani vysoký plat to nezmení, pretože podmienky a atmosféra v školách bude neúnosná. 
Prosím Vás, robte niečo. Ďakujem.  

• Pedagóg v súčasnosti nemá adekvátne postavenie v spoločnosti, ohodnotenie je pri náročnosti 
práce absolútne nedostačujúce. Tak isto povinnosti prevyšujú práva pedagógov, rodičia 
neprimerane zasahujú do ich práce. Čo je ale najhoršie, rozširuje sa šikana a bossing zo strany 
vedenia voči zamestnancom, pričom je veľmi zložité a ťažké dokázať ich. Cítim maximálnu 
vyčerpanosť, nechuť a nezáujem pokračovať v mojej práci a to mi ešte po 31 odrobených rokoch 
(podľa súčasných prepočtov) zostáva 15 rokov do dôchodku. 

• Potešilo by ma pracovať v menej agresívnom prostredí, vyššia ochrana zo strany štátu, skorší 
odchod do dôchodku.  

• Pracovné podmienky stresujúce nielen vzhľadom na sociálne zloženie tried, ale i vzhľadom na 
neistotu v zamestnaní. Ako 52 ročná som bola prepustená ako učiteľka na gymnáziu, a to i napriek 
výsledkom v práci i mimoškolských aktivitách (najvyšší počet maturantov z fyziky počas 20-ročnej 
existencie gymnázia, úspešné prijímacie skúšky žiakov na lekárske fakulty v Prahe a Brne, 
organizácia Dňa otvorených dverí, prezentácie predmetu na verejnosti, práca v krúžku, žiačka- 
úspešná riešiteľka olympiády z fyziky-krajské kolo, vzdelávanie v Cerne). Postavenie učiteľa dnes 
je dehonestujúce!!!! Som neskutočne sklamaná, znechutená a chorá z "chorého školského 
systému"! Dnešná situácia a fungovanie v školských službách berie učiteľom tvorivosť, energiu, a 
žiaľ, i zdravie a život (bývalý kolega spáchal samovraždu!) Bojím sa dožitia dôchodku. V júni mi 
končí pracovný pomer, zástup materskej.  

• Znížiť počet detí v oddeleniach z doterajších 30 na max. 25 detí v oddelení, znížiť pracovný 
úväzok vychovávateľov na úroveň učiteľov,  nakoľko učitelia majú 45 min. hodiny a prestávky a 
vychovávatelia majú plných 60 minút bez akejkoľvek prestávky.  

• Môj sen je, aby učiteľ po rokoch poctivej práce mohol odísť v 55 rokoch života na zaslúžený 
dôchodok, nie  v 62 a neskôr. Milujeme deti, svoju prácu, ale sme opotrebovaní psychicky a výkon 
už nie je ako kedysi. Čím ďalej, tým viac nás šikanujú rodičia, deti.  

• Maximálna možnosť 2 volebných období vo funkcii riaditeľa školy a hneď by sa zmenili 
medziľudské vzťahy na školách a tým aj pracovné podmienky všetkých zamestnancov na 
pracovisku!  
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• Lepšie priestorové a materiálne zázemie, menší počet žiakov na vychovávateľa.  
• Zvýšenie platov, aby sa zvýšila atraktivita učiteľského povolania (aby do školstva nastupovali, ako 

kedysi, len špičkoví odborníci). Možnosť osobných príplatkov od vedenia školy za prácu navyše 
(za výsledky v súťažiach, za vedenie kabinetov, za metodického  združenia, ...). Zníženie počtu 
žiakov v spojených ročníkoch (maximum do 20 žiakov). Zvážiť skrátenie odchodu do dôchodku 
pre učiteľov (do 55 rokov, aby nedochádzalo k znižovaniu úrovne vzdelávania, lebo starší učiteľ už 
nevládze stopercentne držať krok s novými technológiami a pod., aj keď sa veľmi snaží a zároveň 
uvoľní miesto mladšiemu, pružnejšiemu a hlavne technologický zdatnejšiemu). 

• Mrzí ma, že sa po roku 2008 znížil počet hodín biológie a zrušilo sa delenie na skupiny. Vyžaduje 
sa skúmanie, bádanie, ale nie je na to čas. Za 1 hod týždenne sa učivo nedá prebrať. Mrzí ma, že sa 
zastupovanie neplatí. Do roku 2004 bolo v našej škole 11 učiteľov - mužov a 8 učiteliek na druhom 
stupni ZŠ. Potom sa zastupovanie prestalo platiť a teraz máme 3 učiteľov - mužov. Mrzí ma, že nie 
sú peniaze na ocenenie práce pri príprave žiakov na olympiády, ani po dosiahnutí TOP výsledkov - 
1. kolo v celoštátnom kole a pod. Mrzí ma, že v škole je chladno, prší aj cez zatvorené okná a nie 
sú peniaze na zlepšenie stavu.  

• Učiteľ, ktorému záleží na kvalite výučby, pracuje každú vyučovaciu hodinu naplno (nebudem tu 
vymenovávať, čo všetko to obnáša), cez prestávku chystá pomôcky, zapína techniku, presúva sa z 
triedy do triedy, rieši triedne problémy. Prácu si nosí domov. Aby svoju prácu dokázal kvalitne 
vykonávať, je nevyhnutné skrátenie úväzku a určite skorší odchod do dôchodku. Neviem si 
predstaviť 65 ročného učiteľa, ktorý zvládne nároky kladené na učiteľa v súčasnosti. Učitelia 
primárneho vzdelávania by mali mať asistentov, ktorí by im pomohli so žiakmi  z menej 
podnetného prostredia, so začlenenými žiakmi. Ich počet sa zvyšuje. Ak sa im má učiteľ 
individuálne venovať, nevyhnutne musí zanedbať ostatných  a už vôbec nedokáže uspokojiť 
vzdelávacie potreby talentovaných žiakov.  

• Myslím si, že by učitelia mali ísť do výsluhového dôchodku (max. po 30 rokoch) podobne ako 
policajti, nakoľko ich práca je rovnako psychicky vyčerpávajúca a spoločensky angažovaná a 
zaslúžili by si tiež pravidelný pobyt v podnikových sanatóriách na regeneráciu zdravia ako si to 
môžu dovoliť policajti.  

• Nedostatok financií na škole, snažím sa pre žiakov pripravovať zaujímavé vzdelávacie aktivity aj 
vo svojom voľnom čase, každú aktivitu sa snažím pripraviť tak, aby bola pre žiakov zaujímavá a 
preto zisťujem, že moja práca s deťmi nie je ohodnotená, lebo ak učiteľ pracuje s nasadením, tak sa 
zrobí, nie som  učiteľ, ktorý len v škole prežíva, ale som učiteľ, ktorý sa poctivo pripravuje na 
každý predmet, vkladá do vyučovacieho procesu kus zo seba.  

• Na ZŠ sa prejavuje arogancia moci a my pedagógovia nemôžeme vyjadriť svoj názor na zlepšenie 
činnosti alebo nespokojnosť, lebo zo strany riad. školy sme dostali odpoveď, či vieme, čo je to 
pravidlo padajúceho h ... a komu sa nepáči, môže ísť na druhú ZŠ. Takto chcel p. riaditeľ vyjadriť 
aj to, ako je on závislý od p. starostu. Už 4 roky sme my vychov. na zníženom úväzku a nič s tým 
neurobíme, aj keď máme plné počty v triedach. Po 34 rokoch odrobených v školstve mám čistý plat 
515 Euro. Jednoznačne vymeniť celé vedenie ZŠ, riaditeľ je v dôchodkovom veku a nemá žiadne 
ambície. Sekretárka má dva úväzky, lebo si to môže dovoliť a jej pracovná doba je 
nekontrolovateľná, lebo je v kompetencii p. riaditeľa.  

• Určite väčšie ocenenie práce učiteľa spoločnosťou - postavenie učiteľa, jeho rešpekt.  
• Z hľadiska mojej funkcie neustále vidím ako klesá status učiteľa a všemožne sa snažím vytvárať 

participáciu medzi rodičmi žiakov a zriaďovateľom, aby videli prácu učiteľa a vedeli ju aj 
dostatočne oceniť, najmä morálne. Chcem, aby práca učiteľa, jeho rozhodnutia, metódy ako vo 
vzdelávaní, tak aj vo výchovnom procese aby boli rešpektované a akceptované!  

• Viac ústretovosti, menej administratívneho zaťaženia, možnosť práce z domu po priamej 
vyučovacej činnosti.  

• Učiteľky by mali mať možnosť odisť do starobného dôchodku ako 55 ročné.  
• Neintegrovať žiakov, ktorí na to mentálne nemajú dispozície, do bežných ZŠ, a ak áno, tak len s 

pomocou - pridelených asistentov k nim. Centrálne pripravený metodický materiál, o ktorý sa 
učiteľ už len opiera pri realizácii vyučovania. Základné vzdelávanie na základe rovnakých učebníc 
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s jednotným základným vzdelávacím programom - žiadne vypracovávanie materiálov, ktoré sú v 
konečnom dôsledku rovnaké pre všetkých (každá osobnosť učiteľa podá hodinu úplne inak, aj keď 
cieľ bude rovnaký). Integrácia žiakov obsahuje množstvo písomných materiálov, ktoré zaťažujú a 
preťažujú učiteľov. Zrušiť nariadenie, ktorým len CPPP môže potvrdiť, že žiak je zo sociálne - 
znevýhodneného prostredia, nakoľko to na východnom Slovensku vôbec nie je možné časovo 
stihnúť (ponechať túto možnosť aj pre centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, v ktorých 
pracujú tí istí vyštudovaní pracovníci, len sú zastrešení pod iným názvom organizácie. Zobrať 
školstvo spod riadenia a financovania obecných úradov - starostov, centralizovať vyplácanie 
mzdových prostriedkov z centrálnych - hoc aj priamo z Bratislavy, to isté aj s uhrádzaním 
ostatných výdavkov (faktúr...). Uhrádzať nielen učebnice, ale aj pracovné zošity z centrály, bez 
akéhokoľvek vyzbierania financií na rôzne zošity počas roka. Spolupracovať s úradmi práce a 
sociálnych vecí priamo pri záškoláctve detí - ranné nahlásenie záškoláctva dieťaťa a následnou 
kontrolou pracovníkmi (ešte v ten deň). Kontroly na školách materiálneho zabezpečenia detí 
(starostlivosť rodičov). Každé dva roky zabezpečiť učiteľom liečebné pobyty spojené s odbúraním 
stresu a regeneráciou síl. Zníženie veku odchodu do dôchodku. Maximálny počet detí na prvom 
stupni znížiť na 18.  

• Nepedagogickí zamestnanci sú neadekvátne finančne ohodnotení.  
• všetko závisí od MŠ SR, tam je odpoveď na všetky otázky. Od jednoduchého učiteľa nezávisí 

skoro nič. Zlepšenie pracov. podmienok: 1.) skôr ísť do dôchodku (jednoznačne); 2.) plat, aby sme 
neboli na posmech a mali z čoho aj ŽIŤ; 3.) úcta v médiách, nie ohováranie.  

• Odbremenenie od administratívnych povinností, vypracovanie základných dokumentov MPC, 
bezplatný prístup na internet so služobným notebookom - hradený štátom, pretože som 
zamestnanec štátu, zabezpečenie asistenta učiteľa a sociálneho pracovníka.  

• Reformy školstva, ktoré sú spustené, učiteľov zaťažujú veľkou administratívou, napriek tomu že 
sľuby boli iné. Učiteľ by mal predovšetkým učiť a nie si vyrábať kopec plánov a plnenie  často 
nezmyselných úloh. A na to potrebuje vhodné podmienky a nie len materiálne. Potom bude 
efektívnejší. Úroveň vedomostí žiakov sa často hádže na vinu učiteľom... ale sa treba zamyslieť 
nad celým systémom v školstve a obsahom vyučovacích predmetov, ktoré sú často vzdialené od 
života.   

• Všetky školy by mali mať právnu subjektivitu. Je katastrofou robiť riaditeľa na škole bez právnej 
subjektivity, lebo je plne pod primátorom /starostom/, ktorý mu je priamo nadriadený, pritom nemá 
ani vzdelanie, ani kvalifikáciu, ani.... k danej problematike. Zamyslel sa už niekto z kompetentných 
nad tým??? Asi nie!  

• Veľmi rada pracujem s deťmi, práca ma uspokojuje, teším sa na prácu v triede so žiakmi. Nebaví 
ma robiť zbytočnosti a všelijaké aktivity, len preto, aby sme mali čiarku - učenie v školstve skĺzlo 
na  veľkú prípravu pre učiteľa, treba veľa hľadať na internete, na zborovni. Môj názor je taký, aby 
bolo všetko zapracované v učebnici. - napr. chcú od nás finančnú gramotnosť - nech sa zapracuje 
do učebníc a ja to odučím, máme kúpiť nové knihy na finančnú gramotnosť, čitateľskú - my  
musíme pripraviť pracovné listy, natlačiť a  toto mňa nebaví. Prečo to mám robiť, že niekto napíše 
učebnicu, ktorú ja musím vylepšovať?  

• Svojou prácou, pracovným miestom s postojom vedenia školy a s kolektívom, v ktorom pracujem 
som spokojná!  

• Zmeniť riaditeľa školy. Zmeniť spôsob voľby riaditeľa školy - aby o ňom rozhodovali hlavne 
pracovníci školy. 

• Zlepšenie pracovných podmienok sa priamo úmerne odvíja od financií v školstve. 
• Som rada, že sa riešia pracovné podmienky zamestnancov, žiaľ nie každý má šťastie pracovať v 

takom kolektíve, ako máme my. Je mi ľúto, keď počujem, aké podmienky majú učitelia na 
niektorých školách. 

• Viac právomocí, čo sa týka tvorenie ŠkVP a výberu vzdelávacích postupov. 
• Viac finančných prostriedkov do školstva, nielen na vzdelávanie, ale aj na mzdové ohodnotenie 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
• Viac financií a menej žiakov v triedach. 
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• Viac finančných prostriedkov na mzdy - viac finančných prostriedkov na vzdelávanie pedagógov - 
viac času na skvalitnenie práce, na zaoberanie sa s kvalitou školy - zaviesť funkciu ako v 
nemocniciach: pedagogický riaditeľ a ekonomický riaditeľ. 

• Dotazník bol veľmi náročný na čas vyplnenia a prosíme v budúcnosti hľadajte iný spôsob. (pozn. 
zamestnávateľ) 

• Komunikácia, komunikácia..... riešiť a neohovárať.... spolupracovať na vylepšovaní podmienok.... 
• Zvýšiť objem poskytnutých finančných prostriedkov do regionálneho školstva, brať do úvahy, že aj 

malá škola s malým počtom detí vykonáva tú istú funkciu ako veľká, učiteľ a zamestnanci robia 
presne tak ako na veľkých školách, dokonca tým, že je menší počet zamestnancov má jeden 
zamestnanec pridelených niekoľko pracovných povinností. 

• Viac právomocí preniesť na školu zo zriaďovateľa. 
• Zvýšenie platov. 
• Kvalitnejšie priestorové a materiálne vybavenie školy ako pracoviska. 
• Nepredlžovať vek do dôchodku pre pedagógov. Maximálny počet odpracovaných rokov 35- 40. 

Lepšie finančné ohodnotenie. Pridelenie viac asistentov učiteľa. 
• Viem si predstaviť zlepšenie našich pracovných podmienok - od základného materiálneho 

vybavenia zborovne, riaditeľne po organizovanie teambuildingových akcií - pre pedagógov, 
stretnutia so psychológmi, športové aktivity a pod. Problém sú financie. 

• Zlepšenie môže nastať znížením administratívnej náročnosti, nezaťažovaním školy nadbytočnými, 
často sociálnymi službami (preplácaním poplatkov za dopravné žiakov,...), nefunkčným 
prepojením informačných systémov, zvýšením právomoci riaditeľa a jeho "ochrany" vo vzťahu k 
vnútornému prostrediu a okoliu školy,  zabezpečením funkčnej metodickej pomoci. 

• Lepšie finančné ohodnotenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Umožniť odchod 
do starobného dôchodku v skoršom veku ako 62 rokov. 

• V prípade dostatočného finančného zabezpečenia si viem predstaviť vybavenie kabinetov 
pracovnými pomôckami, ktoré by uľahčovali a spríjemňovali učiteľom svoju prácu. 

• Poskytnutie relaxačných pobytov, wellness - pre zamestnancov. 
• Navrhujem zlepšiť spoločenské postavenie pedagógov, znížiť úväzky na 20 - 21 vyučovacích 

hodín, povinne zaviesť do normatívov pozície odborných zamestnancov, zaviesť povinnosť 
relaxačných a kúpeľných pobytov pre zamestnancov školstva po odpracovaní 10 -15 rokov, upraviť 
tarifné triedy aj po odpracovaní viac ako 32 rokov, alebo znížiť dôchodkový vek. 

• Školy, hlavne tie s nižším počtom žiakov by potrebovali viac finančných prostriedkov na 
prevádzku školy a jej materiálno-technické zabezpečenie. Viac finančných prostriedkov by bolo 
potrebné aj na mzdové ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, čo by ich 
motivovalo k lepším pracovným výkonom. Je potrebné zrušiť financovanie na žiaka bez viazania 
na kvalitu, pretože to vedie k znižovaniu úrovne školstva. 

• Veľmi by nám, pedagógom pomohlo, keby boli v škole: odborní pracovníci - psychológ, špeciálny 
pedagóg, viac asistentov ..., technici na IKT techniku, PC.., pedagóg voľného času, ekonóm,  
jednoducho nejaký servis prevádzkový ale aj pedagogický a metodický. Pracovné podmienky 
zlepšiť by určite pomohlo odbúranie zbytočnej administratívy, byrokracie, viac odborných učební a 
aj nejaká oddychová miestnosť, nielen zborovňa. 

• Viac financií do školstva, aby sme nemali peniaze len na: kúrenie, elektriku a platy. Potom 
môžeme reálnejšie začať uvažovať o zlepšení pracovných podmienok. Dovtedy je to všetko len o 
dotazníkoch, anketách atď. 

• Na to je takýto priestor malý. 
• Viac finančných prostriedkov na motivovanie zamestnancov možnosťou odmeny alebo aspoň 

osobného ohodnotenia za vykonanú prácu, materiálne zlepšenie priestorov v zamestnaní a tým 
zlepšenie psychickej pohody na pracovisku. 

• O dobrú atmosféru na pracovisku sa musí usilovať každý. S úsmevom to ide ľahšie. 
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• Odbúranie administratívy pokoj pre prácu od nezmyslov a neustálych reforiem ministerstva 
školstva. 

• Zlepšiť financovanie školstva, hlavne zmeniť spôsob financovania ZŠ aj MŠ, zvýšiť platy v 
školstve a nerobiť reformu zhora nadol, ale naopak. Počas mojej praxe som zažila v školstve 
niekoľko reforiem, ktoré len zhoršujú úroveň školstva, o pracovných podmienkach ani nehovorím, 
učitelia nemajú čas na svoju rodinu ani na seba, z domu nosia do školy pomôcky, materiál, aj 
financie a čo je smutné, že na pripomienky učiteľov nikto nereaguje, nepociťujeme žiadnu zmenu, 
len tlak spoločnosti a bohužiaľ aj málo spoločenského uznania. 

• Pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve v svojej práci zažívajú permanentný stres. Je na 
čase prestať s nezmyselnými experimentami, stále meniť stratégiu výchovy a vzdelávania, zákony, 
vstupovať do obsahu a rozsahu učiva,.... Za posledných 10 rokov sme boli svedkami troch 
reforiem, a nejakí blázni z ministerstva v tejto dobe oznámili, že chcú urobiť zásadnú reformu 
školstva. "Boh nás ochraňuj!" 

• Zvýšenie finančných prostriedkov na ohodnotenie zamestnancov. 
• Zamestnanci v školstve potrebujú právnu ochranu, priaznivé vnútorné a vonkajšie prostredie, musia 

byť oveľa viac ohodnotení finančne aj spoločensky, podporu na regeneráciu a možnosť načerpania 
síl. 

• Je potrebné presadiť väčšie finančné ohodnotenie najmä pre prevádzkových zamestnancov 
zvýšením tarifných platov. 
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Príloha 15  Reakcie z regionálneho školstva – GYMNÁZIUM 

• Na čele školy by mal stáť manažér, resp. riaditeľ by mal mať manažérske schopnosti a v našom 
prípade to tak nie je.  Riaditeľ chce byť zadobre s každým, vyhýba sa konfliktom a tým vzniká v 
škole (na chodbách a v kabinetoch) "dusná atmosféra." Vyhovárať sa stále na nedostatok financií a 
tým pádom nemať ako motivovať zamestnancov (nikto nemá osobné), nie je dobrá cesta. Ani 
tvrdenie: "Buďme radi, že máme, čo máme, iné školy sú na tom ešte horšie." 

• Momentálna koncepcia inklúzie žiakov s IVVP je neúnosná - trpia žiaci s IVVP, lebo sa im učiteľ a 
asistent nemá čas a možnosť poriadne venovať (z roka na rok je ich viac), trpia žiaci bez IVVP, 
lebo nemajú kontinuálnu prácu a učiteľ podchvíľou odbieha a trpí učiteľ, pretože na prípravu 
potrebuje oveľa viac času a výsledok práce je oslabený u oboch skupín žiakov. Akoby jeho snaha 
vychádzala na zmar. 

• Rozhodne by prospelo spresnenie pracovnej zmluvy - resp. presné určenie, aké pracovné 
povinnosti má učiteľ a teda, za čo dostáva paušálny plat. Množstvo práce navyše, ktorú musí 
vykonávať príp. vykonáva je na niektorých školách hodnotené viac či menej, väčšina učiteľov ich 
robí zadarmo vo svojom voľnom čase nad rámec 42,5 hod. pracovného týždňa. 

• Vážim si, že vedenie našej školy nám nielen dáva priestor, ale nás aj podporuje vo vzdelávaní, 
snaží sa vytvárať optimálnu klímu a najmä ľudsky za nami stojí. Ocenila by som zlepšenie 
technického stavu budovy (napr. teplá voda a teplota v miestnostiach vôbec), rekonštrukcia 
telocvične, športovísk ap.. Absolútne nevyhovujúci priestor školskej knižnice (prakticky funguje 
ako sklad kníh, ktoré si žiaci môžu požičať) bez perspektívy zmeny (na informačné stredisko najmä 
pre študentov).Pociťujem zaťaženie viac v súvislosti s riešením výchovných než vzdelávacích 
problémov. 

• Možnosť skoršieho odchodu do dôchodku podľa odpracovaných rokov v školstve. 
• V súčasnej spoločenskej diskusii o tom, že učitelia by mali v škole byť prítomní 8 hodín denne: po 

odučených 5 - 6 hodinách potrebuje učiteľ na niekoľko hodín psychicky vypnúť - nie je možné 
pripravovať sa na vyučovanie po odučení 5 - 6 hodín. Učiteľ potrebuje nejaký čas na regeneráciu 
síl. Z tohto dôvodu, ak zamestnávateľ nariaďuje učiteľovi prítomnosť v škole aj po odučení priamej 
vyučovacej povinnosti, tak pre učiteľ je to mnohokrát strata času. Nepripraví sa na vyučovanie tak 
efektívne, ako keď to robí doma po pár hodinách oddychu a mnohokrát tak aj po prítomnosti v 
škole 8 hodín sa musí pripravovať aj doma, čo už nikto nezohľadňuje a nijako neoceňuje.  

• Stav budovy, niektoré priestory školy sú v havarijnom stave, podmienky pre vyučovanie niektorých 
predmetov sú nedostatočné. Často prekúrene alebo nedokúrene miestnosti, stav sociálnych 
zariadení, šatní - najmä v TV sektore je zlý. Budova je nezateplená - veľké úniky tepla, zateká 
strecha a pod. 

• Možnosť finančnej odmeny za  prácu napr. s talentovanými žiakmi, finančne rozlíšiť učiteľov 
nadpriemerných s ostatnými priemernými či podpriemernými, len tabuľkové platy toto 
neumožňujú, odmeny neexistujú. Rozvíjať a podporovať tímovú prácu u učiteľov, čo sa deje len 
málo lebo vôbec. 

• Myslím si, že na stredných školách by mali pracovať psychológovia a špeciálni pedagógovia, ktorí 
by pomáhali riešiť napr. zaraďovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
priestupky voči Školskému poriadku, apod. Rovnako by mali pracovať projektoví manažéri a 
asistenti pre vyučujúcich, ktorí by prebrali napr. administratívne povinnosti (návrh projektov, 
organizácia exkurzií, príprava pracovných pomôcok, apod.) Učiteľ dnes musí vykonávať toľko 
rozmanitých prác, že samotné učenie sa ocitá na konci, lebo tu sa "cíti doma". 

• Jednoznačný prístup vlády s ohľadom financovania školstva, bez klientelizmu, a pochybných 
výdajov - napr. účasť na športových podujatiach ako majstrovstvá vo futbale, ZOH, LOH , a pod 
pre hŕstku vyvolených. Bude dosť pre spravodlivú odmenu pre všetkých poctivo pracujúcich 
zamestnancov školstva, mladých aj starších.  

• Finančné ocenenie za dosiahnuté výsledky v súťažiach. 
• Osobne si myslím, že systém odmeňovania by mal byť v školstve nastavený podľa kvality 

vyučujúceho. Považujem za málo motivujúce, že kolega, ktorý pracuje s deťmi výrazne menej, 
resp. vôbec nie nad rámec svojho úväzku, nevyužíva inovatívne formy výchovy a vzdelávania, či 
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nepracuje na svojom rozvoji  môže mať výrazne vyšší plat len preto, že je v školstve zamestnaný 
dlhšie... Mladí a inovatívni učitelia s chuťou venovať sa študentom aj v čase svojho osobného 
voľna, sú preto často nútení zmeniť zamestnanie, nakoľko pedagogická práca im neumožňuje vo 
väčšom meste dôstojný život.  

• Vypočuť zamestnanca bez toho, že ak sa ten názor nezhoduje s názorom zamestnávateľa, nedať mu 
to z pozície moci pocítiť. Mať na všetkých zamestnancov rovnaký meter. Kritiku povedať tomu 
koho sa to týka, nie poza chrbát (zamestnávateľ zamestnancovi).  

• Znížiť počet hodín v plnom úväzku, najlepšie s ohľadom na náročnosť predmetov (matematika, 
fyzika a pod), zaviesť delené hodiny podobne ako to bolo pred niekoľkými rokmi (delila sa vždy 
aspoň jedna hodina v týždni v danom predmete), učiteľ má mál času na ústne preverenie študentov, 
je "zavalený" písomnými prácami. Učiteľ je extrémne zaťažený hlavne po zrušení delených hodín, 
učí oveľa viac tried, tým pádom aj študentov, nemá možnosť ich spoznať, mnohokrát nevie ani ako 
sa volajú.  

• Zjednotiť pravidlá odmeňovania, vyplácania nadčasových hodín, osobných príplatkov, ... na 
rovnakom type škôl, aby sa nestávalo, že riaditeľ je vyhlásený za najlepšie hospodáriaceho a jeho 
zamestnanci nedostávajú osobné ohodnotenia a iné benefity a pod.  

• Pracujem na dvoch školách, lebo na jednej nemám plný úväzok, na druhej som na dohodu, čo nie je 
vôbec motivujúce. Robím to, čo ostatní učitelia a dostávam nižšiu mzdu za vykonanú prácu. Iste by 
som odstránila dohodu, ak  je úväzok na cely školský rok.  

• Je pre mňa nepochopiteľné ak nadriadený požaduje od zamestnanca prácu na projektoch a 
podmieňuje tým predĺženie jeho pracovnej zmluvy. V dnešnom školstve sa vytráca jeho pôvodná 
podstata - vzdelávať. Učitelia sú nadmieru zaťažovaní neustálymi inováciami, tvorbami osnov, 
štandardov, mnoho krát substituujú, prácu aj samotného úradníckeho aparátu MŠ.  

• V práci sa stretávam s direktívnym riadením práce. Povedať svoj názor nemá význam, buď sa 
vôbec neakceptuje alebo človek môže očakávať postih. Celý kolektív je v strese, vedenie si svojich 
zamestnancov neváži, a v kritických situáciách nás vedenie školy nepodrží.  

• Keď robia nadriadení hospitácie, mali by ovládať aspoň základy z didaktiky!! Nie hodnotiť učiteľa 
a pritom nič nevedia o didaktike vyučovania.  

• V tabuľke figuruje slovo "zamestnávateľ". Ja som pri vypĺňaní chápala zamestnávateľa ako 
riaditeľa, ktorý je zástupcom zamestnávateľa v konkrétnej inštitúcii. Zamestnávateľ môže byť 
chápaný aj ako orgán nadriadený riaditeľovi, teda zriaďovateľ. Možnosti riaditeľa vo veľkej miere 
ovplyvňuje to, či sa zriaďovateľ (samosprávny kraj, mesto) zaujíma o školy vo svojej pôsobnosti 
(aj inak, ako vyžadovaním množstva byrokratickej práce a zasielaním pozdravných mailov ku Dňu 
učiteľov alebo na Vianoce) a či a do akej miery podporuje rozumných a kreatívnych riaditeľov. 
Rozoznávanie pojmov riaditeľ a zriaďovateľ by v budúcnosti isto prispelo k relevantnosti 
výsledkov Vášho prieskumu. Prajem Vám, aby výsledky prieskumu zobralo do úvahy, čo najviac 
osvietených ľudí, ktorí sa snažia dobre spravovať našu spoločnosť. 

• Väčšia istota pracovného pomeru (po 2 rokoch pomeru na dobu určitú dá zamestnávateľ zástup za 
MD)- kreditné vzdelávanie vás u nového zamestnávateľa "predraží", mnohí učitelia si ju radšej 
nedopĺňajú- kvalifikáciu si dopĺňate vo voľnom čase, zamestnávateľ vás nemusí podporiť- platovo 
nedocenená práca pre vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý si nosí prácu domov a musí sa 
sústavne vzdelávať, spoločensky podhodnotená - aj u žiakov- zamestnávateľ mi poskytol z 
osobných pracovných pomôcok len jedno pero a balík papiera, ostatné si kupujem za vlastné- 
hlavným benefitom pre ženu s deťmi je pracovná doba, keď deti odrastú, chcem zo školstva odísť 

• Vyskytla sa otázka ohľadom ohodnotenia, keďže nepoznám ako sú ohodnotení moji kolegovia, 
neviem posúdiť, či sa mi dostalo priemerného finančného ohodnotenia alebo nie. Ohodnotenie 
pracovného výkonu je veľmi relatívne, pretože počas 27 rokov v školstve som mala 2krát 
hospitáciu... V školstve neexistuje trhový dopyt po špecialistoch a ja sa ako učiteľ informatiky, 
ktorý sa zúčastňuje všetkých ponúkaných vzdelávacích aktivít , cítim nedocenená. No čo s tým keď 
ma to baví a muž zarobí toľko, aby som mohla mať také drahé hoby. 

• Aby všetky aspekty pracovného života, ktoré uvádzate v predchádzajúcej tabuľke boli za 6 bodov 
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• Veľmi by som ocenila revitalizáciu materiálnych podmienok v škole, výrazne lepšie vybavenie 
tried, priestorov školy. V priestoroch súčasnej školy máme nedostatočne estetické a  motivujúce 
prostredie nielen pre žiakov. Mám záujem o podporu komunikácie vedenia školy s učiteľmi, o 
systém zabezpečovania kvality, o systému benefitov pre učiteľov, o systémové vzdelávania 
učiteľov napr. novinky v didaktike výučby jednotlivých predmetov, psychologické aspekty pri 
práci s mládežou, tematika násilia a šikanovania, bezpečnosť a ochrana osobnosti pri práci s 
médiami, prvá pomoc a pod. Momentálne sa jedná o tradičnú školu s overenými, nemennými 
postupmi, záleží hlavne na aktivite a motivácii jednotlivca, ktorý cielene nedostáva impulzy a 
podnety na napredovanie a skvalitňovanie práce. 

• Spravodlivé ohodnotenie,  zlepšenie pracovných podmienok(rozprávame niekedy aj 7 hodín a 
teplota miestnosti ničí naše hlasivky). 

• V spoločnosti sú cirkevné školy zaznávané a menej ohodnotené, hoci majú často lepšie výsledky. 
Mnohokrát sa o dobrých výsledkoch cirkevných škôl mlčí. Žiaci sú  lepšie pripravení na vysoké 
školy a učitelia sú zodpovednejší pri výkone svojho povolania. Napriek tomu sú lepšie ohodnotené 
štátne školy, akoby rodičia našich žiakov neplatili dane. Cítime to ako krivdu v našom štáte.  

• Navrhujem skrátiť pracovný úväzok na 18 -- 20 hodín týždenne, aby sa učiteľ mohol viac venovať 
príprave na vyučovanie. Ako to tu bolo viackrát uvedené, práca učiteľa je psychicky veľmi náročná 
a navyše má učiteľ počas dňa mnoho ďalších povinností, ktoré musí vybaviť. Okrem prípravy na 
každú vyučovaciu hodinu a opravy písomných prác musí vypracovať počas školského roka mnohé 
ďalšie dokumenty a splniť obrovské množstvo úloh. Po vyučovacej hodine často krát ani nemá čas 
napiť sa či ísť na toaletu, lebo má na chodbe dozor, resp. pred zborovňou alebo pred triedou už 
čakajú nejakí žiaci, ktorí sa chcú niečo spýtať, resp. niečo potrebujú. Je to šialené tempo, ktoré sa 
samozrejme odrazí aj na zdravotnom stave učiteľa. Navrhujem, aby na škole fungovali asistenti 
učiteľa, ktorí by vykonávali na chodbách dozory a pomáhali učiteľom s prípravou na vyučovanie, 
resp., aby škola dala príležitosť ľuďom na VPP, aby si tam odpracovali povinný počet hodín napr. 
dozorom na chodbách či v jedálni. Museli by byť však i preverení, či sú schopní výkonu tejto práce 
morálne i psychicky.  

• Ak existujú oddychové zóny pre žiakov, bolo by na mieste zriadiť i oddychovú zónu pre učiteľov s 
pohovkou či relaxačnými kreslami. Riaditeľ by mohol pre učiteľov zabezpečiť i masáže. Nie je 
zriedkavým javom stuhnuté svalstvo po náročnom a stresujúcom pracovnom dni. Čo sa týka stravy, 
učiteľ by si mal vybrať ako a kde sa chce stravovať. Ak sa chce stravovať zdravo a nechce jesť 
tradičné jedlo v školskej jedálni, nemá na výber. Učiteľ by mal mať právo vybrať si, či chce 
príspevok na stravu, stravné lístky alebo stravu v jedálni. Taktiež by mal učiteľ pravidelne dostávať 
písacie potreby, zošity a iné pomôcky. Je to asi jediné povolanie, kde si ich kupuje sám za vlastné 
peniaze. Papiere na kopírovanie pridelené na pol rok mnohým tiež nestačia, a tak si ich kupujú. 

• Každý má priestor na svojom pracovisku sa prejaviť, aj keď podmienky aké utvárajú nadriadení 
(napr. aj ministerstvo a VUC) nie sú stále ústretové.  

• Rovnoprávnosť financovania medzi cirkevnými a štátnymi školami. 
• Softvér pre školy zakúpený a distribuovaný ministerstvom (Operačný systém, kancelársky balík, 

anti-vírus), posledne sme dostali WinXP, OfficeXP a Eset 5 čo už je "trocha" zastaralé. 
• Zlepšiť financovanie súťaží pre organizátorskú školu.  
• Bolo by dobré, keby existovali stretnutia učiteľov na pôde metodických centier, kde by si mohli 

vymieňať svoje skúsenosti. Bolo by dobré, keby školenia na získanie kreditov absolventovi aj 
niečo do praxe priniesli. Bolo by dobré, keby školenia na získanie kreditov, nemali platnosť len 7 
rokov, ale platili by neobmedzene. Bolo by dobré, keby uchádzači o kvalifikačnú skúšku, mali jej 
účasť podmienenú rokmi praxe a nie získaním kreditov, ktoré si musia uchádzači ,,zaplatiť", lebo 
školenia na metodických centrách sa zvyčajne neotvoria. Bolo by dobré, keby existovali vhodné 
učebnice a cvičebnice pre vyučovanie slovenského jazyka a učiteľ si nemusel doma vyrábať 
,,vlastnú učebnicu". Bolo by dobré, keby sa vzdelávací program ujednotil a nemuseli by naňho 
doplácať žiaci, ktorí sa presťahujú. Bolo by dobré, keby sa Slovenský jazyk na gymnáziách a 
odborných školách učil tak, ako za socializmu- 2 hodiny literatúry a jedna hodina gramatiky a nie 
naopak, ako je tomu dnes. Bolo by dobré, keby už nebolo toľko zbytočných reforiem v školstve a 
vrátili by sme sa k tomu, čo naozaj fungovalo vyše 40 rokov, vtedajší školský systém nemal chybu- 
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žiak mal učebnicu, učiteľ mal učebnicu, ale najmä: učiteľ vedel, čo má učiť... a vychovali sme 
generáciu, ktorá niečo vedela. Načo sú nám drahé interaktívne tabule, ktoré aj tak len nútia deti 
nepísať perom do zošita, keď nám vlhká škola padá na hlavu a stolička, na ktorej sedíme, má už 
vyše 30 rokov? Snáď si to niekto prečíta a zamyslí sa 

• Zlepšenie spoločenského postavenia učiteľa zvýšením jeho mzdy, skvalitnenie prac. prostredia 
zvýšením podielu HDP do školstva na úroveň vyspelých krajín, zatraktívnenie a skvalitnenie 
výberu vedúcich pracovníkov škôl 

• Učiteľstvo je veľmi náročná práca, zaťažuje psychiku a neprispieva tomu ani postavenie učiteľa v 
spoločnosti, ani medializácia. V školstve sa pozornosť sústreďuje hlavne na žiaka a učiteľ je niekde 
bokom, alebo keď je v centre pozornosti, tak pre to ako učí. Nikto sa nestará ako sú na tom učitelia 
psychicky a či vedúci pracovníci príliš netlačia na učiteľov. Myslím si tiež, že každý učiteľ by mal 
navštevovať psychológa alebo by škola mala mať svojho psychológa, alebo viac škôl jedného? 

• Bola by som veľmi rada, keby sme mohli kúpiť také učebné pomôcky aké potrebujeme, ale 
nemáme na ne peniaze. 

• Konečne začať konštruktívne riešiť problémy v školstve a ukončiť zbytočné reči.  
• Bola by som rada, keby sme mali viac školení o tom, čo robiť v prípade nie bežných situácií na 

hodinách - prvá pomoc, žiak nadrogovaný, zbraň v škole atď...  
• Dostatok kvalitných učebníc, pre matematiku aj kvalitné zbierky úloh, plat, ktorý zodpovedá 

vzdelaniu, odbornosti a schopnosti pedagóga, možnosť ísť skôr do dôchodku ako to majú napríklad 
policajti. 

• Veľké nátlaky zo smeru riaditeľov na učiteľov, vo vzťahu k žiakom všetko im prejde, školský 
poriadok je len kus papiera.  

• Oprava poškodenej strechy cez ktorú preteká a na zatečených miestach sa drží pleseň, ktorá nás 
ohrozuje pri dýchaní oprava- poškodená podlaha (linoleum)- nebezpečenstvo úrazu nedostatok 
finančných prostriedkov na zlepšenie vyučovania predmetov ako je hlavne informatika (napr. 
nákup  programových licencií softvéru pre zlepšenie kvality vyučovania) šikanovanie zo strany 
žiakov 

• Vybojovať väčší prísun peňazí do školstva na materiálne zabezpečenie škôl a platy učiteľov 
• Lepšie finančne ohodnotenie, menej nátlaku od rodičov a zriaďovateľov 
• Zásadne obmedziť kompetencie riaditeľa školy, ktoré im dávajú absolútnu voľnosť podľa ľubovôle 

prepúšťať zamestnancov, či skracovať im pracovný úväzok, dosadzovať na uvoľnené miesta 
kohokoľvek, dokonca aj bez splnenia kvalif. predpokladov. Kontrolovať činnosť riaditeľov v tomto 
smere, aby sa zamedzilo stresovaniu zamestnancov, prepúšťaniu a hrozeniu prepúšťaním, 
vytváraniu atmosféry strachu a neistoty, núteniu  zamestnancov do aktivít ktoré nemajú v náplni 
práce! 

• Teraz mám možnosť vidieť veľký rozdiel medzi prípravou na vyučovanie učiteľa na SOŠ a 
gymnáziu, ale za ten istý plat 

• Pokiaľ budú prebiehať tzv. reformy školstva, ktoré nič neprinášajú, len samé papiere, väčšiu 
nervozitu na školách, nič sa nezmení. A sú to len kozmeticky, nepripravené a nedomyslené 
reformy. A viac som z tohto dôvodu frustrované a vyčerpaná. Druhým dôvodom je veľká moc 
rodičov. Majú väčšie práva ako samotný učiteľ. A pokiaľ sa tzv. sponzorom školy nepristrihnú 
krídla zákonom a inými prostriedkami, nič sa nepohne k lepšiemu. 

• Je veľmi veľa vecí, ktoré by sa mali zlepšiť. Okrem platových podmienok, ktoré naozaj absolútne 
nezodpovedajú nasadeniu, ktoré musíme do práce vložiť počas mesiacov školského roka, pracovné 
podmienky pedagógov sú v mnohých aspektoch neporovnateľne horšie ako u pracovníkov v iných 
sférach. Narážam na technický stav budov, zimu na chodbách a v kabinetoch, ďalej je to vysoké 
riziko prenášania infekčných chorôb, keďže rodičia si svoje deti do školy pošlú v akomkoľvek 
stave (dokonca aj so zápalom pľúc). Školy by chceli kráčať s modernými trendmi, no učitelia si 
naďalej robia svoju robotu na svojich počítačoch doma, keďže ani v tomto smere školy nie sú 
dostatočne vybavené. Zmeny by sa mali urobiť čím skôr, do školstva treba výrazne viac peňazí, 
aby sa niečo zmenilo, financovanie na žiaka nie je vhodné riešenie, keďže si školy naháňajú čo 
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najviac žiakov a kvalita tak potom ide neúmerne dolu (je ťažké motivovať žiakov gymnázia k 
lepším výkonom, keď vedia, že na vysokú školy im "to stačí"). 

• Finančne ohodnotiť aj prácu "navyše" (príprava na súťaže, organizovanie návštevy kultúrnych 
podujatí pre žiakov, odborné zastupovanie kolegov...) 

• 1. Obmedziť riaditeľom funkčné obdobie na maximálne 2x5 rokov, kvalita riadenia sa 
preukázateľne postupne zhoršuje. 2. Zakázať v školách STN ISO 9001, spravil z našej školy 
byrokratickú odľudštenú inštitúciu, to, čo sme kedysi riešili s vedením školy v osobnom rozhovore, 
sa dnes rieši vyplnením množstva tlačív a podaním do podateľne. Stále musíme sledovať nástenky, 
aj niekoľkokrát denne, lebo papier na nástenke a súbor na internetovej nástenke sú hlavné spôsoby 
komunikácie vedenia a vedúceho predmetovej komisie s učiteľmi. Je paradoxné, že vedenie školy v 
praxi často nedodržiava predpisy, ktoré si samo v rámci ISO 9001 vytvorilo.  

• Množstvo byrokracie zo strany zriaďovateľa, ktorá bráni školám sa venovať učeniu. Organizovanie 
mnoho akcií, ktoré s pohľadu vzdelávania nemajú význam a sú skôr akcie pre čiarku KSK.  

• Vzhľadom na podhodnotený normatív, neberie sa do úvahy veková štruktúra,  je málo peňazí a z 
toho dôvodu nie je možné zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov - zastupiteľnosť a hlavne nie 
je prostriedok na motiváciu, nakoľko, či niekto robí výborne alebo sa iba "premotá" - je to za ten 
istý plat, nie je na žiadne ohodnotenie, to je ťažké dlhodobo zvládať na dobrej úrovni, zachovať si 
motiváciu, prevláda pocit, načo by som sa snažil. 

• Znížiť počet žiakov v triedach gymnázií - maximálne 15. Znížiť povinný rozsah vyučovacej 
činnosti na 19 hodín - učiteľovi pribúda nevyhnutnosť prípravy digitálnych materiálov na 
vyučovanie a na to teraz majú málo času. Znížiť vek odchodu do dôchodku pre učiteľov, alebo 
zaviesť možnosť čerpania ročného voľna raz za kariéru pri zachovaní základného platu - 
vyčerpaný, alebo chorý učiteľ by mal možnosť oddýchnuť si a predísť tak syndrómu vyhorenia. 

• Počúvať zamestnancov aj žiakov aj rodičov. Nepočúvať ministerstvo :) 
• Konečne uviesť do platnosti zákon, ktorý je v platnosti od roku 2009 o hradených rekondičných 

pobytov pedagogických zamestnancov. Myslím, že pomer 0x za život u učiteľov a 1x ročne u 
policajtov/železničiarov je naozaj výsledkom toho, ako štátu záleží na zdraví a životných 
podmienkach pedagogických zamestnancov, ktorí sú takisto pod neustálym stresom. 

• Pripomienka: pri výbere typu inštitúcie som nenašla možnosť Spojenej školy - dala sa vybrať len 
jedna z možností.  Ja som riaditeľkou Spojenej školy - ktorej organizačnými zložkami sú materská 
škola, základná škola, gymnázium, základná umelecká škola, CVČ, ŠKD, ŠJ.  Toto zloženie pod 
jedným vedením kladie obrovské nároky na spoluprácu i organizáciu práce. Z Vami uvedenej 
ponuky som si vybrala gymnázium, ako zložku kde naše deti dosiahnu najvyššie vzdelanie. 

• Dostatok peňazí na diferencované odmeňovanie. 
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Príloha 16  Reakcie z regionálneho školstva – STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

• Práca v školstve ma baví. Vždy som učiť chcela. A práve preto ma mrzí, že v súčasnosti sa viac 
pozerá na kvantitu ako na kvalitu. Ženieme sa za počtami žiakov viac, ako za ich vedomosťami. 
Neustále nedokončené reformy celé školstvo len pokazili. Stále sa vymýšľa čosi nové, vraj lepšie a 
deti sú čím ďalej tým viac hlúpejšie, sú lenivé, nič nepotrebujú vedieť (podľa nich), ale zato 
sebavedomie majú až do neba. Od učiteľa sa chce, aby sa vzdelával (za vlastné) vo svojom voľnom 
čase (ktorý nemá), aby si vyrábal doma na kolene učebné pomôcky (tiež za vlastné), viedol krúžky, 
doučoval, robil psychológa, venoval sa zvlášť integrovaným žiakom (pričom ich má v triede 
niekedy aj 6 popri dvadsiatich "normálnych" žiakoch). A to všetko s úsmevom, motivačne, s plným 
nasadením a zato všetko sa má uspokojiť s platom, ktorý je polovičný, ako má hocikto iný s 
podpriemerným vzdelaním. A ak náhodou dá horšiu známku žiakovi, ktorého sotva videl v škole, 
tak má hneď na krku sťažnosť rodiča, že na ňom sedí. To vôbec nedodáva chuť do práce, ani 
nemotivuje učiteľa k výkonom, skôr k tomu, že dám najhoršiu trojku a mám pokoj. Ale je toto 
cieľom vzdelávacej inštitúcie? Asi nie.....Som z toho smutná. Nebyť tých detí, medzi ktorými sa 
stále nájdu také, za ktoré sa oplatí žiť, tak s tým už dávno seknem.  

• Zvýšiť dôveru voči samotnému odbornému pedagógovi. Zrušiť zbytočnú byrokraciu. Odstrániť zo 
školstva Mobbing a Bossing. Nezaťažovať pedagógov vecami, ktoré má mať na starosti manažér. 
Zlepšiť finančnú situáciu, nielen čo sa týka mzdových prostriedkov, ale aj prevádzkových.  

• Veľmi by som privítala, aby boli majstri odbornej výchovy platovo na rovnakej úrovni ako učitelia, 
keďže odpracujú dvojnásobný počet hodín než  učitelia a mali by mať maximálne 30 hodinový 
pracovný úväzok týždenne, nakoľko je sústavná práca so žiakmi na stredisku praktického 
vyučovania spolu so zodpovednosťou za ich bezpečnosť veľmi vyčerpávajúca. Navyše musí 
majster odbornej výchovy ovládať učivo nie len teoreticky, ale aj prakticky. Majster je ten, ktorý 
musí žiakov naučiť uplatniť teoretické vedomosti v praxi, musí ich naučiť pracovať a vypestovať v 
nich kladný vzťah k profesii, naučiť ich zodpovednosti za svoje konanie, čo je v dnešnej dobe pre 
spoločnosť veľmi dôležité a žiadúce. 

• Taktiež má veľmi zaráža ako zle je nastavené kontinuálne vzdelávanie. Mám 1. atestáciu ako 
majsterka OV, a rok na to som ukončila i vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa s titulom Bc.(odbor 
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy). Som však zaradená v rovnakej platovej 
triede č. 9 ako aj kolegyne bez VŠ s 1. atestáciou. Vraj si musím urobiť atestáciu ešte raz, ak chcem 
10. platovú triedu. Pýtam sa, ako ma môže niekto trestať za to, že si vyššie vzdelanie dopĺňam? Čo 
mení na veci fakt, že som si na pozíciu majsterky urobila najprv atestáciu a neskôr dokončila 
štúdium na Bc.? Veď pracovná pozícia sa nezmenila, tak prečo nemôžem mať 10. platovú triedu??? 
Aj v platových tabuľkách sa píše, že majster s 1. atestáciou má byť zaradený do 10. platovej triedy! 
A najzábavnejšie je, že keby som si neurobila tú atestáciu (v podstate vzdelávanie navyše), tak by 
mi 60 kreditový príplatok za absolvované vzdelávania vo výške 12% z platu bol vyplácaný doteraz. 
A čo by to menilo na mojej dosiahnutej úrovni vzdelania? Nič. Zostáva rovnaká. Len mám smolu. 
Chyba systému..., za ktorý snaživí a poctiví ľudia (žiaľ práve v školstve) neustále doplácajú. No 
mali by ste chuť dopĺňať si vzdelanie naďalej??? Dodávam, že za štúdium na VŠ som zaplatila 
3000€ .ŠKOLSTVO POTREBUJE ZMENU K LEPŠIEMU!!! ĎAKUJEM.  

• Som učiteľ odborných predmetov a po viac ako 20 ročnom pôsobení v odbore mimo školstva, 
rozhodla som sa, že prišla doba podeliť sa so skúsenosťami na príprave novej generácie, ale 
ohodnotenie vo vzťahu k veku, skúsenostiam v odbore v porovnaní s mojim príjmom mimo 
školstva je doslova smiešny a ak by som nebola finančne nezávislá, a nedokázala by som si 
privyrobiť mimo školy, tak si toto gesto nemôžem dovoliť, kvôli príjmu, ktoré mi poskytuje 
školstvo. Podľa mňa toto nie je cesta k zvýšeniu kvality výuky na strednej odbornej škole, je málo 
odborníkov z praxe, ktorí by za 1/3 príjem robili veľmi ťažkú, zodpovednú prácu, akou je práca 
pedagóga a zvlášť vo vysoko odborných predmetoch, kde je dôležitá prax v odbore pre 
vyučujúceho.  

• Štát by si mal uvedomiť, že kvalitných remeselníkov je na Slovensku ako šafranu. Niektoré 
profesie (absolventi trojročných učebných odborov) sú absolútne nedostatkové. Žiaci základných 
škôl nemajú záujem študovať na stredných odborných školách a následne pracovať v technických 
manuálnych profesiách. Ak by štát vytvoril vhodné podmienky pre týchto žiakov; napríklad 
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motivovať ich vreckovým počas ich štúdia, poskytovať rôzne bonusy zamestnávateľom, u ktorých 
by žiaci vykonávali odborný výcvik a pod.  

• Pociťujem roky ako veľmi nespravodlivé - rovnaký úväzok pre  učiteľov všetkých kombinácií - 
zaťaženie učiteľov vyučovacieho  jazyka je neporovnateľne väčšie ako ostatných vyučujúcich - 
majú stále plné triedy (nie delené hodiny ako cudzie jazyky), náročnejšie prípravy, náročnejšie 
písomky, veľmi veľa písomností, ktoré zaberajú oveľa viac času ako u iných aprobácií + iné 
aktivity, ktoré im v rámci školy vždy prischnú. Rovnaký názor majú všetci vyučujúci SJL  (viem zo 
stretnutí slovenčinárov) a roky nie je vôľa to riešiť, napr. koeficientom náročnosti ako v niektorých 
krajinách. Môžem to posúdiť, keďže mám v aprobácii aj iný predmet. Dôkazom sú aj učitelia 
majúci slovenčinu v aprobácii - radšej chcú učiť druhý predmet, nie slovenčinu, napr. učitelia 
angličtiny radšej učia ANJ ako slovenčinu - menej žiakov (aj o polovicu), menej všetkej práce, ale 
rovnaký úväzok a plat. Ďakujem.  

• Moje názory na prácu a pripomienky, že nefunguje IKT a sieť, tak ako má sa vôbec neberú do 
úvahy. Nevieme za čo a v akej výške (nie sú zverejnené podrobné kritériá hodnotenia práce 
učiteľa) dostávame odmenu na konci roka, nemáme spätnú väzbu, kde vyvinúť vyššie úsilie a čo 
zlepšovať vo svojej práci. K otázke - V posledných šiestich mesiacoch sa so mnou v práci 
nadriadený rozprával o výkone mojej práce a poskytol mi spätnú väzbu na mnou vykonanú prácu. - 
rozpráva sa so mnou o mojej práci iba 1 alebo 2 razy ročne po hospitácii. Všeobecne sa hodnotí 
práca učiteľov na pracovnej porade - splnili ste termín, väčšina urobila načas - málokedy adresne a 
menovite. Tí čo riadne neučia, nerobia akcie a neplnia termíny sú tolerovaní, nepostihovaní a 
dostávajú ten istý mesačný plat, ako ostatní. Už len dúfame, že odmeny asi nemajú, či??? 

• Moja práca zo strany spoločnosti je nedostatočne ohodnotená!  
• Ocenenie práce aj finančne, umožniť relax, kúpele, zlepšiť: technické vybavenie, zlepšiť 

postavenie učiteľov.  
• Vylúčenie zo štúdia a z ŠI tých žiakov, ktorí o štúdium nemajú záujem, sú lajdáci, nespĺňajú 

nároky na tento typ školy. Škola má väčší záujem o ich zotrvanie na škole než oni samotní, 
pardonuje sa im takmer všetko, čo "študenti" patrične a vedome využívajú. S nekvalitnými žiakmi 
sa pracuje ťažko, neefektívne, niekedy zbytočne. Možno by škole pomohlo a tým by aj nastalo 
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov školy, keby boli na školu prijímaní len žiaci 
spĺňajúci  kritéria školy pre prijatie na štúdium, ďalej problémoví žiaci boli adekvátne riešení, aby 
vynaložená námaha pedagógov "padla na úrodnú pôdu".  

• Zvýšenie platov, spoločenského ohodnotenia. 
• Žiaci sú na nízkej emotívnej úrovni.  
• Lepšie ocenenie práce vo finančnom vyjadrení, nepomer finančného ohodnotenia pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov.  
• Naplnenie prísľubov od vlády o priorite školstva a vzdelávania.  
• Poskytovanie potrebných odborných učebníc na výučbu pre učiteľov, majstrov, písacie potreby, 

základný kancelársky balík pre zamestnanca; aby písacie potreby učitelia, majstri nepoužívali svoje 
vlastné, lebo toto je pravidlo a vo firmách to tak nie je. 

• Nerobiť školské reformy každé volebné obdobie, pretože to nevedie k ničomu. Máme v tom len 
chaos a stres. Upraviť zaradenie a financovanie jednotlivých typov škôl - "upratať školy" (aby napr. 
neboli rovnaké odbory na rôznych školách).  

• Navýšiť financovanie škôl v Bratislavskom kraji, keďže nemôžu využívať peniaze eurofondov v 
takom rozsahu ako školy iných krajov, čo je potom vidieť na stave budov a vybavenosti škôl.  

• Materiálne vybavenie. Počnúc projektormi v každej triede, tiež laboratóriá, dielne s potrebnou 
výbavou. Proste, aby som nemusel nosiť veci do školy z domu. Prepojenie školy s praxou.  

• Školstvo postupne stráca na náročnosti, pretože študenti sú si istí, že aj so zlým prospechom pôjdu 
na vysoké školy, určite sa na ne dostanú a aj ich dokončia. Rodičia sú frustrovaní, nemajú čas na 
deti, pracujú mnoho, často aj v zahraničí a ich názory na školy sú často prehnane kritické, 
očakávajú, že škola bude takmer úplne suplovať úlohu rodičov.  

• Prácu mám rád, pretože môžem byť v tvorivom dialógu so žiakmi a prispievať tiež do neho svojimi 
nápadmi. Práca je však veľmi náročná lebo aby som uživil svoju rodinu musím mať ešte ďalšie 
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zamestnania, ktoré aj posúvajú môj profesionálny rast robím ich veľmi rád, ale často robím aj po 
práci v škole dlho do noci ešte doma, čim trpí aj moja rodina. O psychické zdravie sa preto snažím 
starať viac - mám hodne voľnočasových aktivít. Ach tie učiteľské platy. Čo ma veľmi motivuje, je 
vynikajúci kolektív kolegov, povedal by som že máme na našej škole kolegov snov, ktorých mi 
môžu závidieť mnohí. Vedenie je príjemné ľudské taktiež, vnímajúce - podporuje progres. Som 
tretím rokom vedúcim oddelenia - nie z vlastnej vôle (lámali ma dlho), ale pochopil som za ten čas, 
ako môžem prispieť k rastu a zlepšovaniu podmienok pre každého na odbore/škole. Často vkladám 
do toho svoj voľný čas i peniaze, vymýšľam projekty, akcie, používam svoje auto - ktoré na svoj 
vek veľmi papa peniaze (momentálne ho mam v oprave asi 3 týždne - a to ma ešte viac vyčerpáva - 
pretože strávim 4hodiny denne na cestách a aj viac ma to stojí - no a keď prídem z práce idem 
väčšinou hneď spať, aby som mohol byť ďalší deň v pohode). Ešteže budeme mať teraz vianočné 
odmeny - za ktoré v pohode dám auto dokopy. Pekný deň prajem všetkým.  

• Je toho strašne veľa, počnúc ministerstvom cez VÚC až po SOŠ. Jednou dvomi vetami sa to nedá 
vyjadriť.  

• Zvýšiť tarifné platy a nenechať rozhodovať o osobných príplatkoch jedného človeka, ktorý často 
učiteľa ani nepozná po pracovnej stránke a rozhoduje viac-menej podľa sympatií. Všetky kreditné 
školenia robiť cez prázdniny alebo v sobotu, nie počas vyučovania keď tí, ktorým vedenie  
neumožni sa vzdelávať musia za študujúcich suplovať. Metodické centrá si môžu čerpať dovolenky  
cez školský rok, učiteľ nie. Pracovné podmienky učiteľa v triede komplikujú aj deti s rôznymi 
poruchami učenia, ktorým sa má venovať a vlastne potom sú diskriminovaní dobrí žiaci. 
Vypracovať viac učebníc v digitálnej forme, ale v cenách, ktoré si škola môže dovoliť kúpiť, aby 
nemusel učiteľ vo voľnom čase pripravovať prezentácie, testy, pracovné hárky a pod.;  

• Nižší týždenný počet hodín, delené hodiny.  
• Som šťastná, že patrím medzi učiteľov, ktorí "nemusia" učiť, lebo sa v inej oblasti nevedia 

uplatniť, ale učiť chcú, lebo ich to baví a napĺňa. Práca učiteľa je psychicky náročná, ale učenie a 
práca so študentmi mňa, ako aj mnohých mojich kolegov vôbec nezaťažuje. Mám rada svoju školu 
a som vďačná za vedenie, ktoré ju riadi. To, čo ma zaťažuje je systém a financovanie školstva. 
Učím od roku 2000 a môžem s istotou povedať, že byrokracie a papierovej roboty v školstve 
neubúda a zaberá učiteľovi mnoho času, ktorý by vedel venovať podstatnejším činnostiam. Myslela 
som si, že digitalizácia mnoho vyrieši a zefektívni papierovú prácu učiteľa, ale tabuliek pribúda a 
to, čo bolo kedysi jednoduché je omnoho komplikovanejšie. To, čo je žalostné je fakt, koľko peňazí 
sa často vlieva do neefektívnych školení a kreditného systému. Podľa mňa mierkou kvality učiteľa 
nikdy nebudú kredity, či počet absolvovaných školení, dokonca ani odučené roky... ale jeho 
zodpovedný a aktívny prístup k práci, pozitívny prístup ku študentom, schopnosť rozvíjať svoje 
vedomosti/zručnosti a nadchnúť žiakov, ľudskosť...  

• Lepšie materiálne vybavenie školy (interaktívne tabule v každej triede, lepší internet, nový nábytok 
a pod.). Zlepšenie postavenia učiteľov v spoločnosti. Možnosť osobného ohodnotenia učiteľov (aby 
sa odlíšili lepší učitelia) - u nás na osobné nevystávajú peniaze, lebo sme starší pedagogický zbor a 
viacerí máme kredity aj 2. kval. skúšku = potreba zmeniť financovanie škôl. 

• Dúfam, že nesledujete moje osobné údaje a dotazník je stopercentne anonymný. 
• Priestor pre čerpanie dovolenky aj počas kalendárneho roka nie len v čase školských prázdnin 

(dovolenka celá určená zamestnávateľom). Vyššie mzdové ohodnotenie. Stravné lístky každý deň 
nie podľa rozvrhu (t. j. ak v daný deň v rozvrhu nemám vyučovaciu povinnosť viac ako 4,5 hod. 
najesť nedostanem, v dni kedy mám v rozvrhu 8 hodín a viac dva stravné lístky nedostanem).  
Rovnako je to aj keď som v daný deň v práci a vykonávam len administratívnu činnosť - teda som 
tam bez nároku na stravu. Nájsť finančné prostriedky na tak základne potreby v školstve ako je 
toaletný papier a mydlo lebo za 10 rokov praxe som ešte erárny toaletný papier nestretla. Znížiť 
množstvo byrokracie. Podporiť zamestnancov vo vzdelávaní (častá prax poukazuje, že 
zamestnancom nie je schválené ďalšie vzdelávanie, spôsobilo by to navýšenie ich mzdy, na ktorú 
finančné prostriedky v rozpočte nie sú.). A čo by bolo úplne ideálne - občas by postačilo trošku 
empatie a ľudskosti.  

• Zlepšiť materiálno-technické vybavenie škôl, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, ponúknuť aj 
odborné zamerané školenia, nielen psychologické, manažérske a pod. Zlepšiť ohodnotenie 
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pracovníkov školstva, najmä učiteľov odborných predmetov - strojárstvo, elektrotechnika, 
programovanie - lebo nebude mať kto učiť.  

• Mať po istej dobe rok voľna na oddych a štúdium ako väčšina  učiteľov v okolitých európskych 
krajinách. 

• Školstvo je potrebné uviesť tam, kde bolo, na omnoho vyššiu úroveň. Ale dnes štát nemá záujem 
na vzdelanosti národa, neposilňujeme národnú hrdosť v mládeži, nezakladáme si na národných 
tradíciách, mládež má jedinú hodnotu v živote peniaze. Neučíme deti vyrastať s prácou a 
povinnosťami, nevedieme ich k manuálnej zručnosti, k pestovaniu plodín, k obrábaniu pôdy, 
nevedieme ich k sebestačnosti, celé Slovensko je závislé na dovoze a napchávame sa chemicky 
upravenými a röntgenovým žiarením upravenými potravinami. Nevedieme deti  k úcte k rodičom, 
v školstve sa zabúda na slušnosť, úctu, škola supluje rodičovskú výchovu a tak nie je čas na 
vzdelávanie, lebo počas výkladu deti 100-krát napomínate, aby nevyrušovali. Reklamy v TV 
narúšajú deťom sústredenosť, preto nevydržia byť sústredený ani 30 minút /Maximálne 15 - 20 
min./ V školách vládne demokracia a to si niekto pomýlil so zásadami J. A . Komenského, ktorý 
hovoril: "škola bez disciplíny, nie je škola". Keď študent hodí kriedu po učiteľke, tak sa pýta 
vedenie študentov ako k tomu došlo a nestojí na strane dospelého študovaného človeka. Dosť čo 
funguje učiteľ ako na špagáte a ešte k tomu aj  kamerový systém na škole využívajú na buzerovanie 
učiteľov. Tabuľu si zotriete radšej sám, lebo v elektronickej žiacke nezistíte týždenníka, tak ako 
psychohygienickú prestávku využijete na zotieranie tabule, vetranie učebne a čakáte na pomalom 
nete, kým vám otvorí PC tematický plán. Nakoniec keď ho tam zadáte, kým prídete do triedy, v 
ktorej to učíte vás zastaví študent, zástupca a riešite aj iné veci a tak zabudnete, čo to vlastne idete 
robiť. Keby každá učebňa mala PC vybavenie a fungujúcu rýchlu Wifi, tak nemám problém. No 
často sa očakáva, že si do roboty donesiete nie len toaletný papier, pero, papier do tlačiarne, ale 
priateľ Vám kúpi elektronickú tabuľu za 3500eur, aby ste nedýchali 21 rokov tú hroznú kriedu, 
plnú ťažkých kovov. A na koniec, keď pri výpadku el. elektriny vám odíde lampa v dataprojektore, 
tak sa trápite sám, ako to dať do poriadku. Pýtate sa kto to píše a odkiaľ?? Príďte sa pozrieť na 
voľakedy slávnu školu22. Máme po 65-tich rokoch konečne nové sociálne zariadenia, ale kvalita 
vzdelávania upadá. Tvárime sa, že je všetko v poriadku, študentov máme, ale či ich pripravujeme 
pre prax, to asi sotva. A prečo? Lebo za 600eur Vám žiadny odborník nepríde učiť. Veď ja po 
21ročnej praxi mám na hodinu 5,18 eur a moji študenti po maturite dostanú v odbore min 7 eur na 
hodinu. Je to začarovaný kruh, ktorý by mohol niekto preseknúť. Na záver: V politike nájdete 
kadejakého nevzdelanca, len chytrákov ako okrádať tento štát. Nemusia mať vyštudovanú aspoň 
politológiu. /Česť výnimkám/ A pozrite sa na učiteľov!!!! Ani štrajkovať nepôjdu všetci, lebo z 
toho mála, čo majú, to nestojí za to... nikam to nevedie/resp. ide to ako v lete na saniach :) //  

• Ďakujem a želám zostavovateľke prieskumu, aby jeho výsledky našli správnych adresátov.  
• Treba viac venovať pozornosti relaxácii a možnosti zbavenia sa stresu, učiteľ potrebuje pomoc s 

problémovými a integrovanými žiakmi, rozvoj zručností učiteľov pri práci s nimi.  
• Podľa môjho názoru zrušením jednotných učebných osnov a ich výrobou učiteľmi sme sa dostali 

na najnižšiu úroveň školstva v histórii vôbec. Ako môže učiteľ zo svojej pozície určiť čo bude 
správne alebo menej dôležité učiť. To má robiť skupina odborníkov spolu so zamestnávateľmi a 
učebné odbory s rovnakým názvom majú byť rovnaké pre každú školu. Takzvaná variabilita 
učebných osnov a ich náplne podporuje neschopných učiteľov lebo budú učiť len to čo vedia....  A 
tí, ktorí sú schopný pokiaľ svedomito učia, nemajú čas zisťovať po všetkých závodoch čo 
konkrétne by mali vyučovať, aby naplnili požiadavky zamestnávateľov. Vyskúšal si niekto 
kompetentný z ministerstva čo je to učiť a ako má učiteľ získať vedomosti z praxe, čo má učiť, aby 
mohol vytvárať učebné osnovy. Hlavne že sú v nejakých vzorových tabuľkách. Nech sa tam hore 
zobudia a začnú posúvať školstvo dopredu správnym smerom... 

• Úplne absentuje dobrovoľná sociálna starostlivosť o pedagogických zamestnancov v zmysle 
určitých nefinančných, resp. finančných bonusov. Ak aj existuje, často je smerovaná len k úzkej 
skupine ľudí (príklad: príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa na optickú pomôcku - nemá 
možnosť využiť každý) - aj toto prispieva k napätým vzťahom na pracovisku. Dobrovoľná 

                                                 
22 Poznámka autoriek VU: Z dôvodu zachovania anonymity pisateľa/pisateľky neuvádzame konkrétnu školu. 
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starostlivosť o zamestnancov by mala byť postavená natoľko flexibilne, aby ju mohol čerpať každý 
a aspoň v primerane spravodlivej miere.  

• Problém školstva je vo finančnom zabezpečení, odvíjajúci sa od počtu žiakov - znižovanie kvality 
vzdelávania (podstatný je počet nie kvalita), nezáujem odborníkov mladej generácie o prácu v 
školstve -  nízke finančné ohodnotenie, žiadna perspektíva pre zmeny, nedostatočné zabezpečenie 
odbornou literatúrou (nezodpovedá súčasným trendom - zastaralá).  

• Zlepšiť platové ohodnotenie, zlepšiť pracovnú atmosféru na pracovisku, viac peňazí do 
informačných technológií na škole, umožniť zvyšovanie kvalifikácie.  

• Zmeniť spôsob financovania školstva, pretože sa bojuje o každého žiaka a to ide na úkor kvality. 
Škola sa potom logicky snaží udržať si, čo najviac žiakov a tak sa niekedy na to, aby škola prežila 
hľadajú cestičky ako žiakov udržať v škole - niekedy aj keď ide o vážne porušovanie pravidiel. 
Takto sa status učiteľa postupne degraduje a žiaci sa učiteľom vysmievajú.  

• Viac finančných prostriedkov v  štátnom školstve.  
• Priala by som každej škole viac technického a iného vybavenia odborných učební a zároveň viac 

peňazí do školstva.  
• Možnosť asertívneho správania v pracovnom kolektíve, možnosť použiť asertivitu pri vzťahoch 

voči vedeniu bez následkov hrozby ukončenia pracovného pomeru.  
• Pracovné podmienky na našej škole sú vďaka vynikajúcemu riaditeľovi veľmi dobré. 
• Problém je neexistujúca vízia, kontinuita a povrchné a neodborné rozhodnutia na úrovni 

jednotlivých vlád v oblasti školskej politiky. Napr. tisíce učiteľov ruského jazyka sa 
rekvalifikovalo na nemecký jazyk, čo stálo milióny. Následne bolo prijaté rozhodnutie, že 
maturitný predmet bude iba angličtina, atď. Tieto nekoncepčné a nepremyslené rozhodnutia majú 
fatálne následky nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a celé hospodárstvo. 

• Duálne školstvo tu celkom dobre fungovalo, bolo zničené, teraz ho objavujeme?? V Nemecku 
funguje od konca 19.storočia!!! a kontinuálne sa vyvíja. 

• Krátkozrakosť, lenivosť, korupcia, pohodlnosť a chýbajúca odbornosť  na rozhodujúcich miestach 
je tragédiou tejto krajiny. Učitelia robia svoju prácu najlepšie ako vedia.  

• Znížiť byrokratickú záťaž učiteľov. To znamená odstrániť duplicitné záznamy. Dnes je bežné, že 
známky sa zapisujú elektronicky, ale zároveň nás nútia viesť aj klasický klasifikačný hárok a to isté 
platí aj pre triedne knihy. Riaditelia by mali byť zo zákona povinní vybrať si iba jednu variantu, nie 
ako je to teraz, že ľudí zbytočne zaťažujú oboma. Škrtanie triednych kníh zdola nahor je 
"zásadným ukazovateľom kvality školstva", preto zaň dostávame zápisy. Ak má žiak zlý prospech, 
musíme informovať zákonného zástupcu a mať o tom písomný záznam - čo sme urobili pre to, aby 
sa situácia zlepšila. Pýtam sa, kde je záujem zo strany rodiča o vzdelanie žiaka. Súhlasím s tým, že 
je dobré, ak škola komunikuje s rodičom, ale na čo je potom pravidelné organizovanie triednych 
aktívov (rodičovských združení) a elektronická žiacka knižka? Zákon stanovuje minimálnu dĺžku 
prestávok vraj kvôli psychohygiene. Všetci žiaci ich chcú mať kratšie, ale zo zákona ich skrátiť 
nesmieme. To, že dochádzajúci žiaci prichádzajú domov o piatej, či neskôr bez časovej rezervy na 
krúžok, alebo relax psychohygiene nevadí. A to je iba špička ľadovca.  

• Vlastná trieda, kde budú študenti prichádzať na vyučovanie a nebudem sa naháňať do tried ja. 
Urobím si super pracovné prostredie v mojej triede. Študenti budú mať skrinky a študentskú zónu 
prípadne vlastnú triedu. Americká forma vyučovania. Alebo moderne zariadené kabinety ako 
pekné komerčné kancelárie a nové umývadlo, poličky, rolldoor... trocha reality do školských 
priestorov.  

• Odstrániť šikanovanie na pracovisku, vytvoriť pre všetkých zamestnancov rovnaké podmienky a 
hodnotenie na základe vykonanej práce, nie osobných záujmov.  

• Aby si predovšetkým ministerstvo, vláda uvedomili, čo je pre budúcnosť celej spoločnosti dôležité, 
či nové golfové ihriská, nehorázne platy trénerov a športovcov, odmeny v desaťtisícoch eur pre 
odchádzajúce prac. sily z ministerstva na lepší post z rovnakej rozpočtovej kapitoly, atď...., alebo 
zaplatiť kvalitných učiteľov, ktorí vychovávajú a vzdelávajú novú generáciu. Dúfam, že mladí 
učitelia budú mať dosť rozumu a do školstva za takýchto podmienok nenastúpia, lebo inak si to pán 
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minister a ostatní asi neuvedomia. Čo šikovnejšie odíde a v školstve zostanú len tí, ktorí sa 
neuplatnia v zahraničí, alebo inom lepšie platenom odbore - čiže......  

• Zabezpečiť a poskytnúť adekvátnu odmenu za vykonanú, veľmi náročnú prácu, s vysokými 
požiadavkami jednak na vzdelanie, ako aj na sústavné zvyšovanie kvalifikácie.  

• Odmeny už roky nevyplácané - absentuje finančná motivácia. Mať nárok na "výsluhový" 
dôchodok. Ak platí normatív na žiaka, tak nech ho škola na 100 % dostane - zriaďovateľ by nemal 
mať možnosť presunúť škole iba minimálny nárok a desaťtisíce € si každoročne nechávať. Zlepšiť 
životné, pracovné podmienky rodín, aby žiaci nemuseli  "suplovať" rodičov a v nočných zmenách 
na dohodu - brigádu zarábať pre rodinu zopár €,  alebo absentovať v škole lebo rodičia nemajú na 
autobus ...... (nie sú to  rodiny našich "spoluobčanov").  

• Zamerať sa  na kvalitu vyučovania na školách a bezpečnosť učiteľov. Systém maturity z cudzích 
jazykov je nekvalitne nastavený - tento systém podporuje, že študent toho vie veľmi malo a môže 
zmaturovať.  

• Zabezpečiť nové technológie, stroje, zariadenia a celkovú modernizáciu priestorov na odbornom 
výcviku. Pravidelné stretnutia majstrov odborného výcviku spoločných odborov. Zabezpečiť 
odborné praktické vzdelávanie pre majstrov odborného výcviku špecialistami v danom odbore z 
domova aj zo zahraničia. Možnosť praktického vzdelávania v zahraničných firmách. 

• Pre študentov vytvoriť časovú rezervu na spoločné stretnutia a možnosti stmelenia kolektívu aj s 
triednym učiteľom. Triednické hodiny sú nedostačujúce, obzvlášť v triedach s problémovými 
žiakmi. 

• Je veľa možností, ťažko niečo realizovať pri normatívnom systéme školstva.  
• Navrhla by som hlavne posilnenie spoločenského postavenia učiteľa v spoločnosti a od toho sa 

následne odvíja zlepšenie podmienok na prácu, v učebniach práca s dataprojektorom a PC ako 
podporný učebný prostriedok.  

• Som spokojná, ale príliš veľa papierovania, hlavne pre zriaďovateľa a často podvojne.  
• Počas mojej pracovnej kariéry to ide so školstvom dolu vodou. Najhoršie v súčasnej dobe je 

sociálny status učiteľa a nezáujem o vyučovanie zo strany žiakov a rodičov, čo je spôsobené 
financovaním na žiaka, či teraz triedu. Žiaci sú si vedomí, že ich škola pre svoje fungovanie 
potrebuje a preto ich bude všemožne na škole "držať" i za cenu zníženia nárokov na vedomosti. A 
najhoršie je, že na odborných školách bola znížená dotácia odborných predmetov a matematiky 
zavedením vyššej dotácie na cudzie jazyky a náboženstvo. Náboženská výchova na SŠ by nemala 
mať svoje miesto (toto tvrdím, hoci som veriaca). Žiaci prichádzajúci zo ZŠ majú čím ďalej tým 
horšie vedomosti, napr. neovládajú malú násobilku, operácie so zlomkami či celými číslami...to nie 
je možné dohnať počas štúdia na SŠ. Financovanie na žiaka urobilo pre naše školstvo "medvediu 
službu"!  

• Nepovažovať učiteľa na pracovisku za žiaka.  
• Učiteľ strednej školy, pre ktorého "práca" nie je prácou, ale povolaním má v dnešnej dobe veľmi 

ťažké postavenie. Práve preto by mal byť ocenený nielen spoločnosťou (čo sa v súčasnosti nedeje), 
ale aspoň vedením školy. Určite by k tomu prispeli otvorené vzťahy, hodnotenie a uznanie práce s 
pozície objektivity, čo je veľmi ťažké popri vzťahoch kamarátskych. Nehovoriac o finančnom 
ohodnotení ....aj to sú tie problémy, ktoré čakajú na svoje riešenie v školstve. Ak  k nim každý z 
nás neprispeje, potom si môžeme klásť otázku : Kde sú učitelia, ktorí dnes ešte vykonávajú svoje 
povolanie? alebo " len " pracujú? ... alebo táto spoločnosť už nepotrebuje učiteľov, ktorí 
vychovávajú a učia ešte stále s láskou tieto deti, ktoré patria k úplne inej, nám v mnohých 
situáciách nepochopiteľnej generácii, ale zodpovedajúcej danej dobe ,v ktorej žijeme. Napriek 
tomu sa ich snažia chápať a viesť. Tu vidím medzery vo vedení škôl.   

• 1.) Znížiť počet týždenných vyučovacích hodín na 20=5*4; 2.) Znížiť dôchodkový vek na 55 
rokov; 3.) Po určitom počte odučených rokov nech neučí ďalej len ten, kto sa na to cíti, ostatní nech 
majú možnosť si vybrať rôzne pozície ako napr. vývojár učebných pomôcok, učebných textov, 
testov, atď.; metodik; poradca...; 4.) Po každom šiestom odučenom roku zaviesť rok plateného 
voľna na ďalšie zriaďovateľom zabezpečené vzdelávanie, exkurzie - pracovné pobyty - v rôznych 
firmách doma aj v zahraničí /dôležité pre učiteľov v SOŠ/; 5.) Zabezpečenie pripojenia na Internet 
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aj na doma - najlepšie bezplatne, ale aspoň s 50% zľavou /ponuka vhodných učebníc na odb. 
predmety je skoro nulová - aj pre ich rýchlo sa meniaci obsah ako napr. ekonomika, účtovníctvo, 
aplikovaná informatika, atď. - preto vyhľadávanie vhodných materiálov sa nevyhnutne stáva 
každodennou rutinou.../.  

• Slušný plat vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý vykonáva náročnú a zodpovednú prácu. 
Zabezpečenie učebníc a učebných pomôcok zo štátneho rozpočtu. Ocenenie aj zo strany vlády - 
spochybňovanie náročnosti práce učiteľa zo strany ministerstva, či dokonca predsedu vlády je 
absolútne nevhodné. Zvýšenie financovania škôl by vo všeobecnosti prispelo k zlepšeniu 
podmienok nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.  

• Zmeniť školský systém; Väčšie práva učiteľov pri riešení správania žiakov. 
• Je treba lepšie finančné aj morálne odmeňovanie. Financovanie škôl v súčasnom systéme 

nepovažujem za správne. Slabá materiálna vybavenosť!  
• Veľmi by som privítala zníženie počtu vyučovacích hodín za týždeň.  
• Stredné školy treba dať pod ministerstvo; neobmedzené kompetencie riaditeľov treba ohraničiť na 

presne vymedzené, čo majú a môžu riešiť!  
• Podfinancovanie školstva – pomôcky, materiál, keďže sme na odbornej škole a samozrejme plat v 

súkromnom sektore by som začínal o 1000€ vyšším platom. 
• Viac odborných školení šitých presne na odbor, lebo tieto kreditové školenia nemajú význam, 

väčšina z nich mi nič nepriniesla, zbytočný odliv €. Učiteľ by si mal vybrať školenie a nielen s 
ponuky MPC, ale aj zo súkromnej sféry, kde sú školenia z praxe a na vysokej úrovni. 

• Zmeniť - Tematický-výchovno- vzdelávací plán -  v minulosti jednoduchšie  - myslím boli lepšie, 
prehľadnejšie. Zmena kreditného vzdelávania – neštudujeme, čo potrebujeme, ale na čo sa 
dostaneme. Zvýšiť atraktivitu povolania platom a zvýšením investícií do školstva.  

• Odbremeniť učiteľa od administratívnych blbostí.  
• Na mojom povolaní, ktoré 34 rokov vykonávam so záujmom a chuťou mi v posledných rokoch 

najviac vadí "úpadok" spoločenského statusu. V spoločnosti sa k nemu často nepriznávam.  
• Ak by som mala k dispozícii vlastný PC na pracovisku, nemusela by som toľko času stráviť doma 

prípravami na hodiny /vyučujem počítačové programy/. Možnosti kariérneho rastu zamestnancov v 
školstve sú minimálne. Systém vzdelávania za "kredity" nemá učiteľom, ktorí na sebe pracujú, čo 
ponúknuť. Mňa osobne neposunul ani o krok.  

• Vedenie by nemalo prenášať kompetencie ostatných zamestnancov školy na učiteľa, napr.: - učiteľ 
zodpovedá za poriadok a čistotu v triede, ak je triedny učiteľ, zabezpečí vymaľovanie triedy na 
vlastné náklady, - učiteľ má priradenú učebňu s IKT, za ktorú zodpovedá, - učiteľ slúži na chodbe 
počas prestávok - dbá na bezpečnosť žiakov a chráni majetok školy, - učiteľ vykonáva inventúru 
majetku a záväzkov, - učiteľ zdôvodňuje potrebu učebných pomôcok na predpísanom tlačive 
(fixky, špongie, batérie do PC a pod.), - učiteľ popri vyučovaní plní aj termínované administratívne 
práce (hlásenia vedeniu školy, štatistiky), - učiteľ predkladá hlásenia a plány vedeniu elektronicky 
a písomne (kancelársky papier a farba do tlačiarne sú nedostatkový materiál, potom to ide na 
vlastné náklady), - učiteľ má byť kreatívny, robí estetizáciu školy často na vlastné prostriedky, 
max. môže požiadať o kancelársky papier, - učiteľ má propagovať odbor, ktorý vyučuje, inak 
nebude mať koho učiť, - a pod. 

• Efektívna komunikácia vo vedení školy a korektná komunikácia medzi vedením a ostatnými 
zamestnancami školy.  

• Primeraný plat vysokoškolsky vzdelaného odborníka, spoločenské postavenie.  
• Funkčné obdobie riaditeľa školy - dve volebné obdobia.  
• Riaditeľ školy by sa mal starať nielen o chod a finančné toky pre školu. Mal by vytvárať pozitívnu 

pracovnú atmosféru v tomto psychicky náročnom povolaní a nie vytvárať atmosféru strachu, 
ponižovania. Riaditeľ by sa mal správať k svojim zamestnancom tak, aby sa po skončení 
funkčného obdobia mohol s čistým svedomím vrátiť do kolektívu... a v žiadnom prípade by nemal 
funkciu riaditeľa vykonávať človek v dôchodkovom veku!  

• Je potrebné estetizovať školu, zabezpečiť lepšie vykurovacie podmienky v priestoroch školy.  
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• Úroveň školstva upadá, neustále zmeny neprospievajú. Na stredných odborných školách študujú aj 
slabo nadané deti, z pohľadu učiteľa je to veľký problém - výstupom je nekvalitný maturant.  

• Mám rada svoju prácu, je to zároveň moje hobby, čo viac si môžem želať.  
• Nech je už konečne ustabilizované školstvo s primeraným ohodnotením pedagogického 

pracovníka.  
• Prácu THP vykonávam 35 rokov a mám ju rada. Práca nie je stereotypná, je kreatívna, je to práca s 

ľuďmi i papiermi. Je náročná na povinnosti i psychiku. Privítala by som vyššie ohodnotenie, s VŠ 
II. stupňa 660€ brutto vo vekovej kategórii 55 a viac je žalostné.  

• Riaditeľ školy je prakticky neobmedzený pán, chýba mi možnosť hodnotiť riaditeľa ako spätná 
väzba pre nadriadený orgán. Nerobia sa kontroly činnosti nadriadených a informovanie 
podriadených. Funkcia riaditeľa je politická záležitosť. Pri voľbe riaditeľa má nadpolovičnú 
väčšinu nadriadený orgán. Na našej škole nie je zabezpečená kompetencia a zodpovednosť nižších 
orgánov. O všetkom rozhoduje riaditeľka, nerešpektuje rozhodnutia nižších orgánov.  

• Svoju prácu si veľmi vážim a vykonávam ju s radosťou a odhodlaním, ani po 25 rokoch učenia 
nemám pocit "vyhorenia", skôr ma mrzí, že spoločnosť nás v poslednom období vníma ako - 
ospravedlňujem sa za silný výraz - "parazitov spoločnosti".  

• Mal by sa brať do úvahy v mzdovom ohodnotení rozdiel medzi učiteľmi všeobecnovzdelávacích 
predmetov, kde sa v podstate nič nemení a odborných predmetov, ktorí musia vedieť "všetko" - 
neustále sa pripravovať (zmeny legislatívy, noriem, pracovať so softvérom v danej oblasti atď.).  

• V podstate som vo svojom zamestnaní spokojná až na výšku mzdy. Zlepšenie: v medziľudských 
vzťahov a príjmy umožňujúce dôstojný život zamestnaným v každej vekovej kategórii a pozícii.  

• Skrátenie úväzku z 30 hodín, zníženie počtu žiakov vo výchovnej skupine, zamestnať odborných 
zamestnancov, ktorí by riešili problémy žiakov v sociálnej a rodinnej oblasti.  

• Regenerácia pracovnej sily ako u policajtov, dotovaná štátom. 
• Stredné odborné školy, by mali dbať na odborné vzdelávanie na vysokej úrovni, žiaci na 3. ročných 

odboroch v rozvrhu majú vysoký počet hodín cudzieho jazyka a málo hodín odborného predmetu, 
ktorý je nosný pre odbor. Pozornosť upriamovať na žiaka a jeho individuálne schopnosti a ich 
rozvíjať. Spolupracovať so súkromnými podnikateľmi a organizáciami podporujúce zamestnanosť 
v službách a spoločnom stravovaní - vzniknuté duálne vzdelávanie nie je pre tento typ škôl ideál. 
Tieto požiadavky preniesť do vhodných priestorov a adekvátnemu platu. Veď ako majster 
odborného výcviku príde k tomu, že je menej ohodnotený ako učiteľ, sú obidvaja pedagogický 
pracovníci, majster trávi so žiakom 5 plných dní v týždni, zapája sa do pracovného procesu, 
vytvára výrobky a tržbu pre školu. Pokiaľ dostanete raz do roka nejakú odmenu, učiteľ má vždy 
viac, ako majster. Z akého dôvodu? My nie sme ľudia. Majster môže mať tri vysoké školy a snaží 
sa neustále vzdelávať, vedenie to vôbec nevníma, dokonca je taký majster na dôvod k žartom. 
Zrovnoprávnite majstra a učiteľa, zlepšite pracovné podmienky a zabezpečte flexibilné vedenia na 
školách.  

• Zvýšiť status majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, vychovávateľa, učiteľa.  
• Zamerať sa na zníženie ľahostajnosti žiakov ku štúdiu, arogancie žiakov voči učiteľom, zvýšenie 

statusu učiteľa a vzdelávania, nemeniť neustále pravidlá podľa toho, kto je pri moci, spojiť prax s 
teóriou, zvýšiť počet odborných predmetov, nie neustále znižovať predpisom 
všeobecnovzdelávacích predmetov na SOŠ (napr. veľa dejepisov.....), neponižovať dotácie hodín 
odborných predmetov, ako sa deje duálnym štúdiom, kedy to vychádza už iba ako: "prax ťa naučí"! 
už dnes na našej škole vidieť prvé nedostatky duálneho štúdiá u študijných odborov. Toto vytvára 
časový a iný stres v rámci dotácie odborných predmetov.  

• Prioritné postavenie učiteľa v spoločnosti a adekvátne finančné ohodnotenie.  
• Myslím si, že učitelia nad 55 rokov veku by mali mať možnosť ísť skôr do dôchodku, alebo aspoň 

skrátený teda nižší úväzok.  
• Kreditný systém by sa mal inovovať tým, že získané kredity by ostali v platnosti /zrušila by som 7-

ročnú platnosť.  
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• Mať pracovný team, ktorý ide za novými modernými nápadmi a chce byť pružný ochotný a nebojí 
sa nových vecí.  

• Vyššie ohodnotenie. Skôr v násobkoch než desiatkach percent. Očakával by som väčší status v 
spoločnosti a podporu od politikov a organizácií. Nie len ohováranie a dehonestovanie práce, 
prípadne len nič nehovoriace prázdne reči ako každému záleží na školstve a pracovníkov. Finančné 
ohodnotenie nepedagogických zamestnancov je tak žalostné, že ani po desiatkach rokov ich mzda 
nedosahuje výšku minimálnej mzdy. Očakával by som menej byrokracie pri uznávaní kreditov, 
menej hodín pre učiteľov odborných predmetov (tretinu so súčasného stavu) aby sme sa mohli 
venovať štúdiu. Učitelia neodborných predmetov nemusia vynakladať toľko vlastného času z 
osobného voľna na vlastné vzdelávanie a prípravu.  

• Vedúci pracovníci by mali byť vo svojich funkciách najviac dve funkčné obdobia - 8 - 10 rokov!  
• Odbúrať nadmernú a často zbytočnú administratívu, vybaviť školy tak, aby učiteľ mohol spokojne 

učiť - to je jeho hlavné poslanie; znížiť počet gymnázií, aby sa stali  výberovými školami len pre 
výborných žiakov. Spoplatniť komisionálne skúšky -  stoja nás veľa času a papierovania.  

• Sme škola s nie najlepšou reputáciou. Prichádzajú k nám žiaci ako "spodný" výber zo ZŠ. A v  
poslednej dobe sa mi zdá, že sme dospeli do stavu, že máme integrovaných "normálnych" žiakov 
/študentov/  v skupinách žiakov s poruchami.  

• Materiálne zabezpečenie pracoviska.  
• Poskytnutie viacej vzdelávacích kurzov pre špeciálnych pedagógov pracujúcich so žiakmi s 

mentálnym postihnutím a telesným postihnutím. Nedostatok učebníc a materiálu pre prácu s 
mentálne postihnutými žiakmi.  

• Učitelia - po 20 - 25 rokoch odbornej praxe – definitíva. Špeciálni pedagógovia - možnosť 
skoršieho odchodu do dôchodku. Všetci pedagógovia - možnosť platených relaxačných pobytov 
(minimálne raz za dva roky). Lepšie finančné ohodnotenie - minimálne o 50%, Upravená - zvýšená 
náhrada mzdy počas PN. Príspevok na niektoré zdravotnícke služby a potreby - vyšetrenia zraku - 
okuliare, sluchu ... Možnosť zvýhodneného prístupu k informáciám - bezplatná knižnica, internet, 
.... Kontinuálne vzdelávanie považujem za zbytočné - je to hlavne o naháňaní kreditov na zvýšenie 
platu, odoberá učiteľom čas na relaxáciu, na prípravu na vyučovanie, zvyšuje stres v súkromnom i 
pracovnom živote. (počas jedného takéhoto vzdelávania som vstávala ráno  pred 6. h.  - odišla som 
do školy (dochádzala som) - učila do 13,30, v rýchlosti sa premiestnila na vzdelávanie - 25 km, tam 
som si vypočula veci, ktoré ma v mojom profesijnom živote neposunuli ani o milimeter, o 19. 
hodine sme skončili, bolo 20 hod., kým som sa úplne vyčerpaná dostala domov - hladná, smädná, 
unavená. Doma ma čakali bežné domáce práce. Do postele som sa dostala o 23. hodine zúfalá, že 
toto ma čaká celý týždeň. Nehovoriac o tom, že som už staršia a po operácii srdca. Túto prácu však 
milujem, mám rada deti a neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné. ).  

• Moje postavenie je tým zaujímavé, že mám 2 prac. pomery v rozsahu 50 a 50 percent, t. j. 
vzdelávania k samotným prac. pomerom musím absolvovať a aj následné atestácie /zvlášť pre 
kateg. vychovávateľ, zvlášť pre kategóriu učiteľ MŠ/ v celom rozsahu, ale kred. príplatky,...sa delia 
2-mi. Nemám nárok na stravný lístok. Prijala by som školenie alebo tréning proti syndrómu 
vyhorenia, príp.. niekedy aj niečo, čo sa vymyká z profilu nasej školy, napr. jazykový kurz, kurz 
sebaobrany, jogy, kreatívne dielne a pod. Nejakú možnosť relaxačného, ozdravného pobytu, viac 
možnosti cestovať, užiť si kult. či športových činností, alebo nákup kníh,...  

• Upraviť zákonník práce pre dôchodcov, pretože ak dôchodca nechce odísť, zamestnávateľ má 
veľmi obmedzené možnosti. 

• Dostatok finančných zdrojov na chod školy a jej vybavenie (prevádzka, učebnice, pomôcky a 
zariadenie a vybavenie odborných učební, dielní pod.), aby sa učiteľ venoval výchove a 
vzdelávaniu ,vedenie školy manažovalo školu a nepedagogickí pracovníci zabezpečovali jej servis. 
Pokiaľ sa nedorieši správne nastavenie financovania regionálneho školstva, personálne problémy 
budú narastať. Chceme zavádzať duálne vzdelávanie, školám sa kráti mzdový normatív alebo 
odbor, ktorý vstúpi ako žiadaný v regióne zamestnávateľom do duálu, MŠVVaŠ ho zaradený ako 
odbor nad rámec požiadaviek trhu a opäť sa mu má krátiť normatív?  Tých nie vždy logických 
postupov v slovenskom školstve je podstatne viac. Akoby zákony tvorili ľudia, ktorí nikdy nestáli 
za katedrou alebo už veľmi dávno. Napriek tomu ostávame optimistami, ináč by sme už neučili. 
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• V školstve by sa mal zvýšiť objem finančných prostriedkov, a to na mzdové ohodnotenie 
zamestnancov, ale aj na prevádzku školy, aby bolo možné viac nakupovať učebné pomôcky, 
pravidelne modernizovať počítačové vybavenie. Vzdelávacie inštitúcie by mali chodiť do škôl 
alebo aspoň do okresných miest, kde by sa konali vzdelávacie aktivity, t. j. aby to nebolo len v 
Bratislave, Košiciach a pod. a učitelia aby nemuseli za vzdelávaním cestovať. Je nutné zvýšiť 
spoločenské postavenie a uznanie učiteľa. 

• Keď sa zlepší pozícia vzdelávania v s našej spoločnosti (v značnej miere je závislá aj od 
financovania školstva) a post učiteľa nebude braný ako zamestnanie pre tých, čo už nie sú schopní 
zamestnať sa na lepších miestach a za lepšie peniaze, nebudeme musieť riešiť nič. Učiteľské 
povolanie je potrebné znova vrátiť na jeho pôvodné pozície, keď táto práca bola verejnosťou 
oceňovaná (a teraz nehovorím len o financiách, ale najmä morálnom ocenení), a tak isto bolo 
oceňované kvalitné vzdelávanie. Dnes cez deformované normatívy, cez ktoré sa financuje školstvo, 
sme zdeformovali aj kvalitu škôl a vzdelávania v nich a neustále zmeny spôsobujú v školstve 
chaos, ktorý produkuje nedostatočne vzdelaných a vychovaných mladých ľudí a tí ďalej formujú 
svoje okolie. 

• Snažíme sa vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky. 
• Viac financií pre technické vybavenie škôl (nielen cez projekty, ktoré sa nie vždy podarí získať), 

menej riadiacich stupňov (a s tým súvisiace menej papierovania), menej (často protichodných) 
reforiem, premyslenejší spôsob prijímania žiakov do škôl, aby sme neplatili vzdelávanie žiaka v 
odbore, ktorý aj tak nechce robiť. 
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Príloha 17  Reakcie z regionálneho školstva – KONZERVATÓRIUM A ZÁKLADNÁ 

UMELECKÁ ŠKOLA 

I. KONZERVATÓRIUM 

• Priestor na vlastnú sebarealizáciu, podpora vedenia bez závisti vlastnej slovenskému národu, 
otvorenosť, priamosť, čestnosť a zodpovednosť, a nielen vedúcich pracovníkov, nepresadzovanie 
sa samého seba... 

II. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

• Uvítali by sme lepšie vybavenie tried - zastaralý nábytok,  kvalitné hudobné nástroje, IT technika v 
triede,  miestnosť na relax, vzdelávanie v oblasti IT v notovom programe Sibelius...  

• Rozhodne by ZUŠ mali znovu prejsť pod kompetencie Ministerstva školstva!!! Platy zamestnancov 
v štátnych ZUŠ sú absolútne podhodnotené! Takisto pracovné podmienky, ktoré musíme znášať 
spolu so žiakmi sú bezútešné!  

• Menej papierovania, viac možností vzdelávania učiteľov pre ZUŠ, možnosť externého štúdia na VŠ 
bez poplatku pre učiteľov s vyšším odborným vzdelaním, ktorí majú rodinu a nemôžu študovať 
denne.  

• Zmena systému financovania ZUŠ - nie v závislosti od počtu detí! Menej byrokracie na škole - 
zredukovať enormné zaťažovanie administratívou (mimo pedagogickej činnosti), ktoré 
nezohľadňuje veľkosť školy a jej počet zamestnancov. Viac finančných prostriedkov na doplnenie 
chýbajúcich pracovných miest (aby školy nemali problém zamestnávať aj vyššie kvalifikovaných 
pedagógov) a tiež prostriedky na osobné odmeňovanie podľa reálnych zásluh. Pri akýchkoľvek 
zmenách vychádzať priamo z potrieb na školách (vedenie, pedagógovia, žiaci), nie len podľa 
trendov a módy.  

• Pri niektorých odpovediach sa mi ťažko vyjadrovalo, keďže bola zdôraznená psychická záťaž, ja 
pracujem v ZUŠ v tanečnom odbore, kde má podstatný vplyv na výkon a schopnosť odviesť 
plnohodnotnú prácu aj fyzický stav a fyzická záťaž. Pravda, aj na fyzický stav má vplyv psychika, 
preto som v otázkach o psychickej náročnosti odpovedala tak, že som si do otázky primyslela aj 
slovíčko fyzická. Rada by som pracovala aj v dôchodkovom veku, ale bude to v prípade učiteľov 
tanečného odboru vôbec možné? Ja mám šťastie, že som zdravá "ako repa" :-) zatiaľ.  

• Dostatok financií na opravu budovy školy, na prevádzku a materiálno-technické zabezpečenie a na 
odmeňovanie učiteľov.  

• Možnosť systematického vzdelávania sa vo svojom odbore.  
• Prijala by som lepšie platové podmienky aj nepedagogických zamestnancov v školstve a vyššia 

mzda pre hospodárky a PaMistky z dôvodu vysokej náročnosti a zodpovednosti za vykonávanú 
prácu.  

• Zvýšiť plat, 500 eur nestačí na dnešné ceny.  
• Dostatok finančných prostriedkov pre ZUŠ - účelovo viazané, resp. neznižovanie koeficientov ind., 

skup. vyuč., čím vznikne priestor na zlepšovanie mzdových podmienok zamestnancov v ZUŠ.  
• Ak pracovným podmienkam rátam aj naozaj bežné veci, tak pre každé školské pracovisko by malo 

byť pravidlom: - teplo a sucho, - štandardné osvetlenie (nie hlučné neónové žiarivky), - bezpečné 
podlahové krytiny, - kultivované toalety súčasného európskeho štandardu (s teplou vodou a 
zásobníkom toaletného papiera). Dotazník sa mohol aspoň okrajovo dotknúť aj spôsobu 
celoživotného vzdelávania, spokojnosti s inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie, prípadne s 
ochotou (neochotou) zamestnávateľa podporovať kariérny rast zamestnancov.  

• Zriaďovatelia štátnych ZUŠ (mesto) majú neprimerane dôležité kompetencie pri výberových 
konaniach na pozície riaditeľov ZUŠ. Keď sa rozhodnú mať niekoho na poste riaditeľa, koho 
podporujú, neporadí si s tým ani Rada školy ani nikto. Zabetónované ešte aj legislatívne na veky 
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vekov. Treba financovať školstvo z jednej inštitúcie, nenechávať to na dobrú vôľu/nevôľu 
zriaďovateľov.  

• Viac financií pre školu účelovo viazané len pre vzdelávanie pedagógov. Mať možnosť 
komunikácie s mentorom alebo odborníkom v danej oblasti.  

• Viac financií = lepšia vybavenosť ZUŠ + adekvátne finančné ohodnotenie učiteľov ZUŠ.  
• Uvítala by som väčšiu dôveru a podporu zo strany vedenia a možnosť pracovať kreatívne a 

samostatne bez ohrozenia.  
• Všetko sa odvíja od vzťahu riaditeľ-učitelia, klíma, prostredie, podmienky, spolupráca so 

zriaďovateľom...atď. Avšak, každý riaditeľ by mi dal za pravdu, že práca s ľuďmi je 
najnáročnejšia! 

• 1. odbúrať byrokraciu; 2. sprehľadniť, zjednodušiť a zjednotiť súvisiace zákony, predpisy atď., aby 
bol ich výklad jednoznačný; 3. zabezpečiť školám vyhovujúce materiálne podmienky (napr. riešiť 
havarijné stavy budov, nie ich ignorovať); 4. zlepšiť komunikáciu so všetkými inštitúciami, ktoré 
majú vplyv na chod školy (zriaďovateľ, MŠSR, ŠPÚ, ZMOS atď.). 

• Odstránenie tlaku byrokratizácie, etickejšie nastavenie spoločnosti, odstránenie nepochopenia 
zmyslu výchovy a vzdelania, najmä zmyslu výchovy umením, a v neposlednom rade zlepšenie 
platových podmienok pedagógov. 

• Vždy je to o peniazoch, ale zatiaľ sa to dá zvládnuť.  
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Príloha 18  Reakcie z regionálneho školstva – ŠPECIÁLNA ŠKOLA 

• Zmenila by som jedine to, aby na našej škole prestali ohováračky a fantas magoria u niektorých 
kolegov, vedenie máme super. 

• Naša práca je veľmi náročná, potrebujeme mať viac špeciálnych škôl pre žiakov, ktorí nezvládajú 
učivo ZŠ, je potrebné sa im individuálne venovať. Mala by byť väčšia podpora zo strany štátu pre 
potreby a ochranu učiteľov, pretože žiaci aj rodičia čoraz viac útočia na pedagogických 
zamestnancov. Pribúda nám viac žiakov s mentálnym postihnutím, je nevyhnutné týchto žiakov 
učiť individuálne.  

• Vedúci pracovníci by mali zostať vo funkcii jedno, nanajvýš dve volebné obdobia. A ak by chceli 
zostať ďalšie obdobie, museli by im to schváliť v tajnom hlasovaní všetci zamestnanci.  

• Viac sa zamerať na možnosť regenerácie zamestnancov a ich finančného ohodnotenia formou 
odmien,  nakoľko pracuje v zariadení viac zamestnancov vo vyššom veku ako 50 rokov.  

• Viac financií na vzdelávanie a odmeňovanie pracovníkov, príspevok na relax zamestnancov- 
lacnejšie dovolenky...Poukazy...napríklad na pobyt v relaxačnom centre a podobne. Antistresové 
pobyty, školenia...  

• Učitelia by nemali učiť do 62 roku. Nech sa vzdelávajú a robia všetko pre svoj ďalší rast, pociťujú 
už psychickú únavu.  

• Vyjadrenie z pozície riaditeľky školy - bez ohľadu na vek, temperament či momentálny zdravotný 
stav - pracovné zaťaženie riaditeľa akejkoľvek školy s právnou subjektivitou je také veľké, že deň 
by mal mať reálne aspoň 30 hodín, aby dokázal okrem 100% pracovného výkonu (čo tiež nie je 
vždy možné) na plný úväzok sa venovať vlastnej rodine (partnerovi, malým či veľkým deťom, 
svojim rodičom) a tiež sebe samému (koníčky, relax, vzdelávanie, kultúra, šport,...). Z vlastnej 
skúsenosti viem, že častokrát "obuvníkove deti chodia bosé".... Je skutočne vyčerpávajúce zvládať 
všetky oblasti podľa predstáv a plánov a v neposlednom rade podľa neustále sa meniacej 
legislatívy. 

• Ešteže v našej škole sú nadštandardné vzťahy medzi zamestnancami, v takom prostredí je radosť 
pracovať a stojí za to bojovať za dobrú vec a proti mnohým nezmyslom v našom školstve.  

• Prácu učiteľa si treba vážiť a primerane ohodnotiť, lebo učí novú mladú generáciu.  
• Finančné a materiálne zabezpečenie, lepšie finančné ohodnotenie.  
• Znížiť papierovú byrokraciu, neustále zaťažovanie učiteľov ďalšími a ďalšími úlohami, ktoré sú 

často málo , resp. vôbec nie výpovedné, sú bezvýznamné. Znížiť vek odchodu do dôchodku.  
• Vziať určité kompetencie riaditeľovi a viac sledovať riaditeľov škôl, robím 16 rokov učiteľku a 

mám osobné 0 eur len preto, že ma neznáša, ale na svoje súdy a súdne procesy a právnikov má 
peniaze, veď zo školských nie zo svojich....  

• S pracovnými podmienkami som spokojný, ak sa vyskytnú niekedy drobné nedostatky, vedenie sa 
ich snaží, čo najskôr odstrániť.  

• Zákonom upraviť status učiteľa (limitovať násilie zo strany žiakov, rodičov), povinnosti rodičov - 
viac ich zainteresovať do výchovy detí, efektivitu soc. úradov a súdov. Poskytovať relaxačné 
pobyty, možnosť skoršieho odchodu do dôchodku (podobne ako policajti, vojaci). Väčší počet 
kvalifikovaných osobných asistentov pre žiakov so ŠVVP, viac psychológov priamo do škôl. 
Nemeniť ustavične obsah učiva (iba prehadzovanie z ročníka do ročníka), učebnice (plytvanie 
peňazí), zlepšiť materiálno-technické vybavenie škôl (napr. poskytovanie slovenských literárnych i 
filmových diel priamo do škôl, možnosť voľného vstupu do kultúr. inštitúcií, na kultúrne a 
športové podujatia ...).  

• Treba uvoľniť miesto pre mladých , umožniť pre učiteľa, kt. odučil 30 rokov ísť do dôchodku!  
• Zbytočne nezaťažovať pedagógov množstvom byrokratických povinností.  
• Vniesť do spoločnosti vyššie povedomie o význame a dôležitosti práce pedagóga. 
• Nemeniť zbytočne dobre fungujúce školské zákony na úkor vnášania nových zbytočných noviel, 

ktoré sú motivované len politickými zámermi.  
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• Prijímať na pedagogické fakulty len uchádzačov, ktorí majú osobnostné predpoklady na povolanie 
pedagóg, ktorý toto povolanie bude brať ako poslanie, nie ako získanie titulu.  

• Dostatočný počet asistentov učiteľa (nie podľa normy, ale podľa skutočnej potreby vyplývajúcej zo 
zloženia triedy)a učebnice a učebné pomôcky pre všetky varianty v ŠZŠ (učím v spojenom B a C 
variante a všetko si musím vyrábať a zháňať sama).  

• Pracujem ako vychovávateľ v diagnostickom centre. To znamená, keď sú všetci doma - ja som v 
práci, sviatok - ja som v práci. Keď je moja rodina doma - ja som v práci. Moja pedagogická 
činnosť sa týka výlučne detí, ktoré majú veľmi ťažké poruchy správania, skôr rôzne kombinácie 
ŠVVP. Naša kategória zamestnancov je ÚPLNE NEDOCENENÁ /finančne, spoločensky, v rámci 
ministerstva akoby ani neexistovala a zmeny prichádzajú len v podobe zmien názvov a odborných 
termínov, ......./ Častá je konfrontácia s násilím, prevažne verbálnym vyhrážaním, vulgárnym 
vyjadrovaním sa detí navzájom /aj na zamestnancov/, denné riešenie ich konfliktov najmä v 
adaptačnej fáze pobytu. Pri diskusiách medzi pedagógmi je moja pozícia často hodnotená: 
"......TOTO BY SOM ROBIŤ NIKDY NEMOHOL/A ZA TAKÝ PLAT A TAKÝCH 
PODMIENOK ..." Pritom je to práca pestrá a pre dané deti prepotrebná!!!  

• Poskytnutie asistenta, lepšia vybavenosť terapeutickými pomôckami, možnosť implementovať do 
vyučovania nové techniky, koncepty, ktoré v zahraničí prinášajú úspech, dostupnosť terapií.  

• Určite je to viac pomôcok do školstva.  
• Zlepšiť materiálne vybavenie (pomôcky, učebnice, pracovné listy) špeciálnych škôl. 8 rokov som 

učila žiakov v C variante, tento školský rok som dostala prípravkárov a prvákov v A variante a som 
šokovaná chudobou učebníc a pracovných zošitov v porovnaní so základným školstvom. Všetok 
svoj voľný čas venujem príprave pomôcok a pracovných listov, čo je časovo a materiálne náročné. 
Nebolo by finančne efektívnejšie vydať adekvátny učebný materiál?  

• Postavenie učiteľa je už dlhé roky podcenené. V porovnaní s ostatnými vysokoškolskými 
profesiami /lekár, právnik.../ je  povolanie učiteľa pre našu spoločnosť stále málo dôležité, málo 
atraktívne a veľmi podceňované.  Prajem si, aby sa postaveniu učiteľa dostalo takej dôstojnosti a 
ocenenia /aj finančné/, aké si táto profesia naozaj "zaslúži". Taktiež je veľmi dôležité zabezpečiť 
učiteľovi väčšiu  ochranu zdravia a bezpečnosti  pred násilím /slovné a fyzické útoky/ žiakov.  

• Zodpovednejší prístup kompetentných úradov v súčinnosti so školou postihovať rodičov žiakov - 
záškolákov a maloletých jedincov, ktorí svojim agresívnym správaním ponižujú osobnosť učiteľov 
a negatívnym spôsobom ovplyvňujú ich postoj k tomuto povolaniu.  

• Učitelia by mali byť primeranejšie hodnotení a okolie by si ich malo viac vážiť tak, ako to bolo 
kedysi, keď učiteľ bol vážený človek.  

• Potreba pozdvihnúť spoločenský status učiteľa. 
• Odbúranie zbytočnej administratívy, väčšia zákonom chránená dôstojnosť učiteľa, dať vyššiu váhu 

názoru odborníkov pred rozhodnutím rodiča o spôsobe a mieste vzdelávania dieťaťa. 
• Lepšie možnosti pre liečebné pobyty  zamestnancov s príspevkom štátu, oddychový kútik alebo 

športový kútik pre zamestnancov. Všetko je ale o peniazoch. 
• Mať na pracovisku ľudí, ktorí sa tešia do práce a neradi odchádzajú - rešpektovať osobitosti ľudí, 

vypestovať disciplínu a mať pochopenie a nadhľad pre rôzne typy ľudí, vedieť komunikovať a 
vedieť vyjadriť svoj názor, empatia a pokora. 

• Zníženie veku odchodu do dôchodku. 
• Učiteľ je denno-denne vystavený veľkému stresu a zodpovednosti nielen za kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu, ale aj za bezpečnosť žiakov. Pokiaľ nebude jeho postavenie v spoločnosti 
adekvátne jeho zodpovednosti pri výchove mladej generácie, nepomôže žiadne zlepšenie 
pracovných podmienok .  
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Príloha 19  Reakcie z regionálneho školstva – ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 

• Absentujú poradenské zariadenia, v ktorých pracujú aj iné pozície ako je psychológ. Časový 
interval pre pôsobenie v školstve je krátky, končí vekom 24 rokov.  

• Viac finančných prostriedkov. Menej zbytočných "papierovačiek"; omladenie kolektívu, nakoľko 
dôchodcom sa nechce (alebo nemôžu) ísť do dôchodku a mladí ľudia nedostávajú priestor; 
uvedomenie si nadriadených, že aj zamestnanci majú svoje deti, že môžu ochorieť, že nie sme 
stroje ale ľudia; vytvoriť priestor, kampaň kde by sa priblížila práca učiteľov, vychovávateľov - 
hlavne pre širokú verejnosť, ktorá absolútne nechápe za čo bojujeme, že práca s deťmi nie je vôbec 
jednoduchá (napr. v zdravotníctve bola kampaň " Poďakuj zdravotnej sestre - v plagátovej forme 
po všetkých nemocniciach).  

• Donútiť zamestnávateľov, aby dodržiavali zákon. Napr. čo sa nadčasov týka. Na čo sú nám 
odborový právnici, keď podnet musí vždy dať zamestnanec a tým sa vystavuje riziku vyhodenia.  

• Svoju prácu mám rada a obetovala som takmer všetko. Ohodnotenie finančne, keďže je tabuľkové 
je nedostatočné. Dosiahnuté výsledky mám na medzinárodnej úrovni. Mnoho ocenení, ale iba 
papierovo, čo v dnešnej dobe moc nepomôže. Chcela by som menej papierovania a viac sa venovať 
žiakom, čo pri spracovaní všetkej dokumentácie, ktorá sa vyžaduje je vyčerpávajúce .  

• Hlavne kvalitné vedenie ZŠ s MŠ.  
• Nehodnotiť kvalitu mojej práce počtom prihlásených detí, ale kvalitou práce.  
• Aspoň raz ročne zisťovať klímu na pracovisku, bossing a mobbing, ale nie zariadením z danej 

lokality!!! Aj tu funguje klientelizmus. Najlepšie je zisťovať celkom z iného kraja alebo priamo 
ministerstvom.  

• Vzdelávania, ktoré skutočne zvyšujú kvalitu našej práce, sú veľmi drahé a pre mnohých z nás 
finančne nedostupné a nezaplatí ich ani zamestnávateľ. Tieto vzdelávania zvyčajne sú  
bezkreditové. Sme nútení navštevovať skôr kreditové vzdelávania, ktoré nás ale často odborne 
neobohacujú.  

• Pričleniť školské zariadenia opäť pod MŠ SR. Konečne začať riešiť problematiku vychovávateľov, 
ich ďalšie vzdelávanie, úväzky, zníženie počtu detí v oddeleniach, príplatky za vedenie 
dokumentácie ako sú v MŠ, ale hlavne pričlenenie školských zariadení pod MŠ SR. 
Vychovávatelia v ŠKD to pociťujú ako diskrimináciu.  

• Navrhujem financovanie školských zariadení zmeniť formou prenesených kompetencií. Pretože 
ako originálna kompetencia VÚC sme podfinancovaná organizácia. Veľmi nízky normatív na 
žiaka.  

• Zlepšenie finančného ohodnotenia manuálne pracujúcich zamestnancov, úprava platovej tarify tak, 
aby tabuľkové platy začína na úrovni minimálnej mzdy. Zvýšiť počet zamestnancov v školských 
zariadeniach - jedálňach. Práca týchto zamestnancov je fyzicky veľmi náročná a málo ohodnotená, 
je vysoký vekový priemer zamestnancov a veľmi ťažké obsadiť pracovné miesto zamestnanca 
školského stravovania mladými ľuďmi.  

• Prijala by som lepšie finančné zabezpečenie a materiálne zabezpečenie školského zariadenia, v 
ktorom pracujem,  viac možností vzdelávania, účasť na vzdelávacích podujatiach za rozumné ceny. 
Často pomôcky, vzdelávania potrebné pre profesionálny rast realizujem z vlastných finančných 
zdrojov.  

• V dôsledku bossingu na pracovisku vládne zlá pracovná atmosféra. Vzhľadom k tomu, že 
riaditeľka je dlho vo funkcii, myslí si, že má neobmedzenú moc, neprijíma názory a argumenty 
zamestnancov. Ak niektorý vysloví nesúhlas s jej opatrením, či názorom, prejaví sa to formou 
neobjektívneho ohodnotenia práce a výkonov zamestnanca, čo negatívne vplýva na pracovný život. 
Zamestnanci sa boja vysloviť svoj názor aby neboli šikanovaní a preto vládne na pracovisku dusná 
atmosféra a strach. 

• Navrhovala by som, aby bol prijatý zákon, ktorý by umožnil zotrvať riaditeľom v riadiacej funkcii 
v jednom zariadení maximálne tri funkčné obdobia.  

• Venovať zamestnancom zvýšenú Zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia /očkovania, filter.  
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• Dostávať viac financií na vybavenie zariadenia a pomôcok. Aby jednotliví zamestnanci boli 
odmeňovaní ozaj podľa vynaloženého úsilia a postoja k práci.  

• Pre zlepšenie pracovného výkonu zamestnancov v našom centre i medziľudských vzťahov by bolo 
prospešné, keby sa obmedzilo funkčné obdobie vykonávania riaditeľskej funkcie najviac na 2 
funkčné obdobia. Pri dlhodobom obsadení riaditeľskej pozície tým istým človekom, dochádza k 
narúšaniu vzťahov medzi vedúcim zamestnancom a ostatnými zamestnancami (pretrváva rutina).  

• Je neefektívne dať riaditeľke funkciu štatutára doživotne, bez kontroly jej práce zo strany 
zriaďovateľa. Absolútnu moc zneužíva na  šikanovanie zamestnancov.  

• Nápadov by bolo veľa, jeden najdôležitejší - nech Trnavská VÚC vypláca aj cirkevným školským 
zariadeniam príspevok na ubytovaného žiaka v plnej výške, nie iba 88%, aby sme mohli pracovať 
normálne bez nadčasov. A druhý - všetci pedagogickí zamestnanci by mali povinne absolvovať v 
rámci svojej dovolenky aspoň 5 dňový rekreačný pobyt niekde na samote :) a v priebehu školského 
roka aspoň raz za polrok jeden víkendový wellness pobyt.  

• Umožniť doplnenie úväzku vyučovaním výchovných predmetov, nie ich neprestajne znižovať. 
Zabrániť zvyšovaniu počtu detí v oddeleniach ŠKD, veď počet 36 prihlásených detí je neúnosný. Je 
ťažké zaistiť bezpečnosť detí, nehovoriac o ďalších úlohách, ktoré má pobyt v ŠKD napĺňať. 
Materiálne vybavenie väčšiny školských klubov je katastrofálne, zriaďovatelia / obce a mestá/ sa 
spoliehajú na to, že vychovávateľky, aby vôbec mohli pracovať, si poradia samé.  

• Kolektív v mojej práci je skvelý a práca ma baví, ale rozhodne by som požadovala zvýšenie platu  
a taktiež príplatky napr. za odpracované roky, nadčasy a ohodnotenie za prácu naviac a aby sa 
zamestnávateľ viac staral o zamestnancovu napr. formou benefitov.  

• Rekonštruovať priestory škôl tak, aby boli moderné, vybavené zariadeniami zodpovedajúcimi 
súčasnému životnému štandardu. Ohodnotiť prácu učiteľov a pedagogických zamestnancov, 
primerane výške zodpovednosti, ktorú v práci s deťmi majú. Prispievať zamestnancom škôl na 
pravidelnú starostlivosť o svoje psychické a fyzické zdravie. Uznať odpracované roky podľa 
skutočnosti, nie 32 a viac... ale 35, 37, 42 a podobne.  

• Úprava tabuľkových platov. 
• Uvítal by som viac možností na realizáciu športových aktivít.  
• Za vykonávanie pedagogickej pracovnej činnosti by mali byť zákonom zadefinované a garantované 

oveľa väčšie sociálne istoty a bonusy - adekvátnejšie finančné ohodnotenie, bezplatné rekondičné 
pobyty, skorší odchod na starobný dôchodok a možno u niektorých náročných pracovných 
pozíciách v špeciálnom školstve aj nárok na výsluhový dôchodok a ostatné výhody, ktoré v 
súčasnosti prináležia len pracovníkom v silových rezortoch - vnútro, obrana... 

• Hoci mám len externých zamestnancov, do budúcna chcem určite uplatňovať princípy manažérstva 
kvality - môj cieľ: spokojní zamestnanci, spokojní klienti. 

• Kiež by vedenie nášho štátu uznalo aj súkromné zariadenia za rovnocenné. Musíme spĺňať kritéria 
a legislatívu ako štátne zariadenia, čo sa týka poskytovaných služieb a kvalifikačných a odborných 
predpokladov zamestnancov. Všeobecný názor, že berieme peniaze od štátu a "ešte aj vyberáme" je 
scestný. Nedostávame 100% finančných prostriedkov (závisí to od VZN obce-kraja) a v našom 
prípade ja ako zriaďovateľ som fyzická osoba-nepodnikateľ a fungujeme ako nezisková 
organizácia. Množstvo klientov, ale aj účasť našich zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní (sami 
sa neustále vzdelávajú, ale aj sú lektormi napr. na PdF UK či v iných inštitúciách) dosvedčuje svoju 
opodstatnenosť v sieti škôl a školských zariadení. 

• Zmena financovania cvč priamo z kapitoly ministerstva - nie podľa ľubovôle samospráv, ktoré nám 
v prípade poskytnutia finančných prostriedkov neumožňujú ich čerpanie napr. na stravné lístky 
zamestnancov (čo určite neprispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnancov), Niektorí 
účelovo viažu poskytnuté finančné prostriedky len na nákup materiálu (kde potom získať ZDROJE 
NA MZDY, vzdelávanie zamestnancov, energie...), navyše finančné prostriedky obce a mestá 
neposkytujú pravidelne, ale  z niekoľko mesačným omeškaním a v nejednotnej výške v prepočte na 
1 dieťa v cvč. 
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Príloha 20  Reakcie z vysokého školstva 

• Určite by sa nemalo čakať, že si budeme platiť články v karentovaných časopisoch, určite by sa 
malo zlepšiť ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov a nečakať na samovzdelávanie, mal by zamestnávateľ 
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie. 

• Pracujem ako laborantka s platovým zaradením v 7. platovej triede. Dosiahla som strop. 
Vykonávam aj špeciálne laboratórne postupy. Osobné ohodnotenie nemám, na našej univerzite ho 
majú len zamestnanci (učitelia, vedecký pracovníci), ktorí publikujú v karentovaných časopisoch. 
Články vznikajú aj na základe mojich výsledkov, žiaľ nikde to nie je zohľadnené.  

• Bohužiaľ v školstve sme platení podľa tabuliek a nie vždy je možnosť ohodnotiť prácu, ktorú 
vykonáme pridelením osobných príplatkov, alebo odmien. Uvítala by som pridelenie rozpočtu 
vedúcim zamestnancom, ktorí by túto kompetenciu mali a mohli by výkon zamestnanca takýmto 
spôsobom zvýšiť. 

• Kvalita pracovných podmienok závisí od kvality a schopností osôb v manažmente univerzity. 
• Chýba tu priestor a čas na vzdelávanie aj pre nepedagogických pracovníkov. Konajú sa len 

školenia súvisiace s novými predpismi, účtovnými a inými systémami a pod., s ktorými pracovník 
každodenne operuje. Systém platových tabuliek je zastaralý. Hodnotiace kritériá nezodpovedajú 
súčasnému stavu, keď aj nepedagogický administratívno-technický pracovník musí mať vzdelanie 
a schopnosti vykonávať súčasne funkciu personalistu, ekonóma, referenta, musí ovládať aktuálne 
(často sa meniace) predpisy, musí ovládať rôzne aplikácie a programy (od účtovníckych systémov 
po redakčné) - nejaký word či excel a internet tu už dávno nestačí. Musí samostatne rozhodovať a 
byť kreatívny. Pri odmeňovaní nepedagogických pracovníkov sa neberie do úvahy ich odborná 
vyťaženosť a zainteresovanosť prakticky na každej činnosti, ktorú vykonávajú pedagogickí 
pracovníci. 

• Nemám slov na súčasné vedenie Fakulty prírodných vied v Banskej Bystrici. 
• Školstvo si v súčasnosti neplní svoje poslanie v spoločnosti. Nedostatočne prispieva k zvyšovaniu 

konkurencie schopnosti a obranyschopnosti krajiny. Boloňský proces treba prehodnotiť. Netreba 
očakávať, že zahraničie nám pomôže zvýšiť úroveň nášho školstva. Hodnotenie VŠ podľa CCC 
článkov je nesprávne a je to "odovzdanie" výskumných výsledkov konkurencii. Poznatky treba 
nielen vytvárať, ale aj chrániť. Vysoké školy treba hodnotiť predovšetkým podľa kvality  
pedagogického procesu, pracovných a sociálnych podmienok pre vzdelávanie. 

• Pravidelné osobné inšpekcie MŠ týkajúce sa otázok aj tohoto prieskumu. Nemám problém s tým, 
aby boli oveľa konkrétnejšie. 

• Príliš časté zmeny v školskom systéme. Nejednotné kritéria kariérneho postupu (niektorí súčasní 
profesori a docenti, ktorí získali tituly v minulosti, by ich podľa súčasných kritérií nezískali). 
Materiálno-technické vybavenie škôl technického zamerania nezodpovedá požiadavkám (školy 
môžu učiť históriu techniky a nie jej súčasný trend), nie sú poskytnuté minimálne financie na 
základnú prevádzku elektrotechnických laboratórií, napr. niektoré meracie prístroje sú napájané 
batériami, ktoré majú svoju životnosť a po jej uplynutí je prístroj nefunkčný, pričom cena jednej 
batérie je cca 2,00 €, alebo máme v učebniach biele stierateľné tabule, ale fixky si musím kúpiť 
sám, ak chcem používať tabuľu (cena jednej fixky je 0,85 €, a podobné príklady, na všetko treba 
verejné obstarávanie, samozrejme musíte mať financie, ktoré do školy prídu zo štátneho rozpočtu 
cca. v marci kalendárneho roku, na riešenie grantových úloh cca. v júni, potom sú dva mesiace 
prázdniny, resp. dovolenky, veľmi ťažko sa niečo vybavuje a ekonomické oddelenie chce v októbri 
mať všetko uzavreté, čiže na nákup a s obstarávacím konaním mám cca 2 mesiace (september a 
október). Ďalej je prílišná byrokracia, písanie rôznych výkazov, niekedy aj tlač, (hoci často 
nemáme toner v tlačiarni, lebo nemáme schváleného dodávateľa), často aj duplicitne, pričom 
všetky informácie sú už v elektronickej forme dostupné v akademickom informačnom systéme. 
Mne to pripadá, že práca učiteľa - odovzdávať poznatky študentom je na poslednom mieste, treba 
robiť "vedu" bez príslušného technického vybavenia a pritom musíte sedieť v kabinete. Veda sa dá 
robiť len v kolektíve, treba sa stretávať s odborníkmi v praxi, konzultovať, mať predstavu o realite 
a nie riešiť všetko od zeleného stola. 
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• Je potrebné odstrániť psychický tlak, nepostačujúce mzdové ohodnotenie vysokoškolských 
učiteľov, neustále sa meniace pravidlá, narastajúci počet a obťažnosť požadovaných výsledkov 
(počet prednášaných predmetov, počet publikácií v impaktovaných časopisoch a pod.). Veľmi 
nešťastné je, že stále rastie nevraživosť medzi jednotlivými vednými odbormi a snaha degradovať 
snahu a výstupy iných kolegov. 

• Školský systém (podobne ako napr. bankový sektor) je a mal by aj zostať konzervatívnym, mal by 
mať dlhodobý a pokiaľ možno stabilný smer vývoja. Je dôležité mať a budovať kontakty so 
zahraničím a čerpať pozitívne riešenia. Z osobnej skúsenosti a poznania tak v oblasti vážnosti, 
statusu, hodnotenia pôžitkov, ktoré máme ako zamestnanci školstva sme na veľmi nelichotivých 
pozíciách v porovnaní s krajinami západnej Európy ale aj v porovnaní s krajinami ako Brazília, 
Čína, Rusko, Rumunsko, Srbsko, Turecko...! 

• Vysoké školstvo trpí "funkciami", ktoré majú často v rukách ľudia s vyššími titulmi (česť 
výnimkám-sú aj takí!), ktorí sa boja, nie sú schopní svoje funkcie plnohodnotne zastávať a boja sa, 
že o svoje funkcie prídu, preto sa ich držia zubami nechtami (ide hlavne o starších doc. a prof.), 
ktorí cielene zamedzujú osobnému, ako aj kariérnemu postupu mladších kolegov, lebo sa boja 
ohrozenia. Ďalej sa na vysokých školách neriešia a nepostihujú zamestnanci, ktorí robia prešľapy, o 
ktorých ich nadriadení vedia, majú dôkazy a pod. = zase je to o funkciách.  Vo vysokom škole je aj 
nedostatok peňazí, aby sme v štátnej inštitúcií nemali základné potreby ako toaletný papier na WC, 
papier do tlačiarne a pod. A mzdy - nikdy nebola spravodlivosť vo výške platov (tie sú aspoň podľa 
tried), a už vôbec nie v osobnom ohodnotení zamestnanca, to tiež podlieha funkcii a v poslušnosti 
voči človeku vo funkcii resp. s vyšším titulom, na ktorom sú závislé existencie študijných odborov. 

• Naša univerzita je príkladom v správaní, v záujme o svojho študenta, ale aj zamestnanca, pre chod 
iných univerzít na Slovensku, v EU, ale môžeme s istotou aj tvrdiť, že s celosvetovým porovnaním 
nám určite patrí ekvivalencia, možno aj priečky vyššie. Budeme skromní všetci i naďalej a tvrdíme, 
že našej dobrej starej alma mater patria v rebríčku spokojnosť študentov z celého sveta, ktorí 
študujú zase u nás, horné priečky, ak nie tie najvyššie.  Dúfam, že ja pracujem tak, aby som k tejto 
spokojnosti s určitosťou sústavne prispievala aj ja.  Som rada a hrdá na to, že som zamestnancom 
práve našej univerzity. Nech sa jej, ako aj jej vedeniam darí v ich práci i naďalej. 

• MŠVVŠ SR častokrát mení podmienky a zavádza mnohé zbytočné administratívne úkony, čo 
sťažuje samotnú prácu v škole. A čo sa týka vysokých škôl alebo univerzít, tak posledná 
akreditácia bola nastavená neprimerane SLOVENSKÝM univerzitám a vysokým školám - dôraz sa 
kládol predovšetkým na publikačnú činnosť, čo NIE JE hlavná náplň učiteľa. Nie je možné naplno 
učiť, pridávať do obsahu predmetov nové trendy a metódy a PRITOM AJ publikovať v karentoch 
alebo v impaktovaných periodikách. Súhlasím, že je to podmienka udelenia titulov docent, 
profesor, ALE NIE PODMIENKA HODNOTENIA KVALITY VÝUČBY a celkovej kvality škôl. 
Ani trénerov športových družstiev nehodnotí nikto podľa nejakých publikácií, ale podľa výkonov 
družstva - viac by sa teda ministerstvo malo zamerať na hodnotenie výsledkov študentov a ich 
uplatnenie v praxi a podľa toho nech sa hodnotí kvalita školy. Koľko článkov v karente alebo v 
impaktovanom periodiku majú naši ministri? Sú ich názory potvrdené SLOVENSKOU praxou? 
My zavádzame do výučby nové trendy, ale postupne,  nie jedným obrovským skokom ignorujúcim 
dovtedajšie metódy a postupy, ako to bolo pri poslednej akreditácii hlavne ohľadom prílišného 
dôrazu na publikačnú činnosť pedagógov. Ďakujem za tento dotazník a dúfam, že jeho výsledky 
budú dostupné širokej verejnosti. Všetko dobré. 

• Nešetriť na kúrení. 
• Stále majú veľký vplyv spoločenské a rodinné väzby pred racionálnymi prístupmi. 
• Nedocenenie práce nepedagogických zamestnancov na vysokých školách, nízke ohodnotenie. 
• Zvýšiť mzdy vedeckých pracovníkov, ktorí sa tiež podieľajú na procese výučby a zohľadniť tak 

minimálne  6 % navýšenie ako to bolo vykonané v prípade pedagogických zamestnancov  a ako to 
bolo v médiách deklarované aj pre nepedagogických zamestnancov. Zjednodušiť prístup k 
materiálu znížením byrokratizácie objednávania EKS systému na lepšiu a flexibilnejšiu úroveň 
prístupu k chemikáliám a spotrebného materiálu vo vede a výskume. Zohľadňovať aktivitu 
podaných a úspešné hodnotených projektov odporučených na financovanie v grantových 
agentúrach, aj keď neboli financované (napr. VEGA). Nakoľko sa nikde nezohľadňuje práca a čas 
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na vypracovanie finančne nepodporených projektov. Zabezpečiť začínajúcim vedeckým 
pracovníkom vstupný kapitál, ktorým môžu posilniť svoj výskum a dostať sa na úroveň svojho 
výskumu, aby bolo pre nich reálnejšie sa uchádzať o finančnú podporu grantových agentúr s už 
dosiahnutými výsledkami z prvotného vstupného kapitálu a umožniť realizovať flexibilnejší spôsob 
a urýchliť proces obstarávania potrebného materiálu napríklad formou vlastného účtu, ktorým si vie 
daný vedec rýchlejšie a bez komplikácií nakúpiť materiál aj cez množstvo dodávateľských firiem a 
e-shopov, ale len do určitej výšky so samozrejmosťou a nutnosťou dokladovania a overenia 
materiálu k potrebnému začiatku výskumu. Zohľadňovať počet nielen skončených, ale školiacich 
diplomantov a to samostatným bodovým hodnotením. Nakoľko sa bodovo zohľadňujú len 
ukončený diplomanti a to len v roku ukončenia. To isté platí aj pre doktorandov. zvýšiť atraktivitu 
školiteľstva aj finančnou odmenou k mzde zamestnanca nielen finančným príspevkom v 
nemotivujúcej výške 100 eur, ktorý je použitý na nákup spotrebného materiálu pre ďalších 
diplomantov, túto možnosť odmeny však odporúčam ponechať a navýšiť ju na motivujúcejšiu 
úroveň aspoň 250 eur. Podporovať mladých a perspektívnych ľudí s ambíciami a zaujímavými 
výsledkami formou finančnej odmeny k mzde. Realizovať výmenné pobyty nie na základe žiadosti 
vedca, túto možnosť tiež ponechať, ale na základe nadriadeného, aby sa otvorili možnosti 
spolupráce pre podávanie medzinárodných projektov a aby sa priniesli nové technológie a postupy 
z vyspelejších krajín. Povinnosť absolvovať takéto výmenné pobyty pre vedecko výskumných 
pracovníkov. Na základe vízie a spoločného cieľu projektov realizovaných na pracovisku a zvýšiť 
tak aj erudovanosť pracovníkov vysokého školstva. Ale stále ponechať aj tie možnosti, ktoré sú 
momentálne k dispozícii s podporných fondov na mobility vedeckých pracovníkov , doktorandov a 
učiteľov vysokého školstva. 

• Dobrý deň, podľa môjho názoru nie sú dobre rozložené platové tabuľky v školstve podľa výkonu 
určitého zaradenia.   S úctou  Pekný deň. 

• Zrušenie elektronického verejného obstarávania, nakoľko je to časovo príliš zaťažujúce a nevedie 
to k úspore financií. Nie je pritom zohľadňovaná možnosť nákupu tovaru pri poskytovaní rôznych 
zliav od výrobcov prípadne priamych dodávateľov. Pred a po dodaní tovaru, hlavne pri nákupe a 
oprave prístrojov je vysoké administratívne zaťažovanie. 

• Elektronický nákup možno šetrí peniaze, ale je komplikovaný, nepružný a zdĺhavý. 
• Nadriadení musia viac chodiť medzi svojich zamestnancov, navštevovať jednotlivé pracoviská a 

rozprávať s ľuďmi, aké majú problémy pri výkone svojej práce, zabezpečení každodenných 
povinností, počúvať námety na zlepšenie a samozrejme neexistuje žiadna spätná väzba. 

• V prvom rade, v školstve pracujú ľudia, kt. tu už dávno, nemajú čo robiť, pretože výkonnosť vo 
veku 65 rokov a viac je úbohá, česť výnimkám, kt. sú ešte schopní riadiť, alebo titul profesor, 
docent je potrebný na katedre, ale to je tak 5%. Na určité miesto je potrebný určitý stupeň 
vzdelania, na veterine to neplatí, na asistenčnom mieste sú ľudia bez PhD., dokonca v 
dôchodkovom veku, ktorí nič nerobia, okrem akože pedagogiky, kde sa len ukážu. Zaberajú miesto, 
sú zbytoční. Nemám nič proti dôchodcom, ale ak sú po nich výsledky a nezaberajú miesto mladým. 
Som dočasne na mieste vedecko-výskumnom, len vďaka školiteľovi, kt. ma platí z grantu. Skončila 
som PhD. nadpriemerne a som perspektívny mladý človek, zamestnaná našou inštitúciou, kladené 
sú mi rovnaké podmienky, len nie som platená a ani odmeňovaná, no svoje podmienky si splniť 
musím, toto je spravodlivosť?? Neplatí rovnaký meter a našich najvyšších to nezaujíma, lebo so 
sebou sú spokojní. 

• Upraviť platové tabuľky pre nepedagogických pracovníkov, ktoré neboli upravené vyše 20 rokov. 
Zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov. 

• Účelnejšie využívanie finančných zdrojov. Modernizácia učebných postupov a pomôcok, viac 
praktického výcviku a prepojenia s praktickou činnosťou, na ktorú sú budúci absolventi teoreticky 
pripravovaní. 

• Nezmyselná tarifná stupnica pri ohodnotení, "vďaka" ktorej budeme čoskoro všetci pracovať za 
minimálnu mzdu. Zaradenie laborantov medzi THP je neopodstatnené, prečo nie sme zaradení ako 
odborní pracovníci, veď sa podieľame priamo vo vyučovacom procese a pomáhame aj keď na 
nižšej úrovni pri vedeckých činnostiach. 

• Hlavne platové ohodnotenie učiteľov vo všeobecnosti je nedostatočné. 
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• Človek rokmi si zvykne - pracujem vo vysokoinfekčnom prostredí, mám však svoju "neinfekčnú" 
kanceláriu. Tým, že nie som celý čas v infekčnom prostredí neprislúcha mi infekčný príplatok. 
Možno, ak by som tam preťahoval kancelársky stôl. Čo si mám myslieť o vedúcich, ktorí môj 
"nebezpečný" pracovný priestor neakceptujú. Stačí chvíľková nepozornosť a... Už niekoľko rokov 
nepoberám žiadnu odmenu za vykonanú prácu. Odmeny pravdepodobne dostávajú pracovníci 
strkajúci sa vedeniu do ..., resp. bývalí komunistickí parťáci, ktorí vždy museli byť super! 

• Nereálne predstavy, požiadavky vedenia fakulty (dekana) na zameranie a výsledky fakulty; 
prehnaný dôraz na vedecko-výskumnú činnosť, podceňovanie pedagogickej práce; nespravodlivé, 
diskriminačné prostredie; námet - voľby funkcionárov, vrátane vedúcich katedier, akademickou 
obcou, nie zmanipulovaným senátom, komisiami. 

• Zrušenie EKS systému verejného obstarávania. 
• Riešiť šikanovanie a ponižovanie zamestnancov na pracovisku, - riešiť neúmerné odmeňovanie 

vysokoškolských učiteľov - viacnásobné odmeňovanie za tú istú prácu, - dodržiavanie princípu 
rovnakého zaobchádzania, - zamestnávanie rodinných príslušníkov a  ich zvýhodňovanie. 

• Zlepšenie ohodnotenia práce - úprava stupnice taríf s dôrazom rešpektovania úprav minimálnej 
mzdy!!! 

• Práce je veľa a platy tesne nad minimálnou mzdou, z toho pramení množstvo konfliktov a 
nedorozumení. 

• V oblasti informatika je plat v školstve nepostačujúci, z toho vyplýva nedostatok zamestnancov a 
na tých, čo sa rozhodnú zostať v školstve, ostáva príliš veľa (málo zaplatenej) práce. 

• Na niektoré otázky sa mi veľmi ťažko odpovedá. Som na pracovisku s nadpriemernou 
výkonnosťou. Kolegovia sú tu oveľa dlhšie ako ja. Ja necelé 2 roky, najbližší za mnou je cca 10 
rokov. Hodnotenie pracovného výkonu, ktoré sa u nás robí, tento fakt nezohľadňuje. Vrátila som sa 
do práce po materskej dovolenke. Je ťažké priblížiť sa k ich úrovni, pritom sa naozaj snažím. 
Výsledok je taký, že sa pri nich cítim menejcenná. Nehodlám však denne pracovať 12 hodín, ako to 
podaktorí z nich praktizujú. 

• Na úrovni SR  odpolitizujte školstvo. Výskum - jeho financovanie zbavte klientelizmu. 
• Zvýšiť možnosti osobného rastu, zmeniť odmeňovanie podľa kvality a objemu práce. 
• Riešenie havarijného stavu priestorov by zlepšilo pracovné aj bezpečnostné podmienky. Keď prší, 

kvapká nám v škole na hlavu, na chodbách obchádzame vedrá. Lavice sa rozpadávajú, v zime je v 
niektorých priestoroch strašná zima, v lete mávame v kancelárii aj 35°C (rekord bol 37°C) a sme 
bez klimatizácie. Lepšie a krajšie podmienky by znamenali viac študentov (neutekali by na 
obdobné školy do lepších podmienok do zahraničia - prevažne do ČR) a viac študentov by 
znamenalo viac peňazí. A s peniazmi súvisí kvalita výučby, mzdy, kvalitní učitelia a pod. Niekedy 
sa až hanbím za stav posluchární a spoločných priestorov. V kancelárii to nejako vydržím, vadí mi 
iba strašné teplo. Vďaka projektov máme na našom pracovisku ako-také technické vybavenie, ale 
stoly a stoličky sa nám rozpadávajú. 

• Mám zásadný problém so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý nám (na fakulte a univerzite) 
berie chuť žiť a pracovať. 

• Materiálno-technické vybavenie pracoviska. Je chyba, ak si musíme všetky pracovné nástroje 
(notebook, tlačiarne, tonery, papier) nakupovať z výskumných projektov. Tieto zariadenia 
využívam pre potreby administratívneho zabezpečenia pedagogického procesu!!!! Vybavenie 
prednáškových učební je zastaralé, nekomfortné. 

• Dodržiavanie psychohygieny, zabudovanie techniky v učebniach, menej byrokracie, informatizácia 
procesov v praxi prináša priveľa duplikovaných zbytočných administratívnych činností na 
viacerých úrovniach. 

• Inštitúcia super, dekan bez akýchkoľvek manažérskych zručností a bez potrebných 
interpersonálnych zručností. 

• Pre zlepšenie pracovných podmienok navrhujem napríklad: vykonávať pracovnú zdravotnú službu 
a riadiť sa jej odporúčaniami (nevyhovujúca výška stolu, blikajúci monitor, monitor v 
nevyhovujúcej výške a pod.) tieto faktory nám zvyšujú pravdepodobnosť ochorenia a zlého 
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zdravotného stavu. Takisto nevyhovujúca strava v školských stravovacích jednotkách (malé dávky, 
používanie múky do polievok, zlá štruktúra jedálnička). Ďalej je tu nezabezpečenie pracovných 
pomôcok (notebook na prednášky, dataprojektor), ktoré by mal poskytovať zamestnávateľ pre 
svojich zamestnancov na výučbu a nie používanie vlastných (súkromných) pomôcok. A o výške 
platu ako začínajúceho odborného asistenta ani nehovorím a preto sa nečudujem, keď zamestnanci 
majú ešte druhú prácu a potom sa nevedia plne venovať výučbe - to je aj môj prípad - učím na 
dvoch univerzitách, inak by som nedokázal vyžiť z jedného platu. Odmeny by nemuseli byť len vo 
finančnej podobe, ale aj v nefinančnej. 

• Ergonomické stoličky, oddychová miestnosť, podpora zdravia - poukážky na relaxačný pobyt. 
• Navýšenie prostriedkov a to hlavne miezd by určite prinieslo zlepšenie v školstve, ako takom. 
• Určite zvýšenie platu a odporúčam špeciálny príplatok pre tých, ktorý učia predmety v cudzom 

jazyku. 
• Lepšia spolupráca s predstaviteľmi odborov. 
• Zabezpečiť obnovu materiálneho vybavenia učební novou technikou, znížiť byrokraciu, nájsť 

riešenie efektívneho hodnotenia vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. 
• Práca ma veľmi napĺňa a povinnosti si vo všetkých oblastiach (pedagogická, publikačná a vedecká) 

každoročne plním vysoko nad 100 %. V tomto období sme mali stretávky ako zo strednej, tak z 
vysokej školy a zo spolužiakov som mala najnižší plat. Tak sa v súčasnosti zamýšľam, kde som vo 
svojom živote urobila chybu, že som takto dopadla. Predtým, než nám v septembri zvýšili plat 
(mne o 60 eur), nám na univerzite celoplošne znížili plat (mne o 20 eur). Zhruba 2 mesiace pred 
tým mi dekan povedal, že plnením povinností patrím k top 3 zamestnancom na fakulte, takže 
znížením platu som bola šokovaná. Sme síce vzdelávacia inštitúcia, ale nikoho nezaujíma, ako 
učíme. Podstatné je plnenie kvantitatívnych kritérií (koľko učíme, publikujeme a riešime 
projektov). 

• Trvať na zabezpečení: - podmienky pre udržanie zdravého stavu chrbta a krčnej chrbtice - v 
súčasnosti nemáme podmienky, ktoré by mi umožňovali pracovať 8 hodín za počítačom bez 
následkov - bolesti hlavy, zlé držanie tela pri práci s PC pre staré stoličky, nie je možnosť si 
nastaviť potrebnú výšku stola, stoličky aby boli dodržané pravé uhly atď. vo Fínsku, kde som bola 
na pobyte, boli kancelárie vybavené stolom na posuvných nohách, kde si každý vedel nastaviť takú 
výšku stola, akú potreboval. - zo strany zákona na zmene uzatvárania pracovných zmlúv, môj 
manžel ako vedecký pracovníci dostávajú zmluvu len na 1-2 roky, aj napriek tomu, že sa rátajú do 
štruktúry ústavu, my na našej vysokej škole dostávame tiež len zmluvy na 2 roky, s tým, že po 
zmene vedenia sa s tým operuje ako nástroj moci, je to veľmi veľká psychická záťaž pracovať v 
podmienkach strachu, že ak nebudete postupovať tak, ako si želá nadriadený, nedostanete zmluvu - 
navyše u nás sa dejú také praktiky, že sa pohovory môžu aj zákulisne ovplyvňovať. Táto situácia so 
zmluvami na dobu určitú je veľmi náročná pre mladé ženy, ktoré by si chceli s manželmi alebo 
partnermi založiť rodinu!   - neúmerne nízka mzda - so skončeným PhD. zarábam tabuľkový plat 
550 eur mesačne !!!! v súkromnej sfére, pri takto tvorivej práci a takom psychickom tlaku na výkon 
človek aspoň viac zarobí a môže si dopriať následnú psychohygienu v podobe dovolenky, zatiaľ čo 
pri našom zamestnaní pre mladých ľudí, ktorí majú hypotéky si nemôže človek dopriať potrebnú 
psychohygienu. 

• Adekvátne platové podmienky k dosiahnutému vzdelaniu a typu vykonávanej práce (vedecká, 
pedagogická, administratívna činnosť). Zosúladený prístup ku grantovým schémam u prírodných a 
humanitných vied. Rešpektovať špecifiká humanitných vied v prístupe ku grantom a v kategóriách 
publikačnej činnosti. 

• Jednoznačne by k zlepšeniu pracovných podmienok pomohlo adekvátne ohodnotenie (zvýšenie 
mzdy), dôraz na kvalitu, nie kvantitu (v zmysle zmeny nastavených podmienok na výstupy 
publikačnej činnosti), a v neposlednom rade aj viac príležitostí a možností ďalšieho 
profesionálneho rastu - viac financií na absolvovanie stáží, konferencií, atď. Inak je to stále o tom, 
že staršia generácia profesorov a docentov rieši projekty na svojom piesočku a berú všetky kredity, 
bodíky, kým mladá generácia často nemá reálne možnosť ani šancu dostať sa k riešeniu projektov a 
tým dostať sa aj k financiám na ďalšie dovzdelávanie. 
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• Dúfam, že tento prieskum a jeho zistenia budú zapracované do zvyšovania ohodnocovania našej 
profesie. 

• Demotivujúco pôsobí neopodstatnené preferovanie publikačných výstupov v tzv. karentovaných a 
v rozličných databázach evidovaných časopisoch a zborníkoch (monografiách). To čo niekedy 
niekde na západe vzniklo ako pomôcka pre hľadanie či vykazovanie citácií sa tu (u nás) stalo 
neopodstatnene kritériom kvality, myslím, že sa nám na západe (tam, kde to vzniklo) musia smiať. 
Ale svedčí to, bohužiaľ, aj o kompetentnosti riadiacich pracovníkov vedy a školstva! 

• Z charakteru našej práce máme časom zdravotné problémy, zamestnávateľ nevytvára podmienky 
na prevenciu voči zdravotným následkom zamestnania - možnosť cvičenia s ostatnými 
zamestnancami iných oddelení v rámci pracovnej doby, s možnosťou nahradenia neodpracovaného 
pracovného času. Nemožnosť rekondičných pobytov, ako majú ostatné fakulty univerzity. 

• Práca je náročná, hlavne psychicky, ale zaujímavá. Mám šťastie, že pracujem vo veľmi dobrom 
pracovnom kolektíve na katedre, čo nie je štandard. Vážnym nedostatkom je množstvo povinností, 
nároky kladené na túto prácu, ktoré nie je možné v rovnakej a v požadovanej miere (pedagogika, 
veda, manažment vedeckých aktivít katedry) naplniť. Druhým vážnym nedostatkom je nízke 
platové ohodnotenie, ktoré je nižšie ako u učiteľov na základných a stredných školách, pričom aj 
oni majú vzhľadom na náročnosť a dôležitosť ich práce nízke platy. 

• Výška mzdy je absolútne neadekvátna môjmu vzdelaniu, vedomostiam, schopnostiam a času, ktorý 
trávim prípravami na hodiny a dňom, ktoré venujem vedeckej publikačnej činnosti. 

• Na záver: Moju prácu milujem, ale vykonávať prácu za čistú mesačnú mzdu za 550 € s osobným 
ohodnotením, vo veku 56 rokov a odpracovaní 37 rokov je výsmech našej spoločnosti. 

• Lepšie finančné ohodnotenie. 
• I think university teachers should have the salary corresponing to the volume of work they do at 

school. As compared with other countries (Czech Republic, Germany, Belgium, etc.) it is too low. 
• Som tu veľmi krátko, aby som vedela presne, ako byť lepšími. Snáď skôr vidím potenciál v tom, 

aby sa postupne presadzovala skutočná zodpovednosť a samostatnosť na radových pracovných 
miestach. 

• Najvážnejším problémom vysokého školstva je finančné ohodnotenie pedagógov. To degraduje 
postavenie učiteľov v očiach verejnosti a rovnako neprináša potrebné zadosťučinenie a motiváciu 
pre samotného učiteľa. Nároky na výskumnú a publikačnú činnosť sa zvyšujú, vyžaduje sa 
porovnateľná úroveň s priemerom vo svete, avšak finančné ohodnotenie tejto dimenzii 
nezodpovedá. Pre potenciálnych nových mladých učiteľov je nástupný plat odrádzajúci, čo 
spôsobuje, že priemerný vek vysokoškolského učiteľa je enormne vysoký. Personálne obsadenie 
ministra školstva sa menilo snáď najčastejšie, čoho výsledkom je súčasný úbohý stav tohto sektora. 

• Nespokojnosť s platom nespájam s organizáciou, v ktorej pracujem, ale s hodnotením pedagógov v 
tomto štáte všeobecne!!! (Detto status učiteľa). Od toho sa odvíja aj odpoveď na otázku o 
spokojnosti so mzdou z hľadiska subjektívne vnímanej kvality života - ako aspektu pracovného 
života.  

• Lepšia komunikácia priamo s ministerstvom, možnosť dávať spätnú väzbu na nariadenia, ktoré 
vydávajú a ktoré ovplyvňujú našu prácu, lepšia komunikácia s akreditačnou komisiou, lepší prístup 
k bezpečnostným technikom, ktorí monitorujú nielen špecifické riziká (rádioaktivita, chemické 
rizika a pod)., ale aj všeobecné rizika (osvetlenie obrazovky, kvalita stoličiek, kvalita vzduchu, 
psychologické rizika - pracovne nasadenie a pod). 

• Zmeniť systém pozícií: rozdeliť univerzitných asistentov, odb. asistentov na dve skupiny: prakticky 
orientovaných (nižšie nároky na vedeckú činnosť, vyšší pedagog. úväzok) a vedeckých (nižší 
pedagog. úväzok a vyššie nároky na vedeckú činnosť). Nie je možné kvalitne učiť a kvalitne robiť 
vedu podľa súčasných nastavených nárokov a kritérií. Obe zložky aj pedagogická a aj vedecká sú 
dôležité pre univerzity, takže treba navrhnúť tieto zmeny podľa schopností jednotlivých 
pedagógov. Nie každý výborný vedec je schopný byť výborným pedagógom a vysvetľovať látku 
zrozumiteľne. Na druhej strane výborný, prakticky orientovaný pedagóg je veľkým prínosom pre 
študentov do praxe. Pred nástupom na univerzitu som pracovala v praxi a skúsenosti z praxe sú 
nenahraditeľné pre výučbu. 
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• Odpovídající platové ohodnocení - plat profesora  je na 1/2 až 1/3 než v ČR. 
• Neexistuje prakticky žiadna možnosť brániť sa šikanovaniu a bossingu zo strany vedenia (napr. 

fakulty). Problémom je, že vo vedení sa často krát nachádzajú ľudia bez akýchkoľvek 
manažérskych zručností a skúseností. Tento nedostatok potom kompenzujú zneužívaním 
postavenia. To v konečnom dôsledku likviduje pracovne prostredie. 

• Ďakujem za možnosť vyjadriť sa. Mám veľmi rada svoju prácu, škoda len, že z asistentského platu 
sa dá dosť problematicky vyžiť a ťažko sa dá založiť si rodinu. 

• Tento dotazník vypĺňam o 21:11, pretože som práve skončila prácu do zamestnania.  
• Pred tromi rokmi som pracovala na univerzite v BB kraji, kde by som na uvedené otázky 

odpovedala veľmi negatívne. Som rada, že som tam dala výpoveď. Bolo tam hlavne šikanovanie, 
neúcta od nadriadených a s tým súvisiace zlé pracovné a medziľudské vzťahy. Toto je v SR na 
verejných univerzitách bežné. Sú tam zlé pracovné a medziľudské vzťahy. Nikdy viac nechcem 
takto pracovať. 

• Zvýšiť financovanie, potom sa zlepšia aj podmienky. 
• Ďakujem za možnosť vyjadriť sa. 
• Nedostatok finančných prostriedkov na  osobné ohodnotenie nadpriemerne schopných učiteľov a 

pracovníkov. Lepšie finančné ohodnotenie všetkých pedagogických pracovníkov by nám umožnilo 
získať schopnejších odborníkov a súčasní zamestnanci by si nemuseli hľadať vedľajšie 
zamestnania , aby s rodinami vyžili. Tým by sa zlepšila kvalita vzdelávania aj vedeckej práce. 
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