
Aj toto sa deje na Slovensku 

Príbeh č. 11 

Dnešný príbeh bude iný. Čím sa líši? Tým, že zverejňujeme školu, z ktorej 

príbeh prišiel. Dôležitejším rozdielom však je, že poukazuje na pozitívny prístup 

zamestnávateľa k zamestnancom. 

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

každý deň mi ako predsedníčke základnej organizácie prichádzajú maily z 

Odborového Zväzu PŠaV na Slovenku, v ktorých nás oboznamujú s novinkami, 

zákonmi, usmerneniami a odporúčaniami, ako riešiť súčasnú „korona – situáciu". 

Väčšina mailov je zameraná na ochranu zamestnancov, na pracovno-právne 

vzťahy, na výklad a vysvetlenie noviel zákonov a usmernení. V posledných dňoch 

čítame príbehy uverejnené na webovej stránke, ktoré píšu zamestnanci rôznych 

škôl a opisujú v nich svoju neľahkú situáciu na ich škole. Áno, sťažujú sa, a to 

právom. Som sklamaná prístupom riaditeľov a zriaďovateľov k nám, školským 

zamestnancom. No som rada, že OZ PŠaV tieto podnety - príbehy na svojej 

stránke zverejňuje a medializuje, aby sa zamestnanci nebáli povedať svoj názor. 

Samozrejme, OZ PŠaV sa snaží školám a ich zamestnancom pomôcť, odborári 

bojujú za nás všetkých.  

Neupozorňujem Vás na tieto príbehy, lebo "som nás v nich nenašla". No 

odporúčam, aby ste si aspoň jeden prečítali, aby sme všetci videli, aké máme 

šťastie my, na našej škole. 

Chceme sa poďakovať. Vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME za to, že 

my, zamestnanci ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre, máme skvelú riaditeľku, ktorá 

nás vedie, pomáha nám v práci, bojuje za nás na všetkých úrovniach, 

stretnutiach, podporuje nás emocionálne, dopraje každému všetko, čo 



dovoľuje zákon, kde je to možné, dokonca aj nad rámec zákona. A jedna 

perlička na záver: pani riaditeľka nám aj šije rúška a zadarmo ich rozdáva.  

Pani riaditeľka, ĎAKUJEME!!!  

A my na záver príbehu dodávame: 

Nesmierne nás teší, že máme zamestnávateľov, ktorí v tejto neľahkej 

a náročnej dobe myslia na tých, ktorí obetavo, neustále spoločnosťou 

nedocenení, vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, 

podávajú pomocnú ruku, dávajú šancu všetkým na vstup do života. 

Veríme, že takýchto pozitívnych príkladov máme oveľa viac. Ak sa chcete 

podeliť aj s takouto skúsenosťou, napíšte nám. 

 


