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Čas na otázky a odpovede

„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou“, hovorí 
Malý princ svojej ruži v známom diele Antoine de Saint Exupéryho. A pres-
ne to teraz potrebujeme. Čas. Čas nadýchnuť sa, zamyslieť, pozorovať zme-
ny, vnímať detaily v kontexte podmienok, ktoré počas pandémie nastali. Je 
aj čas diskusií, otvárania nových tém a poskytovania odpovedí na otázky, 
ktoré sa z času na čas vynárajú a odkazujú nás na prijatie nových úloh v na-
šich životoch. 

V 6. čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odpove-
de na tie najdôležitejšie otázky.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku s názvom „Vznik, zmena a zánik 
pracovného pomeru“ venuje téme pracovného pomeru v oblasti školstva. 
Informuje o možnostiach vzniku pracovného pomeru, podmienkach zmeny 
a spôsoboch skončenia pracovného pomeru. 

Uskutočnenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy po uvoľnení pro-
tipandemických opatrení rozoberá Matej Drotár. V článku „Výberové kona-
nie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení“ sa venuje vy-
hláseniu výberového konania, rade školy ako výberovej komisii, priebehu vý-
berového konania, opatreniam pri ohrození verejného zdravia, aj návrhu na 
vymenovanie riaditeľa.

V príspevku s názvom „Ambivalentné pocity žiakov po pandémii“ autorky 
Dušana Bieleszová a Soňa Koreňová voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, 
učiteľ v čase pandémie a po nej (1.)“, ktorý bol uverejnený v Manažmente 
školy v praxi č. 6/2020. Autorky upozorňujú, že v čase pandémie sa menia 
postoje, prehodnocujú sa priority a v školskom prostredí vzťahom potrebuje-
me venovať viac pozornosti. 

Pandémia COVID-19 priniesla rapídne zmeny na trhu práce. Nasledujúce de-
saťročie bude osudovo hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní základov vzdeláva-
nia, ktoré bude schopné reagovať na tieto zmeny. Téme sa v článku Revo-
lúcia rekvalifikácie – taxonómia zručností budúcej generácie venuje Marti-
na Kosturková. 

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich od-
borných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Elena Skalská v člán-
ku „Organizácia vlastnej práce a času – sebariadenie a manažérska etika“ 
prináša prehľad názorov a odporúčaní frekventantov funkčného vzdelávania 
zdieľaných prostredníctvom vypracovania dištančnej úlohy.

Duševné zdravie je východiskovým predpokladom pre úspešné zvládanie 
bežných i záťažových situácií. Tatiana Soroková vysvetľuje depresiu z pohľa-
du neorofyziológie a predstaví nám Münchhausenov syndróm ako syndróm 
chronického klamára, aj syndróm Alenky v krajine zázrakov. 

Konfliktné situácie neustále rušia rovnováhu systémov. Aj keď konflikt zvyk-
neme vnímať ako niečo negatívne, riešenie konfliktu môže viesť k mnohým 
pozitívnym javom. Anna Zimová navrhuje prijateľné spôsoby riešenia kon-
fliktov v školskom prostredí. Popisuje spôsoby riešenia konfliktov s využitím 
mediácie.

„Dospelí majú radi čísla. Keď im povieš o svojom novom kamarátovi, neopý-
tajú sa na tie dôležité veci. Neopýtajú sa, ako znie jeho hlas, ako sa najrad-
šej hrá, či zbiera motýle. Opýtajú sa, koľko má rokov, koľko má súrodencov, 
aký je vysoký, koľko zarába jeho otec. A potom si myslia, že ho poznajú.“ 
Malý princ je aktuálny aj dnes. Skúsme sa aj v našich tímoch viac pýtať tak, 
ako sa pýtal on. 
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Pri pracovnom pomere v oblasti školstva nesmieme 
opomenúť (a budeme z nich vychádzať) právne pred-
pisy, ktoré umožňujú vznik, zmenu a zánik pracovné-
ho pomeru. Ide o: 
 – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“),
 – zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 138/2019 Z. z.“),

 – zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“),

 – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-
me a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon č. 553/2003 Z .z.“) a ďalšie. 

Predzmluvný vzťah
Informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogic-
kých zamestnancov, resp. odborných zamestnancov 
sú zverejňované na rôznych fyzických miestach či we-
bových portáloch. Napríklad ich nájdete na webovom 
sídle zamestnávateľa, webovom sídle zriaďovateľa, 
webovom sídle okresného úradu v sídle kraja. Infor-
mácia o voľnom pracovnom mieste by mala obsaho-
vať najmä názov a adresu zamestnávateľa, prísluš-
nú kategóriu a podkategóriu, kvalifikačné pred-
poklady, zoznam požadovaných dokladov a iné 
požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracov-
ným miestom (§ 84 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmlu-
vy s osobou, ktorá sa uchádza o zamestnanie (ďalej 
len „uchádzač“), je povinný zistiť, či uchádzač spĺňa 

Vznik, zmena a zánik 
pracoVného pomeru

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková,
mediátorka, lektorka,  

odborníčka na školskú legislatívu

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a škol-
ských zariadení vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom po-
mere ako prácu vo verejnom záujme. Takýto pracovný pomer 
má určité odchýlky od pracovného pomeru v súkromnom sek-
tore, preto je príspevok zameraný na problematiku pracovného 
pomeru v oblasti školstva. Príspevok pojednáva o možnostiach 
vzniku pracovného pomeru, podmienkach zmeny a spôsoboch 
skončenia pracovného pomeru.

* POsuDZOVANIe kVAlIfIkAčNých PReDPOklADOV (3.) *

predpoklady na výkon pracovnej činnosti z pohľadu 
zákona č. 552/2003 Z. z., ako aj z pohľadu zákona 
č. 138/2019 Z. z.

Predpokladom na výkon pracovnej činnosti podľa § 9 
ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú kvalifikačné pred-
poklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovlá-
danie štátneho jazyka. kvalifikačné predpoklady na vý-
kon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podka-
tegórii pedagogického zamestnanca alebo odborného 
zamestnanca sú vzdelanie a v niektorých prípadoch 
aj dĺžka výkonu pracovnej činnosti.

uchádzač predkladá zamestnávateľovi doklady pre-
ukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov, 
napr. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej 
skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie, doklady o ab-
solvovanom vzdelávaní.

Pozn.: Kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej čin-
nosti pedagogických a odborných zamestnancov v jed-
notlivých kategóriách a podkategóriách, ako aj vymeno-
vanie dokladov, ktoré preukazujú splnenie kvalifikačných 
predpokladov, nájdete vo vyhláške č. 1/2020 Z. z. o kva-
lifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov.

uchádzať predkladá aj doklady o predchádzajú-
com zamestnaní, doklady preukazujúce bezú-
honnosť – uchádzač o zamestnanie poskytne na účel 
preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovno-
právneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje 
potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Pozn.: Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra 
trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 15 zákona 
č. 138/2019 Z. z.
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Personalistika

Ďalej predkladá doklady preukazujúce zdravotnú 
spôsobilosť – lekárske potvrdenie, doklady preuka-
zujúce ovládanie štátneho jazyka – doklad o vyko-
naní skúšky zo štátneho jazyka v prípade, ak uchádzač 
získal vzdelanie v inom ako štátnom jazyku podľa § 17 
zákona č. 138/2019 Z. z.

V rámci predzmluvného vzťahu treba pripomenúť nie-
ktoré ustanovenia Zákonníka práce. Zamestnávateľ 
môže od uchádzača vyžadovať len informácie, ktoré sú-
visia s prácou, ktorú má vykonávať. Nesmie vyžadovať 
informácie o tehotenstve, rodinných pomeroch, o politic-
kej príslušnosti, náboženskej príslušnosti. Zamestnávateľ 
pri prijímaní fyzickej osoby, resp. uchádzača do zamest-
nania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, 
ak ide o prístup k zamestnaniu. Nesmie so zamestnan-
com dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako 
je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponu-
ke zamestnania podľa osobitného predpisu. uchádzač 
je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, 
ktoré bránia výkonu práce, resp. ktoré by mohli zamest-
návateľovi spôsobiť ujmu (podľa § 41 Zákonníka práce).

Pracovná zmluva a vznik pracovného 
pomeru
Pracovná zmluva sa uzatvára písomne a zamestnáva-
teľ je povinný písomné vyhotovenie pracovnej zmlu-
vy vydať zamestnancovi. Pracovný pomer vzniká odo 
dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň 
nástupu do práce.

Podľa § 43 Zákonníka práce „V pracovnej zmluve je 
zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť 
podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, 

a jeho stručná charakteristika, 
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak 

určené miesto), 
c) deň nástupu do práce, 
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolek-

tívnej zmluve.“

V pracovnej zmluve zamestnávateľ uvedie aj ďalšie 
pracovné podmienky, napr. výplatný termín, pracov-
ný čas, výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby ale-
bo uvedie odkaz na tieto podmienky v prípade, že sú 
upravené v kolektívnej zmluve.

V prípade záujmu si môžu zamestnávateľ a zamestna-
nec dohodnúť aj ďalšie podmienky okrem mlčanlivosti 
zamestnanca o jeho pracovných podmienkach, mzdo-
vých podmienkach a podmienkach zamestnávania. 

 Príklad:

V prípade pedagogického zamestnanca, resp. od-
borného zamestnanca, ktorý nespĺňa kvalifikačné 

predpoklady, je možné v pracovnej zmluve dohod-
núť lehotu na splnenie kvalifikačných predpokladov 
podľa § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.

Jednou z najznámejších podmienok, ktoré si môžu (nie 
je to povinnosť) zamestnávateľ a zamestnanec dohod-
núť, je skúšobná doba. Ak si ju zamestnávateľ a za-
mestnanec dohodnú, musí byť dohodnutá písomne, 
inak je neplatná. Nemožno ju predlžovať, ani znova 
dohodnúť v prípade opätovne uzavretých pracovných 
pomerov na dobu určitú. Môže byť dohodnutá najviac 
na tri mesiace (u vedúceho zamestnanca v priamej ria-
diacej pôsobnosti najviac na šesť mesiacov).

Pri uzatvorení pracovnej zmluvy (ale aj pri zmene dru-
hu práce, pri úprave funkčného platu) je zamestná-
vateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku 
a zloženie funkčného platu podľa § 4 ods.7 zákona 
č. 553/2003 Z. z.

Podľa § 47 Zákonníka práce

(1)„Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnanco-

vi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vy-
konanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plne-
nie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné 
podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolek-
tívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamest-
návateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej 
zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať 
pracovnú disciplínu.

(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ po-
vinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriad-
kom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právny-
mi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí za-
mestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanovenia-
mi o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným 
predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality ale-
bo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je 
povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mla-
distvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vy-
konávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej 
zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej 
práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie 
povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu 
alebo splniť pokyn, ktoré
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdra-

vie zamestnanca alebo iných osôb.
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(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom 
zamestnancov správy o dohodnutých nových pracov-
ných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.“

zmena pracovného pomeru
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len 
vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú 
na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pra-
covnej zmluvy vyhotoviť písomne podľa § 54 Zákon-
níka práce. Prípady, kedy je zamestnanec povinný vy-
konávať iný druh práce alebo na inom ako obvyklom 
mieste, sú uvedené v § 55 Zákonníka práce.

 Príklad:

 – Na pracovné miesto učiteľa som nastúpila na 
plný úväzok. Minulý týždeň mi riaditeľ oznámil, 
že od ďalšieho mesiaca mi kráti úväzok na polo-
vicu. Je to v poriadku?

 – Nie, nie je to v poriadku. Zmenu pracovného po-
meru možno uzatvoriť na základe dohody. Mu-
síte s tým súhlasiť, a v prípade súhlasu musí byť 
dohoda vyhotovená písomne. Obráťte sa na ria-
diteľa so žiadosťou o vysvetlenie, resp. zdôvod-
nenie. Upozornite, že nemá váš súhlas, pretože 
nie ste povinná súhlasiť, aj tu je potrebná doho-
da oboch strán.

Skončenie pracovného pomeru
skončenie pracovného pomeru definuje Zákonník prá-
ce v § 59 až § 73.

„(1) Pracovný pomer možno skončiť
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

(2) Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa 
skončí uplynutím dohodnutej doby.

(3) Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej 
príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spô-
sobom, sa skončí dňom, ktorým
a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej re-

publiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zruše-
ní povolenia na pobyt,

b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci 
tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej 
republiky,

c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na 
pobyt na území Slovenskej republiky,

d) uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na 
zamestnanie,

e) bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

(4) Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

(5) Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona pod-
ľa § 58 ods. 7.“

V prípade, že sa zamestnávateľ a zamestnanec vedia 
dohodnúť na skončení pracovného pomeru, to zna-
mená, že obaja súhlasia so skončením pracovného po-
meru, vtedy sa pracovný pomer skončí dohodnutým 
dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom podpíšu obe stra-
ny. Musí byť vyhotovená písomne a pracovný pomer 
skončí v deň, ktorý si strany dohodli a uviedli v dohode 
o skončení pracovného pomeru. V dohode sa dôvody 
skončenia pracovného pomeru uvedú, ak to zamest-
nanec požaduje, resp. ak sa pracovný pomer skončil 
z dôvodov uvedených v Zákonníku práce podľa § 63 
ods.1 písm. a) až c).

keď nedôjde k dohode o skončení pracovného pome-
ru často dochádza k skončeniu pracovného pome-
ru formou výpovede. Výpoveď môže byť zo strany 
zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca, v oboch 
prípadoch musí byť písomná a doručená druhej stra-
ne, inak je neplatná. V prípade výpovede pracovný po-
mer končí uplynutím výpovednej doby. Dĺžka výpoved-
nej doby je definovaná v Zákonníku práce, závisí od 
dôvodu výpovede a dĺžky trvania pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi iba 
z dôvodov uvedených v Zákonníku práce (podľa § 63 
Zákonníka práce). Dôvod výpovede musí byť jasne de-
finovaný, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvo-
dom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede ne-
možno meniť dodatočne. Prípady, kedy zamestnávateľ 
nesmie dať zamestnancovi výpoveď špecifikuje § 64 Zá-
konníka práce. Na druhej strane zamestnanec môže 
dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 
alebo bez uvedenia dôvodu (§ 67 Zákonníka práce). 

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru 
má zamestnávateľ v prípade právoplatného odsúde-
nia zamestnanca pre úmyselný trestný čin, alebo zá-
važné porušenia pracovnej disciplíny. V oboch prípa-
doch podľa § 68 Zákonníka práce je lehota na skon-
čenie pracovného pomeru definovaná takto: „v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okam-
žité skončenie dozvedel, najneskôr do jedného roka 
odo dňa, keď tento dôvod vznikol.“

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru 
má aj zamestnanec v prípade, že práca ohrozuje jeho 
zdravie, v prípade nevyplatenia mzdy alebo náhrad, 
pri ohrození života alebo zdravia. Okamžité skončenie 
pracovného pomeru zo strany zamestnanca je mož-
né v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dô-
vode na okamžité skončenie pracovného pomeru do-
zvedel, s nárokom na náhradu mzdy v sume svojho 
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priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu 
dvoch mesiacov podľa § 69 Zákonníka práce. Pre 
obe strany platí podľa §70 Zákonníka práce: „Okam-
žité skončenie pracovného pomeru musí zamestnáva-
teľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skut-
kovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné 
zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej 
lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. 
Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.“

Iné je to v prípade skončenia pracovného pomeru 
dohodnutého na určitú dobu. Tu platí, že pracov-
ný pomer dohodnutý na dobu určitú skončí uplynu-
tím tejto doby.

F V prípade pedagogického zamestnanca 
možno pracovný pomer na určitú dobu dohod-
núť najkratšie na jeden školský rok, s výnim-
kou, ak ide o zastupovanie zamestnanca z dô-
vodu materskej/rodičovskej dovolenky, PN-ky, 
výkon verejnej, resp. odbornej funkcie podľa 
§ 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Podľa § 82 ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. „Pracov-
ný pomer pedagogického zamestnanca a odborného 
zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školské-
ho roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o ria-
diteľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom do-
vŕšil 65 rokov veku. Zamestnávateľ môže s pedagogic-
kým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, 
ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer 
podľa odseku 4.“

 Príklad:

 – Dostal som ponuku učiť na základnej škole, no 
ponúkli mi zmluvu na pol roka. Mám možnosť 
žiadať zmluvu aspoň na rok?

 – V prípade, že nejde o zastupovanie zamestnan-
ca počas materskej dovolenky, rodičovskej do-
volenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej 
na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovo-
lenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo 
zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na 
výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie 
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. § 82 ods. 4: „Pra-
covný pomer na určitú dobu s pedagogickým za-
mestnancom možno dohodnúť najkratšie na je-
den školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný 
pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu za-
stupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. 
a) Zákonníka práce. Na pracovný pomer na urči-
tú dobu sa vzťahuje Zákonník práce.“

 Príklad:

 – Učím na ZŠ ako zástup učiteľky, ktorá je na rodi-
čovskej dovolenke. Zastupovaná učiteľka ozná-
mila, že sa chce vrátiť. Ako to bude so mnou?

 – V prípade zástupu ide o pracovný pomer na 
dobu určitú, preto po návrate zamestnankyne 
z rodičovskej dovolenky sa Váš pracovný po-
mer končí, pretože povinnosťou zamestnávate-
ľa podľa Zákonníka práce je: „Ak sa zamestnan-
kyňa vráti do práce po skončení materskej do-
volenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce 
po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 
ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na 
pôvodnú prácu a pracovisko.“ (§ 157 Zákonní-
ka práce).

V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ alebo za-
mestnanec skončiť pracovný pomer ešte v skúšob-
nej dobe. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej 
dobe môže byť bez uvedenia dôvodu, musí byť písom-
né a treba ho doručiť druhej strane aspoň tri dni pred 
dňom skončenia pracovného pomeru. Zamestnanec 
alebo zamestnávateľ môže namietať neplatnosť skon-
čenia pracovného pomeru na súde v lehote dvoch me-
siacov od dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť.

riešenie pracovnoprávnych sporov 
Podľa § 14 Zákonníka práce „Spory medzi zamest-
nancom a zamestnávateľom o nároky z pracovno-
právnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.“ 
Predísť súdnemu sporu možno uzavretím písomnej do-
hody o sporných nárokoch, ktorá je upravená v § 32 
až § 34 Zákonníka práce. Osobitne je upravená ná-
hrada škody spôsobená zamestnancom, resp. zamest-
návateľom v § 177 až § 219 Zákonníka práce. 

Možným spôsobom riešenia pracovnoprávnych sporov 
je aj mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o medi-
ácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Mediáciou možno riešiť spory medzi ško-
lou, resp. školským zariadením a pedagogickým, resp. 
odborným zamestnancom, medzi pedagogickými 
a odbornými zamestnancami navzájom, pedagogic-
kým, resp. odborným zamestnancom a rodičmi a pod. 

MŠVVŠ sR v Sprievodcovi školským rokom 
2020/2021 odporúča mediáciu: „Odporúčame zria-
ďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred 
súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúd-
ne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. 
o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.“

Zdroj: Sprievodca školským rokom 2020/2021, MŠVVŠ SR, Bratislava 2020 a citovaná legislatíva 
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Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhla-
suje zriaďovateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístup-
ných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú 
najmä televízia, rozhlas a internet. V súčasnej dobe sa 
vyhlásenie výberového konania realizuje spravidla uve-
rejnením na internetovej stránke zriaďovateľa, prípad-
ne aj na internetových portáloch zaoberajúcich sa zve-
rejňovaním voľných pracovných miest.

Oznámenie o vyhlásení výberového 
konania
Obsah oznámenia vyplýva zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov a mal by obsahovať:

a) názov školy vrátane obce, kde je sídlo školy,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej čin-

nosti v príslušnej kategórii alebo v podkategó-
rii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky 
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,

d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzova-
nou funkciou:
 – podmienky zaradenia do kariérového stupňa 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 – ovládanie štátneho jazyka,
 – mať ku dňu uskutočnenia výberového konania 

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

VýberoVé konanie na 
obsadenie miesta riaditeľa 

školy po uVoľnení opatrení

JUDr. Matej Drotár,
právnik, Okresný úrad Košice,  

Odbor školstva

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom 
je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom 
prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, 
ktoré treba rešpektovať. Výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa školy možno už realizovať prezenčnou formou, avšak 
za rešpektovania aktuálnych protiepidemiologických opatrení 
a obmedzení. V príspevku sa venujeme vyhláseniu výberového 
konania, rade školy ako výberovej komisii, priebehu výberového 
konania, opatreniam pri ohrození verejného zdravia, aj návrhu 
na vymenovanie riaditeľa školy, resp. školského zariadenia.

* RADA ŠkOly AkO VýbeROVá kOMIsIA *

 – bezúhonnosť,
 – zdravotná spôsobilosť,
 – splnenie podmienky neodvolania z funkcie riadi-

teľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) 
a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon č. 596/2003 Z. z.“),

 – predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy ale-
bo školského zariadenia,

e) zoznam požadovaných dokladov – požadované 
doklady by mali umožniť zriaďovateľovi a výbero-
vej komisii posúdiť schopnosti a odborné znalosti 
uchádzača, ktoré sú potrebné na výkon funkcie ria-
diteľa a dodržanie všetkých zákonom stanovených 
požiadaviek a podmienok,

f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbe-
rovom konaní.

F Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov zamestnávateľ je pri zverejňovaní po-
nuky zamestnania povinný uvádzať sumu zák-
ladnej zložky mzdy.
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Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Rada školy

Z uvedeného vyplýva aj pre zriaďovateľa povinnosť 
v oznámení o vyhlásení výberového konania uviesť 
sumu základnej zložky platu. Táto základná zložka pla-
tu by mala byť vyčíslená podľa platovej tarify peda-
gogického zamestnanca s 1. atestáciou pre danú ško-
lu vrátane zvýšenia tarify za päť rokov praxe a najniž-
šiu výšku príplatku za riadenie. Ide o povinné zložky 
platu prináležiace funkcii riaditeľa školy.

Podľa § 30e ods. 21 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) 
v čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrá-
dza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej oso-
by, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 
1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca. 
Do tejto kategórie patria aj pedagogickí zamestnan-
ci, pretože sa u nich podľa § 9 ods. 1 písm. c) zá-
kona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vyžaduje zdravotná spôsobilosť. Toto čestné vyhláse-
nie sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobi-
losti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízo-
vej situácie. splnenie tejto povinnosti by mal kontrolo-
vať zriaďovateľ.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. organi-
začné zabezpečenie výberového konania a posúdenie 
kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsade-
nie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ. Okrem 
toho musí zriaďovateľ posúdiť aj všetky ostatné pred-
poklady požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na funkciu riaditeľa školy, ako aj predloženie 
všetkých potrebných dokladov. V prípade nepredlože-
nia všetkých požadovaných dokladov zákon neukla-
dá povinnosť zriaďovateľovi vyzývať na dodatoč-
né predloženie dokladov.

rada školy ako výberová komisia
Výberovou komisiou na výberové konanie na obsade-
nie funkcie riaditeľa je rada školy. Rada školy pri zá-
kladných školách zriadených obcou (mestom) vyzve 
príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú 
inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady 
školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. 
Rada školy pri stredných školách zriadených samo-
správnym krajom vyzve príslušný okresný úrad v sídle 
kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegované-
ho zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; 
v stredných zdravotníckych školách zriadených samo-
správnym krajom je prizývaný delegovaný zástupca 
Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky. 

V súlade so subsidiárnym použitím ustanovenia § 5 
ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) rada školy ako výbero-
vá komisia pozve na výberové konanie tých uchádza-
čov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, a to naj-
menej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dá-
tumu, miesta a hodiny výberového konania.

F Výberová komisia má uchádzačov pozvať 
sedem dní pred začatím výberového konania, 
nie zaslať pozvánku sedem dní pred začatím 
výberového konania.

Pozvánku na výberové konanie treba zasielať s dosta-
točným časovým predstihom zohľadňujúcim dobu po-
trebnú na poštovú prepravu zásielky. kto pozýva uchá-
dzačov v mene rady školy, vyplýva zo štatútu rady 
školy, ak sa rada školy neuzniesla na niečom inom. 
Zvyčajne je to predseda rady školy.

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa 
školy sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchá-
dzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na 
povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať 
na mieste vedúceho zamestnanca. Pri výberovom ko-
naní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchá-
dzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych 
vzťahoch ustanovená zákonom č. 365/2004 Z. z. 
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov. V súlade so zásadou rovnaké-
ho zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvo-
du manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, 
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej 
činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majet-
ku, rodu alebo iného postavenia.

F Otázky výberovej komisie by mali smero-
vať len k schopnostiam, odborným znalostiam 
a skúsenostiam uchádzačov a je potrebné sa 
vyvarovať otázok týkajúcich sa oblastí, na kto-
ré sa vzťahuje zákaz diskriminácie.

Priebeh výberového konania a opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia
Aj keď to zákon explicitne nevyžaduje, je vhodné za-
znamenať priebeh výberového konania pred výbero-
vou komisiou v zápisnici o priebehu výberového kona-
nia. Priebeh výberového konania pred výberovou ko-
misiou nie je zákonom striktne určený. Je preto na 
výberovej komisii, aby si tento postup upravila.
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Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravot-
níctva slovenskej republiky č. 208, ktorou sa nariaďu-
jú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obme-
dzeniam hromadných podujatí, účinnej od 17. mája 
2021 (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 208“) sa všetkým 
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromad-
né podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločen-
skej či inej povahy s obmedzením počtu osôb podľa 
aktuálneho Alert systému pre monitorovanie vývo-
ja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení 
v závislosti od intenzity šírenia sARs-coV-2 (covid-19) 
(ďalej len „COVID AUTOMAT-u“). Zároveň však uvede-
ná vyhláška v § 1 ods. 3 písm. d) upravuje ako výnimku 
z tohto zákazu aj zasadnutia, schôdze a iné podujatia, 
ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Výberové ko-
nanie na obsadenie miesta riaditeľa sa uskutočňuje na 
základe § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. Z uvedeného dôvodu možno výbe-
rové konanie zaradiť do uvedenej výnimky, t. j. ako iné 
podujatie, ktoré sa uskutočňuje podľa zákona.

Vyhláška ÚVZ sR č. 208 upravuje v § 4 opatrenia pre 
výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci 
a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa 
uskutočňujú na základe zákona a volieb. Do tejto sku-
piny patrí aj výberové konanie na obsadenie miesta ria-
diteľa školy. Pri výberovom konaní musia byť dodržané 
nasledujúce opatrenia:

a) vstup a pobyt v mieste výberového konania umož-
niť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) vykonávať častú dezinfekciu priestorov,
c) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým 

mydlom a papierovými utierkami,
d) zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výbe-

rové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfek-
ciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný 
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e) zabezpečiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná 
výberové konanie oznam o povinnosti, že v prípa-
de vzniku akútneho respiračného ochorenia je oso-
ba povinná zostať v domácej izolácii,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výbe-
rové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfek-
ciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný 
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informácia-
mi:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respi-

račného ochorenia, je potrebné telefonicky kon-
taktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 
miesto výberového konania,

2. zákaz podávania rúk,
h) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, kde sa 

koná výberové konanie,

i) pri účasti na výberovom konaní a pri príchode a od-
chode z priestorov, kde sa koná výberové konanie, 
zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi 
osobami; to neplatí pre osoby, ak z účelu hromad-
ného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preu-
kázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich výbe-
rového konania.

Okrem uvedeného treba preveriť aktuálne podmienky 
platné pre konkrétnu lokalitu. Naďalej platí, že regio-
nálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 
ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v rámci svojho územ-
ného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie na-
riadiť prísnejšie opatrenia.

Pozn.: Vzhľadom na skutočnosť, že protiepidemiologic-
ké opatrenia a obmedzenia sa neustále menia v závislos-
ti od aktuálnej epidemiologickej situácie, tak vyššie uve-
dené opatrenia a obmedzenia môžu byť upravené alebo 
aj úplne zrušené príslušnými orgánmi. Z uvedeného dô-
vodu nie je možné garantovať ich aktuálnosť aj v čase 
vydania článku, resp. v čase oboznámenia sa s článkom 
čitateľmi.

Všetky vyššie uvedené povinnosti súvisiace s protiepi-
demiologickými opatreniami je povinný v súlade s § 4 
ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. povinný zabezpe-
čiť zriaďovateľ, ktorý organizačne zabezpečuje výbe-
rové konanie.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou 
môžu pri výberovom konaní nastať aj nepredvídané 
okolnosti. 

 Príklad:

Jeden z uchádzačov je v povinnej karanténe ale-
bo v domácej izolácii. Z uvedených dôvodov sa ne-
môže zúčastniť výberového konania a žiada zriaďo-
vateľa o preloženie termínu výberového konania. 
Uvedená skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ter-
mínu výberového konania, ale ide len o subjektívnu 
prekážku na strane uchádzača.

Podľa § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. orgán 
školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na 
jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všet-
kých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej sa-
mosprávy treba nadpolovičný počet hlasov prítomných 
členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uzne-
senie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenova-
nia, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii 
je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho 
členov.
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Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Rada školy

Na účely výberového konania na vymenovanie 
riaditeľa sú členmi rady školy:
 – pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce aj jeden delegovaný zástupca okresného úra-
du v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štát-
nej školskej inšpekcie,

 – pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti sa-
mosprávneho kraja sú členmi rady školy aj jeden 
delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja, 
jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpek-
cie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho 
kraja; v stredných zdravotníckych školách je členom 
rady školy aj jeden delegovaný zástupca Minister-
stva zdravotníctva slovenskej republiky.

Vzhľadom k uvedenému sa delegovaní zástupcovia 
vyššie uvedených inštitúcii započítavajú do celkového 
počtu členov rady školy len vtedy, ak došlo ich delegá-
cii, t. j. fyzicky sa dostavili a predložili delegačný 
list alebo aj vtedy, ak bol doručený delegačný list vo-
pred, ale v konečnom dôsledku sa nedostavili na výbe-
rové konanie. celkový počet členov rady školy je roz-
hodujúci vo vzťahu k prijatiu uznesenia vo veci vyme-
novania riaditeľa školy.

F Uznesenie rady školy vo veci vymeno-
vania riaditeľa školy je nevyhnutnou pod-
mienkou platnosti a zákonnosti výberového 
konania.

Prijatie uznesenia vo veci vymenovania riaditeľa školy 
nemožno zamieňať so samotným výberom najvhod-
nejšieho kandidáta spomedzi uchádzačov. samotná 
voľba sa môže uskutočniť tajným alebo verejným hla-
sovaním. Podrobnosti a podmienky o priebehu výbe-
rového konania a voľbe riaditeľa by si mala rada školy 

stanoviť už pred začatím výberového konania. Môže 
tak predísť zbytočným komplikáciám, ktoré môžu 
vzniknúť z nedôslednej prípravy výberového konania. 
Okrem iného je potrebné zaoberať sa napr. aj mož-
nosťou rovnosti hlasov.

návrh na vymenovanie riaditeľa
Posledným krokom rady školy v rámci výberového ko-
nania na obsadenie miesta riaditeľa školy je návrh 
na vymenovanie riaditeľa, ktorý podáva rada školy 
zriaďovateľovi najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlá-
senia výberového konania. V súlade s § 38b ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z. v čase mimoriadnej situá-
cie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej 
len „krízová situácia“) neplynie dvojmesačná lehota 
na predloženie návrhu rady školy zriaďovateľovi. uve-
dené ustanovenie nemá slúžiť na úmyselné a svojvoľ-
né odkladanie predloženia návrhu na vymenovanie 
riaditeľa. Zmyslom právnej úpravy je zachovať mož-
nosť uskutočniť výberové konania, ktoré už boli vy-
hlásené, ale kvôli nepriaznivej epidemiologickej situá-
cii ich nebolo možné zrealizovať do dvoch mesiacov 
od ich vyhlásenia. Toto ustanovenie umožňuje v čase 
krízovej situácie uskutočniť aj skôr vyhlásené výbe-
rové konania a rade školy umožňuje predložiť návrh 
na vymenovanie riaditeľa aj po uplynutí dvojmesač-
nej lehoty.

Dodržanie všetkých podmienok výberového konania je 
dôležité z hľadiska jeho zákonnosti. Nedodržanie pod-
mienok výberového konania môže byť predmetom súd-
neho konania. Podľa § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 
Z. z. uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku ne-
dodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa 
domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej ná-
hrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V

Analýza stavu formálneho environmentálneho vzdelávania  
na Slovensku

Slovenskí žiaci nielen že nepovažujú starostlivosť o životné prostredie za osobnú prioritu, sú aj neistí pri vysvetľo-
vaní globálnych problémov a súvislostí. Téma zmeny klímy má vo vzdelávacom systéme nedostatočné zastúpenie, 
žiaci sa učia prevažne o klimatotvorných činiteľoch.

V medzinárodnom porovnaní globálnych kompetencií naši žiaci vo väčšej miere konštatovali, že by pre nich bolo proble-
matické vysvetliť vplyv emisií cO

2
 na zmenu klímy či rôznorodosť dopadov zmeny klímy na jednotlivé krajiny. V porovnaní 

s priemerom krajín OecD by si až o tretinu menej žiakov trúflo vysvetliť prvý problém. Dlhodobé zlepšenie environmentál-
nej výchovy si vyžiada aktualizáciu vzdelávacieho systému z hľadiska tém, obsahu, cieľov aj metód. Aktívnejšie zapojenie 
žiakov do procesu podporí ich kritické myslenie, analytické a komunikačné zručnosti. kľúčovým prvkom bude aj skvalitne-
nie prípravy študentov pedagogiky a zabezpečenie kurzov ďalšieho vzdelávania pre aktívnych učiteľov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minzp.sk/iep/.
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Rok v živote mladého človeka je dlhá doba. čas pre-
mien, ktorý v dospelosti počítame na desiatky rokov, 
sa v mladom veku ráta na mesiace. V dospelom veku 
je našim najväčším bohatstvom rodina, v tom žiac-
kom, okrem nej, sú to najmä kamaráti. Tí sú súčasťou 
žiackych príbehov, zážitkov, nových kontaktov, pozná-
vania emócií všetkými zmyslami v ich plnej pestros-
ti a autentickosti. Tak sa to dialo vo väčšine prípadov 
pred pandémiou. Obdobie mimoriadnych opatrení pri-
nieslo do ich života zmenu. Jej dôsledky sme sa pokúsi-
li opísať v rovine možných prejavov, príčin, zmien a no-
vých potrieb, ktoré treba identifikovať a cielene k nim 
zaujať postoj.

Ambivalentné pocity
Dlhodobá strata sociálneho kontaktu v čase pandémie 
u niektorých žiakov vyvolala ambivalentné pocity. 
Ambivalencia môže predstavovať nesúlad, protireče-
nie medzi niekoľkými súčasne prežívanými emočnými 
stavmi, ale aj paralelnú existenciu rôznych emócií. Po-
city sú premenlivé, niektoré sa môžu meniť rýchlo, nie-
ktoré môžu pretrvávať, na jednej úrovni ich vnímame 
ako perfektné, v inej ako náročné.

 Príklad:

 – Teším sa na stretnutie so spolužiakmi, lebo ma 
s nimi spája veľa zážitkov. Súčasne si kladiem 

Žiak, rodič, učiteľ  
V čase pandémie a po nej (2.)

Mgr. Dušana Bieleszová,  
Mgr. Soňa Koreňová,

školské mediátorky

V príspevku s podtitulom „Ambivalentné pocity žiakov po pandé-
mii“ sme voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, učiteľ v čase pan-
démie a po nej (1.)“ [Manažment školy v praxi č. 6/2020]. Príchod 
žiakov, ale aj zamestnancov do škôl môže byť sprevádzaný rôzny-
mi druhmi pocitov. Kľúčovým sa javí AMBIVALENCIA. Ponúkame 
prehľad vybraných príčin, prejavov a riešení problémového sprá-
vania žiakov definovaných rovesníckymi mediátormi. Názory boli 
zozbierané počas tréningových aktivít formou diskusie v skupi-
nách v rokoch 2012 až 2019. Nie sú všeobecne platné, môžu nám 
však pomôcť vnímať problémy žiakov aj dnes, v čase pandémie. 
Výslednú podobu článku editovali a doplnili rovesnícke mediátor-
ky CSŠ v Snine Amália Surinčáková a Bianka Ninčáková.

* AMbIVAleNTNé POcITy ŽIAkOV PO PANDéMII*

otázky, napr. Čo ak sa zmenili a nebude mi 
s nimi tak veselo, ako kedysi? Čo ak si budem 
musieť znovu hľadať rolu v tíme? 

 – Pred pandémiou som patrila k najlepším žiač-
kam v triede, na návrat do triedy som sa teši-
la, ale dištančné vzdelávanie mi nejde tak dobre 
(slabé pripojenie na internet, spoliehanie sa na 
to, že som dobrá žiačka a že veciam chápem, 
strata kontaktu s pokynmi, ktoré sme mali v trie-
de). Mám strach, či zvládnem patriť opäť k lep-
ším žiačkam v triede, či naplním vlastné očaká-
vania, očakávania rodičov, učiteľov.

Žiaci môžu pociťovať v jeden a ten istý čas úľavu aj 
stres. Dôvodov pre stres môže byť niekoľko. Môžu sa 
cítiť preťažení z toho, čo sa práve odohráva v ich sve-
te a neistí z toho, čo bude nasledovať. Obávajú sa, že 
ochorejú na koronavírus, resp. že ho prenesú na iného 
člena domácnosti. Obava z prenosu ochorenia naj-
viac obmedzila sociálne kontakty. Niektorým žiakom 
dištančná výučba priniesla úľavu, pretože tak mali sku-
točný dôvod vyhnúť sa komplikovaným vzťahom 
v triede. Mohli si dovoliť vypnúť mikrofón a ostať ti-
cho, keď sa riešila téma, ktorá im bola nepríjemná. Dlhá 
izolácia ponúkla komfort, ktorý sa ťažko opúšťal. Žiaci 
sa doma cítili pohodlne, bezpečne a niektoré veci mali 
viac pod kontrolou. Teraz môžu cítiť úzkosť, že sa ne-
budú schopní zaradiť do pravidelného, štruktúrované-
ho režimu, ktorý fungoval pred pandémiou.
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Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.)

K ambivalentným pocitom patria aj ambivalent-
né prejavy správania. Ide o neschopnosť rozhodnúť 
sa konať v súlade s aktuálnymi pocitmi, pretože tie sú 
vždy iné. Ak zažívam viac protichodných rozumových 
argumentov, neviem sa rozhodnúť, ktorý je správny, 
ktorý uprednostniť. cítim ich ako vzájomne protichod-
né pocity. Úzkosť a strach sú obrannými reakciami na 
niečo ohrozujúce v okolí. keď žiaci pociťujú úzkosť, 
ovplyvňuje to ich náladu a schopnosť koncentrácie. 
Môžu sa začať vyhýbať školským povinnostiam, cho-
deniu von, hovoreniu o škole, vyžadujú si viac uistenia, 

nenachádzajú potešenie vo veciach, ktoré im predtým 
prinášali radosť. Žiaci, ktorí sa po dlhej dobe objavili 
v triede, môžu prechádzať zložitým obdobím a nemu-
sia mať potrebu o tom hovoriť. V čase pandémie sa 
menia postoje, prehodnocujú sa priority. 

zdroje ambivalentného správania
Pokúsili sme sa identifikovať najčastejšie zdroje ambi-
valentného správania, ktoré súvisia s dištančným vzde-
lávaním z hľadiska kvality medziľudských vzťahov.

Výhody Nevýhody

Čas  – mám viac času pre seba,
 – mám kratší rozvrh,
 – šetrím čas presunu z jedného miesta na druhé 
(zo školy domov a späť),

 – čas využijem na aktivity, ktoré ma bavia (skôr si za-
hrám počítačovú hru, pozriem si film),

 – mám viac času na komunikáciu s kamarátmi (spo-
jím sa s nimi rýchlejšie, keď sú online),

 – niekedy sa zabudnem pri počítači (čas doma vní-
mam inak ako čas v škole),

 – ťažšie sa sústredím, prokrastinujem, som unavená,
 – niekedy sa mi nechce ísť na online výučbu,
 – neviem, v akej miere môžem niekoho „otravo-
vať“, (napr. vyučujúcu, že niečomu nerozumiem),

 – niekedy ma mrzí, ak je niekto online a zatají sa, 
že nemá čas, 

 – niektorí sú už závislí na mobile, sieťach,

Komfort  – neskôr vstávam,
 – stravujem sa, kedy chcem (pokiaľ nie sú zapnu-
té kamery),

 – som doma, v prostredí, ktoré mi je blízke,
 – som pohodlne oblečená, nemusím myslieť na to, 
čo si oblečiem, ako vyzerám,

 – sadnem si k počítaču, ak nemusím zapnúť kame-
ru, môžem si na hodine (ktorá môže byť aj nud-
ná), robiť aj niečo iné,

 – objavili sme kúzlo online nakupovania, nemusím 
chodiť do obchodu ako predtým,

 – ťažšie sa prispôsobujem novým situáciám, zvykla 
som si na domáci komfort,

 – máme nedostatok financií na kúpu nového note-
booku – rodina s viacerými deťmi, ktoré doteraz 
nepotrebovali vlastný počítač (na mobile je vidno 
iba tri osoby, ťažšie sa učí),

 – niekedy mi chýba pozornosť iných, ale doma sa mi 
nechce upravovať sa, nemám pre koho,

 – oblečenie mi začalo byť malé, 
 – spolužiačky si menej zapínajú kamery, chcú mať 
pohodlie,

Komunikácia  – komunikujem, keď ma niekto vyzve, alebo keď ja 
vyviniem iniciatívu, 

 – ak sa mi komunikovať nechce, nezapnem si kame-
ru a nikto nevidí, že sa mi nechce,

 – keď som smutná, chcem byť sama so sebou, ne-
musím to s nikým riešiť,

 – pri väčšom počte pripojených žiakov, učiteľ nie 
vždy postrehne, keď niečo nevieme,

 – v komunikácii online sa ľahšie využívajú ťaháky,

 – neviem, ako mám do četu komunikovať pocity, 
 – zabudli sme rozprávať, tvoriť vety, keďže len četu-
jeme, odpovedáme krátko, stručne pre zrýchlený 
čas na online hodinách,

 – prestali sme sa rozprávať o citlivých veciach, 
 – viac sa pozorujeme na obrazovke, či dobre vyzerá-
me, je to nepríjemné,

 – v neverbálnej komunikácii sa viac kontrolujeme, 
 – stratila som kamarátky, s ktorými som si rozumela, 
 – som v 1. ročníku nového stupňa vzdelávania a vô-
bec nepoznám spolužiakov,

Emócie  – mám menej stresu,
 – môžem skryť pocity, ktoré sú pri prezenčnom 
vzdelávaní ľahšie pozorovateľné,

 – keď mi je do plaču, chvíľu vydržím na obrazovke 
a keď sa obrazovka vypne, poplačem si a nikto to 
nemusí vidieť,

 – nemusím nikomu nič vysvetľovať,

 – menej sa usmievame na náhodných situáciách, 
ťažko sa mi odhaduje, kto si čo o mne myslí, 

 – keď poviem niečo vtipné a nemáme zapnutú ka-
meru, neviem, či sa na vtipe bavili spolužiaci,

 – v malom byte je viac súrodencov, každý má online 
hodinu, je nedostatok miestnosti, prekrikujeme sa, 
ak aj rodič pracuje z domu, cítime hnev, zúfalstvo,

Vzťahy  – po roku viem vytriediť, kto je mojim priateľom 
a kto priateľstvo len predstieral,

 – niektorých kamarátov som spoznala v inom svetle,
 – niekde sa vzťahy utužili, viac sme sa rozprávali 
o problémoch, názoroch, náladách,

 – stratila som kamarátov, v online komunikácii im 
boli bližší tí, ktorí ich naučili používať techniku, 

 – myslím, že som stratila lásku, pretože sme spolu 
nedokázali byť, 

 – všimla som si, že ľudia sa menej zdôverujú,
 – doma sa prehĺbili problémy s rodičmi a spolužiaci 
to ťažšie znášali,
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Pozorovanie  – venujem sa len tým situáciám, ktoré sú v mojom 
zornom uhle pozornosti a nezaťažuje ma všetko 
okolo seba (selektívna pozornosť, menší referenč-
ný rámec – poznámka autora),

 – ťažšie pozorujem emócie, neviem, či sa niekto teší 
úprimne, či je smutný alebo nie,

 – ťažšie sa sústreďujem na online výučbu, veľa ruši-
vých vplyvov,

 – vidím svojich spolužiakov len doma,

Aktívne  
počúvanie  
a diskusia

 – počúvam iných len vtedy, keď mám náladu, 
 – nemusím riešiť témy, ktoré ma nebavia, 
 – ak nie som online, nikto ma neotravuje,
 – pri online vzdelávaní, komunikácii, keď je len ob-
medzený počet účastníkov, diskusia je rýchla, väč-
šinou vecná a jasná, učiteľ sa snaží vyjadrovať 
presnejšie,

 – je to zvláštne vidieť sa cez obraz, viac riešime ako 
vyzeráme, ako to, čo hovoríme,

 – ak nie sú nastavené pravidlá, chýba facilitátor dis-
kusie, k slovu sa nemusí dostať každý,

 – diskutujeme skôr o školských témach, o učení, 
máme menej priestoru venovať sa témam, ktoré 
sú napríklad vzťahové, zamotali by sme sa,

Rodina  – som rád sám doma, nikto ma neorganizuje, nikto 
mi nerozkazuje,

 – nikto mi už nezakazuje počítač, lebo každý si mys-
lí, že sa učím, aj keď to nie je vždy tak,

 – rodič má k vzdelávaniu individuálny prístup, viac 
mi rozumie, necítim stres.

 – rodič nevie učiť dobre, je nervóznejší ako učiteľ,
 – na niekom ostala celá domácnosť, boli sme doma, 
mali sme školu a ešte aj domáce práce (umyť riad, 
vyniesť smeti), keďže mamka sa musela po práci 
učiť s mladším súrodencom, 

 – niekto mal aj zlé vzťahy/podmienky v rodine. 

 – Nerešpektujeme potreby žiakov. Napriek tomu, 
že časť žiakov sa vzdelávala doma (najmä v posled-
ných mesiacoch v určitých ročníkoch len vo forme 
zadávania úloh, ich kontroly), nevnímame ich opod-
statnené obavy a v učení pokračujeme v rovnakom 
tempe, aké sme využívali v prezenčnom vyučovaní. 
Požiadavka vyššej fexibility a zohľadnenie individu-
álnych podmienok a osobností žiakov je namieste. 

 – Nie sme konzistentní v reakcii na ambivalentné 
správanie žiakov. chvíľu signalizujeme, že na ich 
pocitoch nám záleží a chvíľu ich pocity ignorujeme. 

 – Máme obavy podeliť sa o vlastné pocity so 
žiakmi. Pri online učení bolo náročné venovať sa 
pocitom. Dnes sme v novej situácii, skúsme ju pre-
konať spoločne. Potrebujeme sa naučiť spolupraco-
vať, resp. obnoviť spoluprácu.

F Dôsledkami ambivalentného správania 
môže byť špirála ambivalencie medzi mysle-
ním, emóciou a správaním. Jedno podmieňu-
je druhé.

 Príklad:

Podnet si žiak vysvetlí ako vysokú požiadavku (mys-
lenie), vyvolá to v ňom túžbu i strach (ambivalen-
ciu), čo sa prejaví v správaní (vystupuje neisto), to 
vyvolá napr. zvýšený tlak učiteľa, to si dieťa inter-
pretuje ako zlyhanie (mal by som to vedieť), čo po-
silní emočné rozpory (rád by som to zvládol, ale bo-
jím sa reakcie učiteľa) a odrazí sa to na správaní, 
ktoré je hodnotené ako neprimerané, napr. dieťa 
uverí, že je nedostačujúce, už začínajú prevažovať 
negatívne stavy (úzkosť) a stiahne sa do pasivity. 

Bariéry prekonávania problémov
Ambivalentné správanie sa môže prehlbovať, ak:

 – Nebudeme reagovať na podnety, signály, kto-
ré nám žiaci vysielajú. cítia sa neisto pred písom-
nou prácou, nevedia, či zvládli prípravu doma, ale 
písomku im dáme, lebo potrebujeme známky. Ve-
domosti sú dôležité, ale k výkonu je nevyhnutné 
najprv pripraviť podmienky (sociálne, fyzické, psy-
chologické). Preverovanie vedomostí by malo prísť 
až po zabezpečení podmienok. 

 – Neberieme prejavy zmien v správaní žiakov 
vážne. Rok v živote dieťaťa má iný význam ako 
u dospelého človeka (u desaťročného žiaka rok 
predstavuje jednu desatinu života, pričom pamä-
tať si môže 6 až 7 rokov späť). Za rok prichádza 
k významným fyziologickým a sociálnym zmenám. 
Deti sa vracajú do iného prostredia, sú to iné deti 
(vývinovo), škola je pre ne iným sociálnym svetom 
ako pred rokom. Návrat majú žiaci nepomerne ťaž-
ší ako učitelia. hrozí riziko, že učiteľ sa primárne 
bude zaoberať vlastnou readaptáciou. 

 – Reagujeme na podnety oneskorene. Vidíme, že 
žiak je chvíľu veselý a chvíľu smutný, ale nevenuje-
me tomu pozornosť, kým žiak nezačne byť drzý. Je 
dôležité nájsť si čas na adaptáciu, reagovať na pre-
javy a pomáhať pri readaptácii.

 – Reakcia je neprimeraná. Vidíme, že žiak sa trápi, 
sústavne analyzujeme jeho správanie, nútime ho ro-
zoberať pocity, hoci on si to neželá, chce byť chvíľu 
sám so sebou, poradiť si s novou situáciou bez po-
moci iných. Treba akceptovať ich neistoty, úzkosti, 
ambivalencie. Dôležité je rovnováha v reakcii. Deti 
nepotrebujú rozbor, potrebujú podporu, rešpekt, 
porozumenie, empatiu, individuálne tempo, prejav 
záujmu. Treba sa pokúsiť zdieľať ich svet. 
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Prejavy, pocity a pomoc v napätých 
situáciách
Ako problémové sa javia dlhodobé pocity úzkosti. Úz-
kosť sa môže napríklad nervozitou, triaškou, plačom, 
smútkom. Žiaci opisujú úzkosť ako pocit, že situácia 
nemá riešenie, sú v strese, pociťujú sklamanie na rôz-
nych úrovniach. Po odznení pandémie to môže byť 
sklamanie z rodičov (vnímajú ich dlhodobý stres a ne-
mohúcnosť si s ním poradiť, prenos zlyhaní na rodinu, 
neistota v prípade straty zamestnania rodičov). 

Hnev žiaka, ktorý sa prejavuje v častejších bitkách, na-
dávkach, so zvýšeným podráždením môže byť dôsled-
kom nedostatku spánku, nespracovania zlých správ, 
dlhodobý pocit frustrácie, že nič žiakovi nevychádza 
tak, ako si želá. Môže sa za ním skrývať aj nerešpek-
tovanie pocitov, názorov, ale aj neúspech, ktorý žiak 
zažil počas online vzdelávania, a ktorý bol spôsobe-
ný hoci aj vonkajšími vplyvmi. Ak online vzdelávanie 
nebolo zo strany pedagóga zvládnuté, môže byť pre-
javom hnevu aj pretrvávajúci pocit nespravodlivosti, 
napr. pri hodnotení domácich úloh a projektov.

Žiak môže zažívať sklamanie. s kamarátom, ktorému 
dôveroval, sa počas dištančného vzdelávania odcudzil. 
Nezvládol s ním spolupracovať a uzatvoril sa do seba. 
Príčin môže byť veľa, napr. náhla smrť v rodine, šok zo 
zvratov, ktoré pandémia spôsobila, nenaplnená túžba 
mať priateľov, tráviť s nimi čas. Zákazy vychádzania, 
stretávania sa menili tradičné priateľstvá. Žiak môže 
prežívať aj sklamanie zo seba prvý deň v škole.

súčasťou negatívnych pocitov po príchode do školy 
môže byť aj nenávisť. Podnetom môže byť iný ná-
zor, necitlivá komunikácia, strata dôvery, ohováranie. 
V online prostredí sa možno nevyhli hádkam, nadáv-
kam, vzájomnému ubližovaniu si. Nepríjemnou skúse-
nosťou môže byť aj ignorovanie pocitov a nálad. 

Dôsledkom izolácie môže byť apatia. Na žiakov sa po-
čas tohto obdobia valilo kvantum nových informácií zo 
sveta, školy. Zorientovať sa v nich, spracovať ich a kri-
ticky zhodnotiť vyžadovalo množstvo mentálnej ener-
gie. Prvotné pocity úzkosti a bezradnosti sa postupne 
zmenili na pocit: „už mi je všetko jedno“. Aby sa mo-
zog žiaka ochránil pred kolapsom, radšej „vypol“ všet-
ky svoje emócie.

Ak je žiak drzý, môže používať dvojzmyselné vety, 
odvrávať, nadávať, kričať, tykať dospelému. Príčinou 
môže byť výzva k aktivite na hodine, s ktorou sa žiak 
už nevie stotožniť, pociťuje jej nezmyselnosť, ale aj 
potreba zábavy v triede. Žiaci odporúčajú, aby sa pe-
dagógovia snažili zistiť príčinu správania. Navrhujú 
upokojenie, vyrozprávanie sa, čas na zamyslenie. Je 
dôležité s ním dohodnúť nové pravidlá vzájomného 

fungovania. Agresia môže byť aj dôsledkom obrany, 
za ktorou je hnev, úzkosť, strach a pod.

„Nudím sa“, častá odpoveď mladých ľudí na otáz-
ku, čo robia. V prípade nudy môžu pociťovať únavu, 
nervozitu, neochotu. Príčinou môže byť nezaujíma-
vá činnosť v triede, dlhý čas na prácu. Dôležité je žia-
ka viac zamestnať, využiť aj humor. uvažovať treba 
aj o postojoch žiakov (pasívny, aktívny, nepriateľský, 
priateľský). 

Obdobie pandémie je spojené aj so smútkom. smú-
tok sprevádza plač, vyhýbanie sa kontaktom. Žiaci 
môžu byť uzavretí, vyčerpaní, tichí, môžu byť naštva-
ní. Ak smútok pretrváva, žiak zvykne byť nepozorný, 
bez nálady, je zničený, uzatvára sa do seba. Okrem dô-
sledkov pandémie môže byť príčinou smútku aj hádka 
rodičov, kde dieťa vníma nadávky. Príčinou môže byť 
aj sklamanie, zlá známka, strata blízkych, alebo nie-
čoho, čo nám bolo blízke. Zlomiť žiaka dokáže aj ne-
úspech, šikanovanie, vysmievanie sa. Pomôcť môžeme 
tak, že sa snažíme utíšiť hnev, vypočuť žiaka, dovoliť 
mu vyrozprávať sa, dopriať mu čas. 

Aj prejavy strachu vieme čítať. Žiaci spoznajú, že ich 
spolužiaci majú strach vtedy, keď sa trasú, keď im 
bije srdce, keď sú rozpačití, majú bolesti brucha, keď 
sa potia. sprievodnými prejavmi môže byť plač, ag-
resivita, nepokoj. Na kamarátoch vidia smútok v tvá-
ri, v očiach. hovoria o nepríjemných pocitoch v žalúd-
ku, o nervozite, podráždenosti, obhrýzajú si nechty. 
Príčinou môže byť šikanovanie, ale aj rôzne formy 
strachu, ktoré nikto neriešil. Môžu mať trému, cítiť 
samotu. strach môže byť aj dôsledkom neriešeného 
problému, môže byť na žiakoch vyvíjaný tlak, ktorý 
nezvládajú. Žiaci odporúčajú nechať spolužiaka vy-
rozprávať sa, vypočuť. Treba mu poskytnúť podpo-
ru, odstrániť prekážky. Pomôcť v náročných situáci-
ách môže mediátor, učiteľ, niekto blízky. Vnímať tre-
ba aj súvislosť medzi strachom a úzkosťou. Úzkosť 
má širší charakter, neviaže sa ku konkrétnym javom, 
strach má konkrétny objekt, napr. strach z učiteľa 
a úzkostný pocit, že to nezvládnem, napr. bojím sa 
ísť do školy, ani vlastne neviem prečo, necítim sa tam 
dobre a pod.

Žiaci sa môžu javiť aj ako tvrdohlaví. Vtedy sa čas-
tejšie hádajú, ohovárajú sa, myslia na seba. Príčinou 
môžu byť rôzne názory v žiackom tíme, klamstvo, há-
davosť, spory, najmä také, ktoré sú neriešené. V rovi-
ne pomoci je dôležité naučiť sa prijímať kompromis, 
tvoriť dohody, viesť rozhovor, používať argumenty. 

Pandémia priniesla aj zvýraznenie socioekonomických 
rozdielov. Tie prinášajú závisť, ktorá sa môže prejavo-
vať ako drzosť, hnev, ohováranie. Príčinou môže byť 
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hmotný nedostatok, túžba mať niečo, čo má niekto 
iný. Pomoc by mohla byť účinná vtedy, ak sa žiaci so 
spolužiakom o niečo podelia, ak sa spriatelia, ak si vy-
svetlia hodnoty, ktoré uznávajú. 

Pocity vedia definovať aj žiaci, ak ich k tomu dlhodobo 
vedieme. Vedia nájsť aj príčiny pocitov a úmerne veku 
a skúsenostiam vedia ponúkať aj riešenia. V tabuľke 

nižšie rovesnícki mediátori šiestich škôl (skupina roves-
níckych mediátorov mala približne 15 až 25 žiakov) 
v rokoch 2012 až 2019 v skupinových diskusiách de-
finovali kľúčové pocity a prejavy správania sa rovesní-
kov. Ich názory nemajú všeobecnú platnosť, ale môžu 
nám poslúžiť k zamysleniu sa nad riešeniami prob-
lémových situácií v školách v súčasnosti a v blízkej 
budúcnosti. 

Správanie
pocity

Prejavy Príčina Pomoc

Drzosť

dvojzmyselné vety, kričanie, od-
vrávanie, nadávanie, tykanie do-
spelému a pod.,

donútenie k aktivite, s ktorou ne-
súhlasil, nestotožnil sa s ňou, zá-
bava, aby bol frajer,

vcítiť sa do jeho situácie; ukľud-
niť ho; správať sa priateľsky; ne-
chať ho vyrozprávať sa; dopriať 
mu čas na zamyslenie; dohodnúť 
pravidlá,

Hnev

búchanie, facky, nepokoj,
kričanie, nadávanie, bitka,
ohováranie, podráždenosť, mod-
riny, agresivita, 

ponižovanie, hlad, nedostatok 
spánku, zlé správy, známky, ne-
spravodlivosť, nedovolenie vyjad-
riť názor, neúspech nerešpektova-
nie, hádka, urážanie,

oddeliť od seba bitkárov, upoko-
jiť, usmerniť, vyrozprávať, poskyt-
nutie jedla, pitia, vybiť hnev inak 
(fyzická aktivita, kreslenie šport), 
pohovor s rodičmi,

Nenávisť

hádka, zahliadanie, nadávky,
ignorancia, vyhrážky, bitka,
provokácia, robenie napriek,

nesympatickosť, iný názor,
ublíženie, sklamanie, ohováranie 
zrada dôvery, 

nadviazanie komunikácie,
vypočutie, vyjasnenie, 
usmernenie, vyvarovanie sa hád-
kam,

Nuda
únava, nervozita, neochota
ničnerobenie, 

nezaujímavá činnosť, dlhodobá 
práca

zamestnať ho, rozosmiať

Sklamanie
nespolupráca, cíti sa nesvoj, 
uzatvára sa do seba,

nedostane sa niekam, kam chce, 
zomrie mu niekto, nevyhrá súťaž

rozveseliť ho, aby budúcnosť mala 
pre neho zmysel, upokojiť ho

Smútok

naštvanie sa, ticho, vyhýbanie 
sa, uzavretosť, vyčerpanosť, púš-
ťanie hudby, chodenie ako bez 
duše, nálady, bez úsmevu, plač, 
nepozornosť, uzavretosť,

hádky, nadávky, sklamanie, zlá 
známka, strata niečoho, ne-
úspech, vysmievanie sa, smrť v ro-
dine, úraz, šikanovanie, choroba

utíšiť hnev, dopriať čas, vypočuť, 
snaha zmierniť to, vyrozprávať sa, 
dôverovať pocitom, objať, poskyt-
núť pozitívne myšlienky,

Strach

triaška, úzkosť, rozpačitosť,
bitie srdca, bolesť brucha, žalúd-
ka, potenie, agresivita, nervozita, 
plač, uzavretosť, nepokoj, smútok 
v tvári, v očiach, krik, podrážde-
nosť, hnev, obhrýzanie nechtov,

šikana, fóbie, tréma, samota, tlak,
strach zo starších ľudí, strach 
o niekoho, písomka, nervozita, 
posielanie sms, nadávky, vyhráž-
ky, následky neriešeného problé-
mu, prijímacie pohovory,

vyrozprávať sa, vypočuť,
pochopiť, podporiť, zavrieť oči, 
upokojiť, riešiť problém, 
vyspať sa na to, odreagovať sa, 
pomôcť môže rodina, mediátor, 
učiteľ, niekto blízky, myslieť na 
pozitívne veci, rozveselenie,

Tvrdohlavosť
hádka, zastávanie názoru,
ohováranie, myslenie na seba,

opačné názory, lož hádavosť, ne-
sympatickosť, spor,

kompromis, spoločná dohoda, 
rozhovor, používať argumenty,

Úzkosť

triaška, nervozita, plač, smútok, dlhodobý stres, pocit, že situácia 
nemá riešenie, sklamanie,

upokojiť, poskytnúť oporu, zís-
kať nadhľad, vypočuť, vyhľadať 
pomoc, byť s priateľmi, vyrozprá-
vať sa,

Apatia

agresia, manipulácia, šikana, slov-
né napadanie,

terorizujúce zážitky z detstva, tzv. 
oceľové srdce, blok v chápaní po-
citov, kedy sa po traumatickom zá-
žitku snaží zbaviť emócii, ktoré zra-
ňujú, usiluje sa o „nič necítenie“,

terapia, učenie sa rozoznať pocity 
iných, komunikácia, znovu nado-
budnutie pocitu dôvery, skupino-
vé cvičenia, 

Závisť
nebavenie sa, drzosť, hnev, oho-
váranie

mať niečo, čo človek chce, 
hmotný nedostatok, zlá výbava

dať darček, spriateliť, vysvetliť 
hodnoty, vymenovať veci, vlast-
nosti, ktoré má ten druhý.
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Odporúčania na záver
Ako možno upokojiť ambivalentné pocity? Ako po-
môcť určiť priority pri ambivalentnom správaní?

1. Neanalyzujme správanie žiakov. Doprajme im čas 
pozorovať spolužiakov v novej situácii. 

2. Naučme žiakov pomenovať pocity na príkladoch 
z príbehov, filmov, video ukážok, z prečítanej knihy.

3. umožnime žiakom spoznať sa (netlačme na rieše-
nie zložitých tém a emócií). 

4. budujme dôveru postupne, rešpektujme ich pocity 
odmietania, aj postupného zapájania sa do aktivít.

5. Dovoľme žiakom nájsť si svoju, možno aj novú, rolu 
v tíme. 

6. Vytvorme pocit, že škola je bezpečné miesto, že 
sa snažíme robiť všetko pre to, aby návrat medzi 
spolužiakov bol pre všetkých čo najjednoduchší. 

7. Ubezpečme žiakov, že sme tam pre nich, keď to 
budú potrebovať. 

„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu ta-
kou dôležitou“, hovorí exupéryho Malý princ svo-
jej ruži. Presne to teraz potrebujeme. čas pozorovať 
zmeny v správaní, čas vnímať detaily v kontexte situ-
ácie a podmienok, ktoré počas pandémie nastali. čas 
diskusií, ktoré citlivo otvoria témy a správne nasmeru-
jú odpovede na otázky. V prvom rade však potrebuje-
me upokojiť ambivalentné pocity, dať im nový rozmer 
čitateľnosti. 

V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V

Príspevok na stravné
Zamestnávateľ (ZŠ) stravuje svojich zamestnancov vo vlastnej školskej jedálni a prispieva na stravu 1,75 €. Niekto-
rí zamestnanci robili prácu z domu, za čo im patrí stravné. Všetci zamestnanci si vybrali príspevok na stravu (pred-
tým dostávali stravné lístky). Koľko im má zamestnávateľ prispieť ma stravu, keď minimálne musí 2,11 €, aby do-
držal zásadu rovnosti?

V súlade s § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) suma finančné-
ho príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 
ods. 3 prvej vety, t. j. v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytova-
ného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak za-
mestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 
% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje 75 % stravného po-
skytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 
v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspe-
vok podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 152 ods. 6 písm. d) Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravo-
vanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprá-
cu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného 
zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce bolo v rozpore s povahou vykonávanej do-
máckej práce alebo telepráce. 

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu z domácnosti, majú právny nárok na zabezpečenie stravo-
vania a aj na príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ nemá povinnosť poskytovať domáckemu zamestnancovi finančný 
príspevok na stravu, a ani mu dať na výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu, ak zabezpečí stravo-
vanie vo firemnej jedálni alebo v jedálni iného zamestnávateľa, ktorá sa nachádza v blízkosti domácnosti, zabezpečí stra-
vovanie formou gastrolístkov a v blízkosti domácnosti zamestnanca sa nachádza stravovacie zariadenie, kde by mohla 
byť strava takto poskytnutá.

V oboch uvedených prípadoch platí, že ak by zabezpečenie stravovania bolo v rozpore s povahou vykonávanej práce, za-
mestnávateľ poskytne zamestnancovi zákonný finančný príspevok podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

Pre úplnosť uvádzame, že s účinnosťou od 1. 3. 2021 je zamestnávateľ povinný umožniť aj domáckemu zamestnancovi 
výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu, ale len v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravo-
vanie iným zamestnancom vo firemnej jedálni alebo v jedálni iného zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ prispieva na stra-
vovanie aj iným zamestnancom (napr. ktorí sa stravujú vo vlastnej školskej jedálni, kde sa im poskytuje teplé jedlo), tak fi-
nančný príspevok, ktorí bude poskytovaný zamestnancom vykonávajúcim prácu z domácnosti, musí byť v rovnakej sume, 
ale najmenej 2,11 €. Takže podľa údajov zadaných v príklade, príspevok na jedlo zamestnancom v jedálni zamestnávate-
ľa bude 1,75 € a finančný príspevok poskytnutý domáckym zamestnancom bude v sume 2,11 €. k príspevku je potrebné 
pripočítať aj príspevok zo sociálneho fondu.

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/prispevok-na-stravne.c-216.html

V daneauctovnictvo.sk V daneauctovnictvo.sk V daneauctovnictvo.sk V daneauctovnictvo.sk V
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Štvrtá priemyselná revolúcia (ďalej len „4IR“) kladie dô-
raz na 12 hlavných pilierov pozostávajúcich zo štyroch 
faktorov: ľudský kapitál, intenzívna aktivita (sviž-
nosť, čulosť – agilita), odolnosť (reziliencia) a inová-
cie. kombinácia prebiehajúcej globálnej recesie súvisia-
cej s cOVID-19 a zvýšenej automatizácie na trhu práce 
viedli aj k rozsiahlemu narušeniu vzdelávania a doteraz 
potrebných zručností. už dávno si uvedomujeme, že je 
čoraz ťažšie uplatniť sa na trhu práce s tými výsledka-
mi vzdelávania, s ktorými opúšťame školy. Pripomeňme 
si, že už vyše 30 rokov neplatí lineárny kariérny postup.

F Už teraz sa očakáva, aby sa dnešná ge-
nerácia detí vedela učiť rýchlo, systematicky, 
efektívne, flexibilne, kreatívne riešiť problémy 
s plnou morálnou zodpovednosťou. 

Rozvoj kritického myslenia je čoraz dôležitejší. 
správa World economic forum [ďalej WEF, 2021a – 
(zameraná na budúcnosť pracovných miest)] – identi-
fikovala kritické myslenie, riešenie problémov, analytic-
ké myslenie a schopnosť inovácie na prvých miestach. 
kritické myslenie ako top kompetencia je považova-
ná za jeden z najdôležitejších prvkov na hodnotenie 
nosného komponentu, ako je krajina pripravená na 
budúcnosť práce. lídrov v prvom rade zaujíma odpo-
veď na otázku: „Ako hodnotí krajina štýl výučby?“ 
spomedzi top oblastí sú výzvy orientované predovšet-
kým na rekvalifikáciu a hlavne zmeny myslenia novej 
generácie. kľúčovými piliermi sa stávajú inovácia, fle-
xibilita a prispôsobenie sa zmenám.

reVolúcia rekValifikácie – 
taxonómia zručností 

budúcej generácie

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.,
Katedra pedagogiky, FHPV, 

Prešovská univerzita v Prešove, 

Pandémia COVID-19 priniesla rapídne zmeny na trhu práce. 
Nasledujúce desaťročie bude osudovo hrať kľúčovú úlohu pri 
vytváraní základov vzdelávania, ktoré bude schopné reagovať 
na tieto zmeny. Stojí pred nami obrovská výzva, pretože rozvoj 
schopností prostredníctvom vzdelávania, učenia sa a zmysluplná 
práca sú kľúčové momenty prosperujúcej spoločnosti a blahoby-
tu jednotlivca. V príspevku je predstavený univerzálny adaptér 
pre existujúce taxonómie v rámci ponuky učenia sa a dopytu.

* TRhOVá MeNA PROsPeRuJÚceJ ŠkOly *

F WEF upozorňuje na novú revolúciu rekva-
lifikácie. Definuje zručnosti budúcnosti a nový 
formát práce budúcnosti. Sú naše školy v tom-
to smere agilné?

Mnoho poskytovateľov vzdelávania na slovensku pou-
žíva svoje vlastné definície a štandardy zručností. V sú-
časnosti už registrujeme posuny, aj keď v malých kro-
koch, ale vidíme veľký priestor a ochotu reagovať na 
nové výzvy s možnosťami učenia sa. Interaktívna taxo-
nómia môže poslúžiť ako model potrebných zručnos-
tí. Navrhovanú globálnu taxonómiu lídrami svetového 
ekonomického fóra považujeme za prvý krok k posu-
nu smerom k trhu práce založenému na zručnostiach. 
Je dôležité si uvedomiť, že medzi rozhodujúce faktory 
štvrtej priemyselnej revolúcie patrí kvalita vzdelávania 
(faktor – ľudský kapitál, pilier 6 – zručnosti). Za najdô-
ležitejšie indikátory kvality patria schopnosť kriticky 
a tvorivo myslieť, medziľudské vzťahy a rozvoj di-
gitálnej gramotnosti.

interaktívna taxonómia – výzva 
potrebných zručností
Wef (2021b) predstavuje interaktívnu taxonómiu ako 
flexibilný model tvorby vlastného profilu kvality. V tabuľ-
ke 1 je predstavený globálny interaktívny model rozde-
lený do štyroch úrovni. Piatu úroveň si daná inštitúcia 
môže prispôsobiť vlastných víziám. V úrovni 4 sú v zá-
tvorkách uvedené príklady na stanovenie úrovne 5.
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Tabuľka č. 1: Taxonómia zručností – revolúcia rekvalifikácie
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Úroveň

1 2 3 4 a (5)
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Č
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Obchodné  
riadenie  
a komunikácia

a)  schopnosť efektívne 
alokovať zdroje  
a riadiť činnosť

 – riadenie personálnych zdrojov (nábor, školenia, hodnotenie návrat-
nosti);

 – koordinácia a riadenie času (multitasking, scrum, vedenie zázna-
mov, plánovanie, stanovenie priorít);

 – správa finančných a materiálnych zdrojov (správa investícií, dodr-
žiavanie predpisov, účtovníctvo, hodnotenie výkonnosti, kontrola 
kvality, povedomie o bezpečnosti, operačný výskum, návrh proce-
sov, správa zmlúv, manažovanie, obstarávanie, fakturácia, rozpo-
čet a pod.);

 – projektový manažment – schopnosť viesť prácu tímu, identifikácia, 
výber a implementácia vhodných zmien, nástrojov a vylepšení na do-
siahnutie stanoveného cieľa (digitálna transformácia, rozhodovanie, 
agilné inovácie, plánovanie, riadenie zmien).

b)  Marketing  
(schopnosť  
propagovať)

 – ponuka, komunikácia a marketing – schopnosť identifikovať a for-
movať efektívne hodnotové návrhy ponuky školy a na tomto zák-
lade ich ponúkať (príbehy úspešných absolventov, analýzy výsled-
kov, správy, vizuálny dizajn, mediálna produkcia, mediálna straté-
gia, stratégia reklamy);

 – podpora zákazníckej skúsenosti – schopnosť riadiť pozitívne interak-
cie medzi inštitúciou a jej záujemcami (vzťahy s verejnosťou, ovplyv-
ňovanie, stratégia podpory).

Inovácia  
a kreativita –  
zmena myslenia 
na nové  
riešenia

Riešenie problémov 
(schopnosť určiť zdroj 
problému a nájsť  
efektívne riešenie)

 – disciplinované myslenie – myslenie, ktoré ide nad rámec vedomos-
tí, zahŕňa návyky, zručnosti, procesy a postoje súvisiace s profesiou 
(celoživotné učenie);

 – kritické myslenie – schopnosť analyzovať a interpretovať fakty a in-
formácie na účely spoľahlivého úsudku (hodnotenie informácií, syn-
téza informácií, identifikácia skreslenia, hodnotenie rizík, uskutočňo-
vanie záverov, zdôvodnenie, nezaujatosť, kognitívna zrelosť atď.);

 – kreatívne myslenie – schopnosť prostredníctvom fantázie uviesť do 
života nový nápad alebo koncept (brainstorming, kombinácia proti-
chodných koncepcií, experimentovanie);

 – analytické myslenie (definícia problému, výskum, vykonávanie pozo-
rovaní, rozpoznávanie vzorov a pod.);

 – systematické myslenie – schopnosť porozumieť tomu, ako jednotli-
vé koncepty spolupracujú, využívať disciplinárny prístup a schopnosť 
identifikovať vzorce v priebehu času (vytváranie spojení, porozume-
nie, mapovanie systémov, spätná väzba a i.);

 – rešpektujúce a etické myslenie (nekognitívne stránky).

Digitálne  
a techno logické 
– efektívne  
a zodpovedne 
navrhovať  
a používať  
technológiu

a)  Návrh a programova-
nie technológií

 – výpočtové myslenie – prezeranie skutočných scenárov a vytváranie 
modelov, ktoré možno spracovať počítačom (programovanie, algo-
ritmy, softvérové inžinierstvo, databázy, programovanie v cloude, 
paralelné programovanie);

 – počítačový hardware a siete – nastavenie pripojenej siete výpočto-
vých zariadení, ako sú notebooky, stolové počítače, servery, smart-
phony, tablety, hlasovacie zariadenia a ďalšie zariadenia, ktoré na-
vzájom komunikujú;

 – kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť aplikácií (šifrovanie, reakcia 
na kybernetické útoky, malvér, hodnotenie zraniteľnosti, kryptogra-
fia a i.);

 – veda a analýza údajov – organizácia a systematická analýza údajov 
s cieľom vytvoriť prehľad (štatistická a prediktívna analýza, korelá-
cia a závislosť, dátová architektúra, geografické informačné systé-
my, vizualizácia údajov a i.);

 – mobilný rozvoj – vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia;
 – interakcia človeka a technológie – virtuálna realita, dizajn uX;
 – webová aplikácia – stratégia tvorby a údržby webových stránok;
 – pre vyspelejšie inštitúcie – umelá inteligencia.
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b)  Používanie,  

monitorovanie  
a kontrola technológií

 – inštalácia,
 – softvér na spoluprácu a produktivitu na pomoc a efektívnejšiu prácu,
 – podporné dizajny na používanie technológií,
 – cloud computing,
 – softvér na správu vzťahov so záujemcami,
 – vedecké výpočty,
 – digitálny marketing,
 – softvér a programovacie jazyky.

Jazyková  
gramotnosť

komunikácia prostredníctvom čítania, písania, rozprávania a počúvania v materinskom jazyku 
a v cudzom jazyku. Požiadavka na minimálne dva cudzie jazyky.

Špecializované  
priemyselné 
zručnosti

Špecifické pre oblasť predmetových disciplín.

PO
ST
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Práca  
s ľuďmi –  
správanie 
a emočná  
inteligencia,  
ktoré jednotliv-
com umožňujú 
dokončiť úlohy 
príjemným,  
kooperatívnym  
spôsobom cit-
livým na ostat-
ných.

a)  Aktívne počúvanie, 
komunikácia a výme-
na informácií – veno-
vať pozornosť tomu, 
čo hovoria iní, poro-
zumieť predkladaným 
bodom, nadviazať 
vzťah, rešpektovať 
zásahy ostatných.

 – schopnosť klásť otázky – pozorne počúvať a vedieť sa vhodne pýtať 
pre lepšie porozumenie (rôzne modely kladenia otázok);

 – výučba a školenie – uľahčenie získavania nových vedomostí a zruč-
ností, vedenie jednotlivcov a skupín (učenie pre zručnosti budúc-
nosti), budúce vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie (poskytovanie 
spätnej väzby, modelovanie, vytváranie nestranných mechanizmov 
spätnej väzby);

 – prijímanie spätnej väzby – ochota pozitívne reagovať na platné a odô-
vodnené názory a smery týkajúce sa vlastnej práce (vypracovanie plá-
nov rozvoja, počúvanie nápadov, zdržanie sa hodnotenia, interpretá-
cia a vyhodnotenie daných informácií, hodnotenie pokroku...).

b)  Orientácia na služby 

 – dodržiavanie slovných alebo písomných pokynov a dohodnutých po-
stupov,

 – pomoc a podpora spolupracovníkom – pomoc alebo podpora kole-
gom, manažérom, dobrovoľníkom a iným spolupracovníkom pri pl-
není úlohy alebo pri chode celej inštitúcie.

c)  Vedenie a sociálny 
vplyv

 – empatia – schopnosť porozumieť pocitom a pohľadu druhých (opis 
rôznych uhlov pohľadov);

 – presviedčanie a vyjednávanie – zmeny doterajšieho myslenia na 
myslenie budúcnosti, zmena správania ako aj zbližovanie a snaha 
o vyrovnanie rozdielov;

 – spojenie a vytváranie sietí – rozvíjanie aliancií, kontaktov, partner-
stiev a výmena informácií a skúseností s ostatnými;

 – demonštrujúca ohľaduplnosť – konať chápajúcim a podporným spô-
sobom, ktorý je citlivý na potreby a pocity ostatných;

 – etické vedenie – vykonávanie činností na pracovisku podľa prijatých 
zásad, morálne správne, čestne, transparentne;

 – budovanie dôvery – vytváranie kultúry, ktorá umožňuje členom tímu 
spoliehať sa jeden na druhého (charakter, budovanie osobných kon-
taktov, vedenie príkladom).

self- 
manažment – 
ovládanie svo-
jich myšlienok, 
pocitov a činov.

a)  Iniciatíva – ochota  
prevziať zodpoved-
nosť a výzvy

 – pracovať nezávisle – rozvoj vlastných spôsobov konania, motivácia 
seba samého (sebaregulácia, vlastný monitoring, stanovenie cieľov);

 – časový manažment a stanovenie priorít – organizácia vlastného 
času na to, aby sme boli schopní plniť svoje záväzky a povinnosti 
(stanovenie vlastných hraníc).

b)  sebauvedomenie – 
vidieť svoje vlastné 
hodnoty, túžby, pri-
spôsobenie sa pros-
trediu, reakcie (vrá-
tane myšlienok, poci-
tov, správania, silné 
a slabé stránky), vply-
vy na ostatných, po-
rozumenie toho, ako 
ho vnímajú ostatní.

 – vnútorné sebauvedomenie – pochopenie vlastných hodnôt, túžob 
a reakcií (posúdenie oprávnenia a zaujatosti človeka, porozumenie 
jeho hodnotám a štandardom, cvičenie v dobrých návykoch, všíma-
vosť, porozumenie emocionálnym spúšťačom);

 – vonkajšie sebauvedomenie – vedomie toho, ako ma vnímajú ostatní 
(pozorovanie emócií, reči tela, neustála spätná väzba);

 – sebaovládanie – robiť to, čo je najlepšie napriek pokušeniam, sila 
vôle.
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c)  Aktívne vzdelávanie 
a stratégie učenia sa 
– pochopenie dôsled-
kov nových informácií 
pre súčasné a budú-
ce riešenie problémov 
a rozhodovanie.

 – zvedavosť – prejaviť živý záujem o novosť, byť otvorený skúsenos-
tiam, nájsť fascinujúce výzvy a témy, aktívne skúmať objavovať 
nové nápady;

 – prispôsobenie sa zmenám – zmena postoja alebo správania človeka, 
novému spôsobu myslenia, novým výzvam;

 – ochota učiť sa – preukázať pozitívny vzťah k novým a náročným po-
žiadavkám, ktoré je možné splniť iba prostredníctvom celoživotné-
ho vzdelávania.

d)  sústredenosť a dô-
veryhodnosť – spo-
ľahlivosť, odhodlanie 
robiť prácu správne 
a opatrne, byť dôve-
ryhodný a zodpoved-
ný, sústrediť pozor-
nosť na detaily.

 – záväzky a termíny stretnutí – plnenie si svojich úloh sebadisciplino-
vaným, spoľahlivým a na cieľ zameraným spôsobom, zabezpečenie 
toho, aby operatívne procesy boli ukončené skôr ako v dohodnu-
tom termíne;

 – preberanie zodpovednosti – prijímanie zodpovednosti za vlastné 
a profesijné rozhodnutia a konania alebo za tie, ktoré sú nimi de-
legované;

 – riadenie kvality – pokračovanie v excelentnosti procesov, činností 
v inštitúcii.

e)  Odolnosť, toleran-
cia stresu a flexibilita 
– kognitívna zrelosť, 
vyrovnanosť, flexibi-
lita a zdržanlivosť pri 
zvládaní tlaku, stresu, 
kritiky, neúspechov, 
osobných a pracov-
ných problémov.

 – riadenie frustrácie – riešenie výziev, problémov, zmien a schopnosť 
vyrovnať sa s neúspechom a nepriaznivými udalosťami;

 – zvládanie stresu – riešenie a zvládanie vysoko stresových situácií 
s dodržiavaním vhodných postupov, tichou a účinnou komuniká-
ciou, pri rozhodovaní zostať pokojný, rozvážny a vyrovnaný;

 – vytrvalosť – držať sa svojich úloh napriek negatívnym situáciám.

Globálne ob-
čianstvo a ob-
čianska zod-
povednosť 
– zohrávanie 
aktívnej úlo-
hy v globálnej 
a miestnej ko-
munite, uplat-
ňovanie občian-
skych hodnôt.

a)  sociálna spravodlivosť
 – prijímať vedomý a aktívny prístup k budovaniu inkluzívnosti a spra-
vodlivosti naprieč bohatstvu, výsadami a príležitosťami;

 – odstránenie egocentrizmu a predsudkov v komunite.

b)  sociálne kultúrne  
povedomie 

 – vážiť si a rešpektovať ostatných;
 – mať povedomie o širšom svete, histórii a otázkach sociálnej spra-
vodlivosti.

c)  Technologické  
povedomie

 – uvedomiť si, aký má technológia vplyv na spoločnosť;
 – porozumieť zodpovednému používaniu technológií.

d)  environmentálne  
povedomie

 – berúc do úvahy dopady ľudí a ľudskej činnosti na planétu.
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fyzické (vrátane 
psychomotoric-
kých) 

Manuálna zručnosť,  
vytrvalosť a presnosť

 – schopnosti, ktoré ovplyvňujú silu, vytrvalosť, flexibilitu, rovnováhu 
a koordináciu;

 – aj schopnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť manipulovať a ovládať.

kognitívne 
(poznávacie) 

a)  Pamäťové, slovné, 
sluchové a priestoro-
vé schopnosti

 – schopnosti, ktoré ovplyvňujú získavanie a aplikáciu poznatkov pri 
riešení problémov.

b)  čítanie, písanie,  
počítanie a aktívne 
počúvanie

 – základné gramotnosti potrebné na prácu a získanie konkrétnejších 
zručností v rôznych doménach.

Zmyslové 
Vizuálne, sluchové  
a rečové schopnosti

 – schopnosti, ktoré ovplyvňujú vizuálne, sluchové a rečové vnímanie.

Zdroj: upravené a doplnené podľa https://www.reskillingrevolution2030.org/reskillingrevolution/index.html

ností a najlepších postupov, syntézu poznatkov 
a podporu akcií v oblasti budúcnosti práce;

• vyrovnanie rozdielov medzi krajinami v oblasti zruč-
ností, rozšírenie úsilia v oblasti rekvalifikácie a zvy-
šovania kvalifikácie na úrovni krajiny;

• iniciatíva „Vzdelávanie 4.0“ – zmapovanie potrebných 
reforiem systémov základného a stredného školstva, 
ktoré pomôžu zabezpečiť budúcnosť nových generácií;

Oddelenie novej ekonomiky a spoločnosti Wef aktu-
álne hostí päť hlavných iniciatív, ktoré prijímajú zrých-
lené prístupy k vzdelávaniu, rekvalifikácii, zvyšovaniu 
kvalifikácií a lepším pracovným miestam. každé úsilie 
je rozsiahlym urýchľovačom systémových zmien s am-
bíciou riadiť zmeny v rámci iniciatívy a stať sa vzorom 
pre replikáciu a učenie:
• mobilizácia partnerských sietí na zdieľanie skúse-
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• príprava na budúcnosť akcelerátorov odvetvia prá-
ce – škálovanie úsilia v oblasti rekvalifikácie a zvyšo-
vania kvalifikácie na úrovni odvetvia;

• konzorcium zručností – mapovanie kanálov pre 
uskutočňovanie online rekvalifikácie a zvyšovanie 
kvalifikácie spolu s možnosťami prispôsobenia uče-
nia sa pre celoživotné vzdelávanie (WEF, 2021c).

F WEF predstavilo nový model školy budúc-
nosti s cieľom implementovať rámec Education 
4.0 prostredníctvom štyroch kľúčových systé-
mových zásahov – posilnenie postavenie učite-
ľa, nové zručnosti, nové vzdelávacie štandardy 
a vzdelávanie obohatené o technológie.

záver
Rozvoj požadovaných zručností potrebných v rýchlo 
sa meniacich spoločenských podmienkach vyžaduje 
aktívnu globálnu účasť všetkých predstaviteľov krajín 
a vzdelávacích inštitúcií. lídri Wef vyzývajú, aby kra-
jiny stavali na sile vzájomného učenia sa, zdieľali ve-
domosti, získané skúsenosti, praktické výzvy a riešenia 
týkajúce sa implementácie, ako aj poskytovali aktuali-
zácie najnovších zručností a trendy na trhu práce. Zdá 
sa, že vplyv pandémie cOVID-19 spôsobil ďalšie úsilie 
o rekvalifikáciu, t. j. zistenie, akým zásadným spôso-
bom pandémia posunula pohľad na potrebné zručnos-
ti budúcnosti.

Príspevok je súčasťou riešenia projektu keGA č. 025Pu-4/2020 s názvom 
Rozvoj morálneho a kritického myslenia študentov v učiteľských študijných programoch.
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tehotenské štipendium žiačky strednej školy

Zákon č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), určuje tehotenské štipendium plnoletej tehotnej žiačky strednej školy.

Podľa § 149a zákona č. 245/2008 Z. z. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v slovenskej re-
publike a nemá nárok na výplatu tehotenského a v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu urče-
ným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným sta-
vom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má žiač-
ka právny nárok.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Tehotenské štipendium sa priznáva (od prvého dňa kalendárneho me-
siaca, v ktorom bola podaná žiadosť) na základe písomnej žiadosti žiačky podanej riaditeľovi školy, ktorej prílohou je lekár-
ske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie sociálnej pois-
ťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy. 
Tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august. 
stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca 
na bankový účet. Nárok na tehotenské štipendium zaniká vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení 
dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium, vznikom nároku na výplatu tehotenského, skončením te-
hotenstva, podmienečným vylúčením alebo dňom, kedy prestala byť žiačkou školy.

Na účely preukazovania nároku, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na tehoten-
ské štipendium, ochrany a domáhania sa práv žiačky je stredná škola oprávnená spracúvať osobné údaje žiačky v rozsahu 
potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia.

Zdroj: zákon č. 426/2020 Z. z. a zákon č. 245/2008 Z. z.
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Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 
získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon 
riadiacich činností absolvovaním základného modulu 
a rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania. Zák-
ladný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvu-
je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 
pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31. de-
cembra 2022 sa to nevyžaduje). 

Jedným z rozširujúcich modulov funkčného vzdeláva-
nia je aj modul Sebariadenie a manažérska etika, 
ktorého cieľom je poznať teoretické východiská ma-
nažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie ško-
ly alebo školského zariadenia, poznať silné a slabé 
stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť 
ich využiť v prospech riadenia školy alebo školského 
zariadenia.

súčasťou vzdelávanie je aj vypracovanie dištančnej 
úlohy k téme Organizácia vlastnej práce a organi-
zovanie svojho času. Výstup z vypracovania dištanč-
nej úlohy sme zhrnuli vo forme názorov a odporúčaní 
z praxe vedúcich pedagogických zamestnancov a ve-
dúcich odborných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili 
funkčného vzdelávania v centre ďalšieho vzdelávania 
univerzity komenského v bratislave. 

organizácia Vlastnej 
práce a času – sebariadenie 

a manaŽérska etika (1.)

Mgr. Elena Skalská,
manažérka vzdelávania,  

Centrum ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského, Bratislava

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 
a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa-
lej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Jeho súčasťou je absolvova-
nie základného modulu vzdelávania a rozširujúcich modulov. 
Jedným z rozširujúcich modulov je aj modul Sebariadenie a ma-
nažérska etika. V príspevku ponúkame prehľad názorov a od-
porúčaní frekventantov vzdelávania zdieľaných prostredníctvom 
vypracovania dištančnej úlohy, ktorej znenie bolo: S využitím 
metódy SWOT analýzy navrhnite proces zefektívňovania vlastnej 
práce a organizovania svojho času ako vedúceho zamestnanca.

* ZAuJíMAVOsTI Z VyPRAcOVANIA DIŠTANčNeJ ÚlOhy  
fRekVeNTANTOV skuPINy fuNkčNéhO VZDeláVANIA *

zefektívnenie riadiacej práce
Pre zefektívnenie riadiacej práce vedúcich zamestnancov 
je, podľa ich názorov, dôležité určenie si priorít a konzul-
tačných hodín. časť z nich využíva závery sWOT ana-
lýzy, najmä príležitosti, ktoré zo zisťovania analýzy vy-
plynuli. Pri plánovaní činností riadiaci zamestnanci škôl 
a školských zariadení často uprednostňujú najmä urče-
nie si kľúčových úloh. uvedomujú si tiež, že im môže po-
môcť nemiešať reflektovanie práce a súkromia.

Určenie priorít a konzultačné hodiny – „Každý deň 
si určím priority. Pre zefektívnenie svojho pracovného 
času vymedzujem ráno (6:45 hod. – 7:45 hod.) a po 
vyučovaní (13:45 hod. – 14:45 hod.) konzultácie pre 
zamestnancov školy. Mám zavedený diár, kde píšem 
zoznam „to do“ a používam pri tom farebné perá – 
červenou si značím neodkladné, dôležité veci, žltou 
menej dôležité a zelenou bežné činnosti, ktoré zabe-
rú málo času a nie sú podstatné. Vec, činnosť, ktorú 
som vybavila, označujem zvýrazňovačom. Snažím sa 
nepísať veľa činností do zoznamu, lebo na konci dňa 
som frustrovaná a rozladená, ak nestihnem všetko.“

Využívanie zistení SWOT analýzy – „V riadiacej prá-
ci sa snažím využívať príležitosti zo SWOT analýzy. Za-
čala som úzko spolupracovať s pani starostkou, hoci 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-138-2019-z-z.p-373.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-138-2019-z-z.p-373.html
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nie je našim zriaďovateľom. Pomohla nám získať fi-
nančný príspevok na zakúpenie pomôcok. Z magis-
trátu sme dostali pomoc formou jednorazových rúšok 
pre zamestnancov a žiakov.“

Plánovanie činnosti a určenie kľúčových úloh – „Vo 
funkcii zástupkyne som druhý rok a stále sa učím, ako 
efektívne organizovať svoj čas. Zo skúsenosti, ktoré 
mám, mi vyplynulo, že pre mňa je dôležité, už minimál-
ne deň vopred si naplánovať to, čo ma čaká ďalší deň. 
Po skončení práce, keď všetci kolegovia odídu a v prá-
ci sú už len pani upratovačky, si spolu s pani riaditeľkou 
uvaríme kávu, prekontrolujeme zoznam úloh, s ktorými 
sme pracovali tento deň a zhodnotíme splnené a nespl-
nené úlohy. Potom si vezmem čistú A4 a napíšem na 
ňu zoznam vecí, ktoré chceme splniť zajtra. Ku každej 
úlohe si píšem približný časový odhad. Pritom sa držím 
rady, že pri plánovaní je človek optimista, a preto každý 
plán vynásobím dvoma. Po spísaní rozhodneme, čo je 
najdôležitejšie. Vyberieme tzv. kľúčovú úlohu, tú si fa-
rebne vyznačíme. Hneď si ju napíšeme aj na farebný 
lepiaci papierik a ten si nalepím na monitor PC. Z celko-
vého pracovného času sa snažím naplánovať asi 60 %. 
Ostatný čas je k dispozícii náhodným alebo nečakaným 
udalostiam. Počas dňa, keď plním dôležitú úlohu, nene-
chávam sa rušiť. Naučila som sa povedať NIE.“

Práca a súkromie – „Mám zásadu, že všetko pracov-
né sa snažím uskutočniť v škole a domov odchádzam 
s „čistou hlavou“. Nie vždy sa to podarí, ale snažím sa 
uchrániť si osobný život. Chcem, aby sa oblasť pracov-
ná a súkromná nemiešali.“

diáre, kalendáre, delegovanie úloh 
a konzultačné hodiny
Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní za-
mestnanci plánujú svoju činnosť aj prostredníctvom e-
-diárov, diárov, kalendárov, asc agendy. uvedomujú si, 
že je dôležité delegovať úlohy a určovať zodpovedné 
osoby. časť z nich uprednostňuje otvorené dvere kan-
celárie pre lepšie nadviazanie vzťahov, a naopak, časť 
je k dispozícii kolegom počas konzultačných hodín, 
resp. vo vymedzenom čase. V riadiacej práci a v pra-
covnom čase je pre riaditeľov škôl a školských zariade-
ní, ich zástupcov dôležité zodpovedne regulovať čas 
rozhovorov dôležitými témami a nestrácať ho v zby-
točných diskusiách.

Rozloženie pracovných povinností a plánovanie 
v e-diári – „Na začiatku bolo pre mňa náročné roz-
loženie si pracovného času a jeho manažovanie. Pri-
budlo mi oveľa viac agendy a povinností, ktoré vyplý-
vali z pozície riaditeľa. Prvé mesiace som chodil z prá-
ce aj po viac ako deviatich hodinách a veľmi ma to 
unavovalo, keďže som mal tendenciu k prehnanej 
precíznosti a až príliš som sa do všetkého vkladal. Pre-
to som si po pár mesiacoch povedal, že sa to musí 

zmeniť a musím popracovať na rozložení si pracov-
ných povinností počas dňa od najdôležitejších, cez me-
nej dôležité až k tým, ktoré sa môžu aj odložiť, prípad-
ne delegovať na iných kolegov. Hlavná zmena spočí-
vala v tom, že som si vždy v pondelok plánoval celý 
týždeň prostredníctvom e-diára. Vždy ráno som si sta-
novil najdôležitejšie úlohy, ktoré je potrebné splniť.“

Plán, delegovanie a určenie zodpovedných osôb – 
„Každý utorok máme sedenie vedenia, aby sme na pia-
tok pripravili poradu. Porada je koncipovaná tak, aby 
sme si zadelili úlohy, ktoré nás čakajú na budúci týždeň. 
Zapisujeme na papier dôležité udalosti, ktoré budú pre-
biehať, ktoré musíme splniť, pripomienkujeme ich. Zapi-
sujem si do kalendára dôležité veci a zvýrazním ich čer-
venou. Do piatku odovzdám pani riaditeľke dodatočne 
spripomienkované veci. Pani riaditeľka definitívne plán 
upraví a v piatok na porade predostrie pracovníkom. 
Na porade sa delegujú veci na jednotlivých pracovní-
kov. Do kalendára si značím k úlohám zodpovedné-
ho pracovníka (meno, dátum splnenia úlohy). Kontrola 
úloh prebieha opäť nasledujúci utorok, kedy zhodnotí-
me, čo sa nám podarilo a čo nepodarilo splniť.“

Budíček, káva a kontrola emailov – „Moje pracov-
né dni sú podriadené celkovej vízii školy, jej hlavným 
cieľom. Pracovný deň začína budíčkom o piatej, ká-
vou, prekontrolovaním emailov ešte z pohodlia do-
mova a príchodom na pracovisko o 6:45 hod. Potom 
vybavujem telefonáty, čítam emaily, prekontrolujem 
triedy, mám ranný operatívny pohovor s pánom údrž-
bárom, sekretárkou, bufetárkou, prejdem si hlásenie 
dozorujúceho vychovávateľa školského internátu.“

Kontrola a otvorené dvere kancelárie – „Kontro-
lujem, či to, čo sa malo realizovať, je zrealizované. 
V tom sú mi veľmi nápomocní moja pravá ruka, pani 
sekretárka, kolegovia, na ktorých som preniesla zod-
povednosť v určitých pracovných oblastiach. Vedia, že 
majú moju podporu v realizovaní nápadov, projektov, 
ja som len tá, ktorá sa snaží im vytvoriť podmienky na 
ich zrealizovanie – materiálne, emočné, pracovné. Ni-
kdy nemám zatvorené dvere na kancelárii, možno sa 
to stalo trikrát, keď som potrebovala úplné ticho, kľud 
a tlačil ma termín odovzdania nejakej štatistiky, takže 
aj tými otvorenými dverami majú ku mne blízko nielen 
moji podriadení, ale aj študenti.“

Diáre, kalendáre, aSc agenda – „Viem, že existujú 
softvérové systémy na plánovanie úloh, ich výhodou je 
napr. možnosť editovania, rozčlenenia úloh podľa pri-
orít, no ja zatiaľ využívam papierové pomôcky – diá-
re, kalendáre. Využívame aSc agendu – tá ma farebne 
zvýraznené povinnosti, ktoré musíme v konkrétnom 
čase splniť. Niekedy sa stáva, že nastane mimoriadna 
situácia a väčšinu úloh sa nepodarí splniť. Po skončení 
pracovnej doby zhodnotím, čo bolo príčinou a urobím 
v pláne na ďalší deň úpravy.“



23

Organizácia vlastnej práce a času – sebariadenie a manažérska etika (1.)

Funkčné vzdelávanie

Nestrácať čas zbytočnými diskusiami – „Učím sa, že 
ako prvé musím robiť činnosti, ktoré ma nebavia, alebo 
zaberú veľa času a na záver si nechávam ľahké, časovo 
nenáročné úlohy. Ako ďalšie sa učím nestrácať čas zby-
točnými diskusiami, ktoré nič neriešia, alebo riešia veci, 
ktoré sa hypoteticky môžu stať.“

najväčšie problémy vedúcich 
zamestnancov
Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní za-
mestnanci však reflektujú aj najväčšie problémy, s kto-
rými sa počas riadenia stretávajú. Niekde je nízka seba-
dôvera, dôvera k tímu, inde termíny, množstvo emailov, 
riešenie neočakávaných situácií. Trápi ich neistota, čas-
té legislatívne zmeny, vyrušovanie nečakanými návšte-
vami, neproduktívne telefonovanie, ale aj bezvýznam-
ná komunikácia. Pasujú sa s krízovým manažmentom 
a problematickým plánovaním času vzhľadom k neustá-
le sa meniacej situácii, ktorá súvisí s pandémiou. 

 ¾ Mojim najväčším problémom je nízka sebadôve-
ra, ktorá mi bráni vystúpiť pred kolegami a navrh-
núť im moje riešenie problémov, môj pohľad na 
danú problematiku, či napr. vystúpiť s mojimi vízia-
mi na rozvoj školy.

 ¾ Problémom pre mňa sú termíny, množstvo  mailov, 
multitasking či riešenie neočakávaných situá-
cií. S tým všetkým sa musím počas pracovného 
času popasovať, a preto je niekedy priam nemož-
né, vyhnúť sa stresovým situáciám, pretože chcem 
všetko stihnúť v jeden deň. Stres a produktivita 
veru kamoši nie sú.

 ¾ V začiatkoch mojej práce ako riaditeľky školy som 
veľmi dôverovala v to, že väčšina zamestnancov 
pracuje svedomito a na 100 %. Dnes si takmer kaž-
dý deň hovorím POZOR a učím sa „čítať ľudí“.

 ¾ Pre riadenie školy je najnáročnejšie sledovať všet-
ky zmeny, nariadenia a usmernenia. Pre mňa je 
veľkým ohrozením, ak usmernenie z ministerstva 
školstva príde v posledný deň v týždni alebo počas 
víkendu s novými pokynmi platnými od nového týž-
dňa. Je veľmi náročné manažovať zamestnancov 
a celkový chod školy aj z hľadiska času. Časovo to, 
samozrejme, znemožňuje aj osobný život, preto je 
potrebný aj manažment vlastnej rodiny.

 ¾ Negatívne ohrozenia ovplyvňujúce moju vlastnú 
prácu sú napríklad možný syndróm vyhorenia, 
oslabenie zdravia, neistota, časté legislatívne 
zmeny, pandémia a jej opatrenia, sťažený vý-
kon práce, či nepriaznivá klíma v škole.

 ¾ K mojim slabým stránkam, a to si fakt uvedomu-
jem, že ma to môže brzdiť, je multitasking. Robím 
veľa vecí naraz, chcem všetko dotiahnuť do konca 
a dať to z hlavy, „odfajfknúť“ si to, ale potom robím 

zbytočné chyby. Slabou stránkou u mňa, v posled-
nej dobe zisťujem, je prílišná dôverčivosť. Potom 
zistím, že skutočnosť je úplne iná a som z toho 
zbytočne sklamaná a cítim sa podvedená.

 ¾ V súčasnosti do popredia vstupuje krízové riade-
nie spojené s krízovým manažmentom, kde je 
veľmi problematické plánovanie času, vzhľa-
dom k neustále sa meniacej situácii. Vnímam to 
aj sám na sebe, keďže neraz musím prijímať rozhod-
nutia a zaujímať stanoviská z hodiny na hodinu. Veľ-
kou nevýhodou je, že nemáme žiadnu oporu v na-
šich nadriadených organizáciách, ako je ministerstvo 
a zriaďovateľ. Sú to nespočetné telefonáty a množ-
stvo emailov, na ktoré často ani nedostávame od-
povede. V tomto období je pre mňa ako riadiaceho 
pracovníka veľmi náročné plánovanie si času, keďže 
pokusy o získanie stanovísk a usmernení od nadria-
dených mi zabralo veľa času a námahy.

 ¾ Na začiatku svojej funkcie ako vedúceho pedago-
gického zamestnanca som si nevedela vôbec zor-
ganizovať svoj pracovný čas, všetko som chcela 
urobiť hneď, ale deň mal len 24 hod. Za najväčšie-
ho zlodeja času považujem vyrušovanie nečaka-
nými návštevami, neproduktívne telefonova-
nie, bezvýznamná komunikácia a v neposled-
nom rade dokonalosť vo všetkom. 

 ¾ Pri nástupe do funkcie som si stanovil vyso-
ké ciele a nezohľadnil som časový podiel k do-
siahnutiu cieľov. Začal som mať pocit neúspechu. 
Počas funkčného vzdelávania (minulý kalendárny 
rok) som začal viac času investovať do svojho vzde-
lávania. Práve to ma naučilo, resp. stále učí, lep-
šie si organizovať time management a prelínať ho 
s osobným životom. 

 ¾ Priority som si nastavoval veľmi všeobecne, chý-
bala základná kostra, chýbal koncept. Mojou slabou 
stránkou bolo, že som sa snažil robiť veci sám. Mojou 
snahou bolo zakomponovať a motivovať k práci pe-
dagógov, čo sa mi aj podarilo a darí, ale v rámci mo-
jej práce som nedokázal efektívne delegovať úlohy. 

Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne ab-
solvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku 
výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného 
vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkč-
ného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogic-
ký zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem 
riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výko-
nu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca ale-
bo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.

V ďalšej časti príspevku zameriame pozornosť na návr-
hy riešení problémov komunikovaných frekventantami 
vzdelávania a vyplývajúcich z ich osobných skúseností. 

(Dokončenie v nasledujúcom čísle)
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Úzkosť, problémy so vzťahmi, psychický diskom-
fort, konflikty, neistota v rodine, v práci, obmedzené 
kontakty s blízkymi, to sú všetko imperatívy dnešnej 
doby, ktorým vo väčšej či menšej miere čelíme všetci. 
Trvajú už značnú dobu a nie každá bytosť má poten-
ciál túto negatívnu zmenu znášať dlhodobo. Začínajú 
sa objavovať nielen fyzické problémy, ale aj závaž-
nejšie psychické problémy, ktoré signalizujú poruchu 
osobnosti. Poruchami osobnosti trpí viac ako 15 % 
ľudí a zďaleka nie všetci majú problém pod lekárskou 
kontrolou. V uzavretých domácnostiach sa ocitli deti 
s rodičmi, ktorí nie vždy sú schopní porozumieť svo-
jim emóciám, strácajú aj cit pre porozumenie poci-
tov a správanie druhých. Deti sa ocitajú v spleti ne-
žiadúcich prejavov, komunikačných šumov a vulga-
rizmov, ktoré sa kontinuálne môžu prejaviť v podobe 
disociál nych porúch. Rodičia, ktorí nezvládajú súčas-
nú situáciu, traumatizujú svoje prostredie do tej mie-
ry, že emočná nestabilita sa prejaví v najrozličnejších 
nežiadúcich podobách. 

V psychologických poradniach sa čoraz častejšie ob-
javujú dospelí s histriónskou, anxióznou, anankratic-
kou-obsedantno-kompulzívnou, narcistickou, disociál-
nou, závislovou, paranoidnou, impulzívnou poruchou, 

depresia, syndróm chronického 
klamára a syndróm alenky 

V krajine zázrakoV 

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.,
Ekonomická fakulta, 

TU Košice

Je pravdou, že duševné zdravie detí i pedagogických zamestnan-
cov sa v čase pandémie prejavuje v rôznych podobách, a len 
postupne sa budeme z tohto zovretia izolácie vyslobodzovať. 
Nebude to bezproblémové, keďže rastie nápor na psychológov, 
ktorí pracujú v rôznych zariadeniach. Z toho vyplýva, že tento 
rozmer izolácie prehĺbil aj dlho tlejúce nevyriešené rodinné i so-
ciálne vzťahy a traumy v rôznych podobách. Tie sa objavujú zvlášť 
u detí a môžu sa rozvinúť do vážnych problémov aj preto, lebo 
ich rodina ani škola nedokážu včas a vhodne postrehnúť. Trend 
individualizácie a napokon aj nútenej sociálnej izolácie hrá v ne-
prospech tých, ktorí pomoc potrebujú – žiakov v školách a škol-
ských zariadeniach. V príspevku sa venujeme depresiám, syndró-
mu chronického klamára, aj syndrómu Alenky v krajine zázrakov.

* efekTíVNA eDukácIA A POMOc V čAse PsychIckéhO DIskOMfORTu * 

„Prečo lampa zhasla? Zatienili sme ju plášťom, aby sme ju ochránili pred vetrom.” 

prof. Josef Švejcar

či s depresívnymi poruchami osobnosti, ktoré sa od-
razia na psychike detí. Organizmus v snahe o harmó-
niu si začne vytvárať kompenzačný potenciál. Je otáz-
ne, či správny.

F Mnohé patologické osobnostné rysy sa 
prejavia v mimoriadne náročných záťažových 
situáciách.

depresia z pohľadu neurofyziológie
Podstatou poruchy je chronický smútok, apatia, bez-
nádej, totálne psychické a fyzické vyčerpanie s bo-
lesťami tela aj duše. V extrémnej podobe privedie je-
dinca k stavu ležiaceho pacienta so sklonom k prejeda-
niu, odmietaniu potravy a so suicídnými tendenciami. 
Ide o genetickú dispozíciu, zraniteľnosť vedúcu k zme-
nám funkcie cNs, psychickým, vegetatívnym a endo-
krinným poruchám. etiopatogenéza u depresívnych 
porúch hrá veľkú úlohu v rovine genetických, neuroen-
dokrinných a neurochemických biologických faktorov. 
Nezanedbateľné sú aj faktory psychosociálne vrátane 
negatívnych životných udalostí, napr. u detí strata ro-
dičov, zneužívanie, týranie, odmietanie, neprijatie.
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Depresia, syndróm chronického klamára a syndróm Alenky v krajine zázrakov

existujú unipolárne a bipolárne varianty depre-
sie, pričom u unipolárnych depresií je genetická zlož-
ka o niečo miernejšia na rozdiel od bipolárnej poru-
chy, kde má silný potenciál. Poruchy nálady nie sú 
viazané k špecifickým oblastiam cNs, ale zahŕňajú 
aneuronálne okruhy. Prejavmi depresívnej poruchy sú 
poruchy spánku a zmena v chuti k jedlu. Depresív-
na aj euforická nálada vždy odrážajú opačné abnor-
mality v amygdale. Úzkosť, ktorá je častým sprievod-
ným prejavom depresívnej poruchy, môže byť zaprí-
činená abnormalitami vo fungovaní amygdaly a „bed 
nuclei of stria terminalis“ (bNsT). Terminálna stria je 
štruktúra v mozgu pozostávajúca z pásu vlákien pre-
biehajúcich pozdĺž bočného okraja komorového po-
vrchu hypotalamu. slúži ako hlavná výstupná cesta 
amygdaly a vedie od svojho centromediálneho dele-
nia k ventromediálnemu jadru hypotalamu. Nadmer-
né uvoľňovanie stresových hormónov, akým je kor-
tizol, býva výsledkom zvýšenej funkcie jadra buniek 
v hypotalame a hyperfunkcie amygdaly. Zmeny v ob-
sahu myslenia odrážajú abnormálne fungovanie moz-
govej kôry. Z evolučného hľadiska môže byť depresia 
aj sociálna úzkosť vysvetlená z hľadiska motivačných, 
resp. behaviorálnych systémov s osobitným odkazom 
na hierarchický systém a je považovaná za obrannú 
odpoveď na vnímanie nízkej sebahodnoty, po-
rážky a bezmocnosti. 

F Jedinci trpiaci depresiou majú tendenciu 
byť napätí, bdelí, ostražití, preto sa vyhýbajú 
sociálnym interakciám, vykazujú submisívne 
správanie a zažívajú ohrozenie, potupu, hanbu 
aj bez zjavného dôvodu. 

Všetky tieto anomálie si nakombinovali v ich mozgu 
prebiehajúce neurofyziologické a chemické procesy. Je 
zrejmé, že bez odbornej pomoci tento stav je ťažko 
zvrátiteľný. To platí rovnako pre deti ako aj dospelých. 
Počet jedincov s narastajúcou diagnózou, depre-
sia, stúpa. 

Dôležité je upozorniť, že bežný smútok nie je depre-
sia. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku, neúspe-
chu, sklamaní či strate niekoho alebo niečoho dôleži-
tého. Takýto smútok je psychologicky zrozumiteľný, je 
logicky odôvodniteľný, jeho intenzita a trvanie sú dočas-
né, zvyčajne úmerné vyvolávajúcemu podnetu. 

Münchhausenov syndróm – syndróm 
chronického klamára
Münchhausenov syndróm je syndróm chronického kla-
mára. Ako prvý ho popísal už v 50. rokoch anglický 
chirurg Asher. Pomenoval ho podľa karla friedricha 

hieronyma von Münchhausena, nemeckého schudob-
neného šľachtica a dobrodruha. Jeho neuveriteľné prí-
behy boli knižne spracované a poznáme ich pod me-
nom barón Prášil. stal sa patrónom všetkých klamárov, 
ktorí klamú proti svojmu potešeniu bez úmyslu 
niekomu uškodiť. hlavnou črtou tohto syndrómu je 
schopnosť jedinca prežívať predstieranie somatického 
ochorenia s cieľom byť v centre lekárskej starostlivos-
ti, resp. byť hospitalizovaný. Jedinci sú s príznakmi rôz-
nych ochorení veľmi dobre oboznámení a vierohodne 
ich zahrajú a neraz oklamú skúseného lekára i konzí-
lium odborníkov. Vedia predstierať mnohé diagnózy, 
depresie, poruchy orientácie aj samovražedné pokusy. 

F Klamstvo sa stáva pevnou súčasťou zlož-
ky ich osobnosti, predstierajú absurdné správa-
nie, poruchy pamäte, halucinácie a rôzne men-
tálne poruchy. 

Niektorí jedinci v detstve zažili nedostatok záujmu 
zo strany rodičov, boli nezaujímaví pre spolužiakov. 
Ochorenie im prináša dávku pozornosti, zhovievavos-
ti, ústretovosti s potenciou prolongácie v školskom 
prostredí. Zrazu sa stávajú akceptované, rešpektova-
né, získavajú pozornosť a je im venovaný individuálny 
prístup, ktorý má rôzne podoby i výhody. Ochorenie 
často postihuje osoby s nízkym sebavedomím, depre-
siou a citovou frustráciou. Niektorých jedincov uspoko-
jujú bolestivé procedúry, „liečiace” ich vymyslené ocho-
renia, čím uspokojujú svoje masochistické potreby. 

Pre jedincov trpiacich týmto ochorením je charakteris-
tická triáda príznakov: 
 – dramaticky predstierajú chorobu, 
 – patologicky klamú a hľadajú iných lekárov, ak ich 

požiadavky nie sú splnené. 

V praxi sú známe aj projekčné tendencie, keď mat-
ka dieťaťu vnúti takýto rozmer pocitu ochorenia a nut-
nej hospitalizácie a dokonca dieťaťu podáva určité far-
makologické prostriedky, aby tento pocit umocnila aj 
v biochemických analýzach vyšetrení. Táto projekcia 
má sekundárny efekt, pretože matka zároveň spĺňa 
potrebu nielen svoju, ale kontinuálne aj pseudopotre-
bu dieťaťa. 

Medzi najčastejšie predstierané príznaky patria:
 – náhle brušné príhody, 
 – bolesti hlavy, 
 – evokovaná zvýšená teplota, 
 – prítomnosť kŕčov, 
 – strata vedomia, 
 – depresia, 
 – halucinácie, 
 – poruchy príjmu potravy a mnohé iné. 
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Po vykonaní opakovaného príslušného vyšetrenia a ne-
gatívnom náleze pacienti požadujú ďalšie vyšetrenia, 
ktoré vedú k rovnakému výsledku. u pacientov trpiacich 
Münchhausenovým syndrómom sa vyskytuje fantastická 
pseudológia, ktorá sa vyznačuje vymýšľaním najrôznej-
ších príhod a podivných udalostí. Niekedy je zdrojom fa-
bulácia priamo z nemocničného prostredia. Pri diagnos-
tike je dôležité rozpoznať správanie simulanta. Rozdiel 
medzi simulantom a jedincom trpiacim Münchhauseno-
vým syndrómom je predovšetkým v tom, že simulant sa 
snaží dosiahnuť prostredníctvom ochorenia určité výho-
dy a po „úspechu“ ochorenie zázračne zmizne. 

Syndróm Alenky/Alice v krajine zázrakov
syndróm Alice v krajine zázrakov (ďalej len „A/A syn-
dróm“) predstavuje neurologický syndróm, ktorý ako 
prvý definoval anglický psychiater John Todd v roku 
1955. Pre človeka trpiaceho týmto syndrómom je cha-
rakteristické, že má veľmi deformovaný zmysel pre 
čas, vzdialenosť, veľkosť a priestor, čo ho môže úpl-
ne dezorientovať, priviesť do stavu úzkosti či úplne vy-
čerpať. O príčinách tohto stavu vieme pomerne málo, 
avšak môže byť spojený s inými druhmi duševných po-
rúch. syndróm môže spúšťať intoxikácia drogami, silné 
migrény, psychické poruchy a infekcie. Môže byť aj po-
čiatočným príznakom vírusu epsteina-barrovej, či výsled-
kom iných infekčných horúčkovitých ochorení ako herpe-
tické vírusy, infekčná mononukleóza, imunodeficientné 
stavy, ktoré do významnej miery zaťažujú organizmus. 

Príbeh malej Alenky, ktorá zažíva veľké dobrodružstvo 
v krajine zázrakov, určite pozná každý z nás. Rovna-
ko sa nazýva aj porucha, ktorou trpia prevažne deti. 
syndróm spočíva v abnormálnom prietoku krvi v tých 
častiach mozgu, ktoré spracúvajú vizuálne vnímanie. 

Postihnutí jedinci trpiaci týmto problémom vnímajú 
veci okolo seba ako oveľa väčšie či menšie, než v sku-
točnosti sú, pričom kvalita zraku je neporušená. 

 Príklad:

Deti môžu mať strach vojsť do výťahu, pretože sa 
im bude zdať veľmi veľký alebo maličký. Naopak, 
môže sa stať, že budú mať panický strach zo zvie-
rat, pretože sa im budú zdať príliš veľké. 

Pozitívne je, že porucha môže časom ustúpiť sama. 
 Typický pacient so syndrómom A/A má často migré-
ny, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť sprievod-
ným znakom tohto ochorenia, pričom počet detí vo 
veku školskej dochádzky trpí migrénami čoraz 
viac. Je známe, že aj autora diela A/A v krajine zá-
zrakov lewisa carolla, takmer celý život trápili ťažké 
migrény a vlastné symptómy ho inšpirovali k napísaniu 
jeho najslávnejšej knihy. 

záver
Duševné zdravie je východiskovým predpokladom pre 
úspešné zvládanie bežných i záťažových situácií, kto-
ré vyplývajú z fungovania bežného života detí i do-
spelých. Poruchy osobnosti nepredstavujú len názov 
pre diagnózu vážneho problému. Je to mapa, ktorá 
pomôže uľahčiť interakciu s jedincom, ktorý aktuálne 
trpí daným problémom, pomôže porozumieť mnohým 
skrytým mechanizmom, pomôže identifikovať a elimi-
novať ťažké situácie, ktoré deštruktívne zasahujú do 
psychického komfortu nielen trpiaceho jedinca, ale ce-
lej rodiny či triedy. Dnes už vieme, že mnohé poruchy 
duševného zdravia sú riešiteľné a je len na profesiona-
lite okolia, ako rýchlo problém postrehnú a ako kvalit-
ne poskytnú odbornú pomoc. 
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V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V

základný modul funkčného vzdelávania – cĎv uk Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave otvára "Základný modul funkčného vzdeláva-
nia" od 29. septembra 2021.

Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným za-
mestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky na pri-
hlásenie sa do výberového konania za riaditeľa alebo riaditeľku školy, školského zariadenia. Voľné sú už iba posledné miesta.

Zdroj: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/
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Riešenie konfliktných situácií a školská mediácia

prevencia

V školskej praxi vedúceho zamestnanca sa stretávame 
s množstvom konfliktov v rôznych štádiách ich preja-
vov. Priebeh konfliktov a sprevádzajúce emócie mož-
no zovšeobecniť a rozčleniť na niekoľko fáz.

 ¾ Nezhody a nesúlad – Medzi kolegami v tíme vzni-
kajú situácie, kedy osoby, ktoré by mali pri riešení 
problému spolupracovať, majú odlišné názory. Od-
lišnosti sa prejavujú ako napätie a nesúlad.

 ¾ Polarizácia strán – Ak nesúlad pri práci pretrváva 
dlhodobo, osoby sú nespokojné, nedokážu vzájom-
ne spolupracovať a hľadajú obhajobu vlastných kro-
kov u osôb, ktoré by na konflikte nemuseli byť zain-
teresované. Vzniká polarizácia, ktorej sprievodnými 
javmi býva vzájomné osočovanie, obviňovanie, vy-
hrážky a agresia. Osoby nedokážu spolupracovať, 
zúčastnené strany sporu si navzájom ubližujú.

 ¾ Vzájomné odcudzenie – sporné strany sa vyhýba-
jú jeden druhému, pri vzájomných stretnutiach ne-
dokážu premôcť negatívne pocity. u niektorej stra-
ny môže dokonca prevládať strach zo vzájomného 
kontaktu.

 ¾ Útok – Pre útok je charakteristická agresia, ne-
kontrolovateľné správanie, otváranie ďalších spo-
rov, údery pod pás, znevažovanie a dehonestácia 
druhej osoby. V tejto fáze konfliktu je ľudská dôs-
tojnosť pošliapaná. Veľmi ťažká situácia nastáva, 
keď je útok vedný od vedúceho pracovníka smerom 
k podriadenému.

 ¾ Sklamanie a vyčerpanie – konflikt sa dostal do 
fázy, kedy sú osoby vyčerpané, túžia po pokoji, pre-
žívanie konfliktu je náročné a namáhavé. Táto fáza 
sa môže striedať s fázou útoku i dlhé roky. Roky 
pretrvávajúci konflikt je devastujúci, oberá o silu, 
chuť do práce i do života.

riešenie konfliktných situácií 
a školská mediácia

RNDr. Anna Zimová
vedúci pedagogický zamestnanec

Konflikty nie sú vo svojich prejavoch konštantné, ale majú svoj 
vývoj a neustále narúšajú rovnováhu systémov. Aj keď konflikt 
zvykneme vnímať ako niečo negatívne, riešenie konfliktu môže 
viesť k mnohým pozitívnym javom. V príspevku sa venujeme rie-
šeniu konfliktov a navrhujeme prijateľné spôsoby riešenia kon-
fliktných situácií v školskom prostredí. Popisujeme spôsoby rie-
šenia konfliktov aj s využitím odbornej metódy – mediácie.

* VýchODIská RIeŠeNIA kONflIkTOV *

Autoritatívne metódy riešenia konfliktov sa vyzna-
čujú tým, že jedna zo strán používa svoju silu a vplyv na 
to, aby získala čo najviac pre seba, často bez ohľadu na 
druhú stranu a aj na jej úkor. Do riešenia konfliktu môže 
byť zapojená i tretia strana – autorita – tá rozhodu-
je podľa zákona alebo vlastnej úvahy (Bednařík, 2000, 
s. 41). Všade tam, kde treba rýchlo a striktne rozhodo-
vať, sa bez autoritatívneho rozhodovania nezaobídeme.

 Príklad:

Keď zástupca riaditeľa školy zostavuje rozvrh ho-
dín, snaží sa zohľadniť požiadavky jednotlivých uči-
teľov. Lenže všetky požiadavky všetkých pedagó-
gov sa splniť nedajú, preto musí rozhodnúť sám.

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov
Vyjednávanie – Je použiteľné vtedy, keď si obe strany 
uvedomujú, že potrebujú komunikovať a zotrvanie v spo-
re je pre ne nevýhodné. Predpokladá sa, že každá stra-
na bude musieť čiastočne ustúpiť zo svojich pozícií. Naj-
lepším výsledkom vyjednávania je, keď obe strany sporu 
majú pocit, že niečo získali. Vyjednávanie môže viesť na-
príklad vedenie školy so zástupcami odborového zväzu.

Mediácia – Je odborná metóda riešenia konfliktov za 
pomoci tretej neutrálnej osoby. Jej úlohou je zistiť zá-
ujmy oboch strán v spore, usmerňovať chod diskusie, 
analyzovať situáciu, posúvať diskusiu k navrhovaniu 
možných riešení účastníkmi sporu, hľadať pozície jed-
notlivých osôb v konflikte a dospieť k výsledkom, ktoré 
by mohli byť prijateľné pre všetkých. Mediácia je použi-
teľná vtedy, ak osoby majú záujem vyriešiť konflikt, sú 
ochotné sa spolu rozprávať a aspoň čiastočne pocho-
piť pozície toho druhého. Za týchto podmienok možno 
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dospieť ku kompromisu alebo ku konsenzu. Aj v škol-
skej praxi sú spory, ktoré sa dajú riešiť mediáciou.

 Príklad:

V spore medzi učiteľmi, z ktorých jeden učí v triede 
predmet a druhý seminár k predmetu. Učiteľ pred-
metu obviní vyučujúceho seminára, že požadova-
né učivo neučil správne, že príliš mäkko alebo príliš 
tvrdo známkuje.

Mediácia nie je vhodná, keď osoby nie sú ochotné ko-
munikovať, keď komunikácia je sprevádzaná výbuchmi 
hnevu, zúrivosti, plaču a nenávistnými prejavmi. Mediá-
cia nefunguje, keď niektorá strana predkladá ultimáta, 
vyžaduje plniť nesplniteľné podmienky a ak ide o taký 
predmet sporu, kde je podozrenie z trestného činu. 

 Príklad:

Triedny učiteľ žiaka, ktorý šikanuje, chce vyjednávať 
v prospech tohto žiaka, napriek tomu, že žiak dlho-
dobo šikanuje mladších žiakov z iných tried školy.

Pri využívaní mediácie treba viesť spor nestranne, sna-
žiť sa rokovať vyvážene. Dôležité je, aby obe strany, 
pokiaľ možno rovnakým dielom, prispeli k pokojnému 
urovnaniu sporu. Pri využívaní mediačných zručnos-
tí by človek, ktorý spor usmerňuje, nemal navrhovať 
vlastné riešenia. Najdôležitejšie je, aby osoby dospe-
li k dohode, ktorú vidia ako reálnu, akceptovateľnú, 
zohľadňujúcu záujmy oboch strán.

Fázy mediačného procesu
 ¾ Zoznámenie sa so stranami sporu — Najlepšie 
je, ak zoznámenie sa prebieha individuálne. Je tak 
väčšia šanca pochopiť podstatu problému bez vzá-
jomných útokov, v pokoji a nájsť cesty, kam smero-
vať diskusiu.

 ¾ Úvodná fáza stretnutia – Ide o vysvetlenie prin-
cípov mediácie, základných pravidiel komunikácie. 
Účastníci musia potvrdiť, že s pravidlami súhlasia. 
Medzi pravidlá komunikácie treba zahrnúť princíp 
neprerušovania výpovede, neskákania si do reči, ne-
urážania sa navzájom a nepoužívania osobných úto-
kov. Na druhej strane treba limitovať súvislú výpo-
veď jedného, aby druhý účastník mal šancu vyjadriť 
sa. Dobrou pomôckou sú napríklad šachové hodiny. 
Ak ide o ostrejšiu výmenu názorov, medzi pravidlá 
treba zaradiť aj to, že strany sa nesmú rozprávať 
priamo, ale výlučne s človekom, ktorý mediáciu ve-
die. To redukuje riziko priamych útokov. Je dôležité, 
aby každý pochopil, že cieľom nie je dokazovať vinu, 
ani potrestať vinníka. cieľom je nájsť dohodu.

 ¾ Rekonštrukcia konfliktu – Účastníci sporu súvisle 
prerozprávajú svoju verziu príbehu. Je dôležité, aby 

mali dosť času objasniť udalosti a fakty, vnímať po-
city, kontrolovať emócie a všetky dôležité súvislos-
ti. Je dobré, ak na základe oboch výpovedí sa medi-
átor pokúsi príbeh zopakovať, parafrázovať, aby sa 
účastníci sporu pokúsili pochopiť vnímanie situácie 
z rôznych uhlov pohľadu.

 ¾ Analýza a určenie sporných bodov – keď už vie-
me, ako sa príbeh odohral, je dôležité nájsť skutoč-
ne sporné body. Treba pomôcť osobám pozrieť sa 
na veci z rôznych uhlov pohľadu.

 ¾ Hľadanie pozitívneho riešenia – snažíme sa ne-
pozerať do minulosti. Potrebujeme hľadať riešenia, 
vidieť spoluprácu a výhody ústretovosti. Vyzveme 
osoby, aby navrhli prijateľné riešenia pre obe stra-
ny v konflikte.

 ¾ Písomná dohoda – Napísanie dohody je posled-
nou fázou mediácie. Dohoda by mala obsahovať 
konkrétne body, termíny, mená. Treba sa vyhnúť 
všeobecným záverom.

 Príklad:

Kolegovia sa budú správať voči sebe slušne. Rodičia 
budú voči sebe prejavovať vzájomnú úctu.

Je dôležité používať konkrétne formulácie.

 Príklad:

Peter nebude voči Mišovi používať vulgarizmy a ne-
bude písať o Mišovi po stenách školy.

Kolega A v spolupráci s kolegom B pripraví manuál 
pre písanie seminárnych prác, aby sa predišlo spo-
rom v rámci tried toho istého ročníka.

Na záver sa dohoda nahlas prečíta a všetky zúčastne-
né strany ju podpíšu.

riešenie konfliktov z pohľadu 
zamestnancov
Pozorovaním sme zistili, že ak zamestnanci prichádzajú 
do vzájomných konfliktov, ktoré neriešia, prerastajú kon-
flikty do veľkých rozmerov. Vtedy prichádza k narušeniu 
vzájomnej komunikácie, aj medziľudských vzťahov. Jed-
nou z úloh vedenia školy je zabrániť vzniku tejto situá-
cie, a to najmä včasným riešením napätí v pedagogic-
kom tíme. Metódy a postupy riešenia konfliktov v znač-
nej miere závisia od temperamentu zamestnancov, od 
povahových vlastností, ale aj od toho, s kým sa dosta-
li do konfliktu. V súčasnosti sme účastníkmi turbulent-
nej doby, ktorá je nevyspytateľná, premenlivá a prináša 
so sebou veľké množstvo konfliktných situácií. Mnohé 
zmeny, ktoré táto doba prináša, sú zamestnancami ťaž-
ko akceptovateľné, nariadenia, pokyny a usmernenia 
sa im javia ako nezmyselné a zbytočné. Vedenie ško-
ly musí zabezpečiť ich plnenie, z čoho pramení nemalá 
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časť konfliktov. Pri analýze pracovných konfliktov treba 
rozlišovať medzi pojmami ukončenie sporu a vyriešenie 
sporu, pretože nie každý konflikt, ktorý bol ukončený, 
bol aj vyriešený. Niekedy býva riešenie konfliktu dlhodo-
bým procesom.

 Príklad:  Riešenie konfliktov z pohľadu zamest-
nancov

Koncom školského roka telefonoval do školy ro-
dič, ktorý bol nespokojný s priebehom školy v prí-
rode, kde sa zúčastnil jeho syn. Bol veľmi nahne-
vaný. Riešenie konfliktu prebiehalo v koordinácii 
s riaditeľom školy. Vyzvali sme rodiča, aby nám pí-
somne vysvetlil, s čím bol nespokojný a pozvali sme 
ho do školy, aby sme sporné veci prediskutovali. 
Rodič návštevu školy prisľúbil. Škola v prírode pre-
behla dva týždne pred jeho telefonátom. S obsa-
hom telefonátu sme oboznámili vedúcu učiteľku 
školy v prírode, ktorá informovala ďalších zúčastne-
ných učiteľov. Učitelia chceli zorganizovať stretnu-
tie s rodičom, boli nahnevaní a všetci argumentova-
li tým, aké ťažké je zorganizovať a uskutočniť ško-
lu v prírode pre väčší počet tried súčasne, koľko 
času z osobného voľna obetovali, aby akcia moh-
la úspešne prebehnúť, ako sa všetci snažili. Boli veľ-
mi nahnevaní a rozčarovaní. Učitelia vedenie školy 
neustále tlačili do toho, aby mohli byť konfrontova-
ní s rodičom, aby sa mohli brániť pred jeho útok-
mi. Obidve strany prebiehajúceho konfliktu boli na-
hnevané. Priame stretnutie učiteľov s rodičom by 
nebolo vhodné. Preto sme dohodli návštevu rodiča 
v škole v neskorších poobedných hodinách.

Rozhovor s rodičom: Rozhovor prebiehal v pokojnej 
atmosfére. Rodičia priniesli písomnú sťažnosť, poveda-
li, že chcú prediskutovať sporné záležitosti hlavne pre-
to, aby sa takéto situácie už ďalej neopakovali. Zaujíma-
la ich písomná žiadosť adresovaná RÚVZ o posúdenie 
vhodnosti zotavovacieho podujatia. Rodičia sa sťažovali, 
že ich syn spal v škole v prírode na rozkladacej pohovke 
a nemal vlastnú posteľ. Rodičov sme ubezpečili, že všet-
ky pripomienky prešetríme a písomne mu odpovieme.

Rozhovor s vedúcou školy v prírode: Rozhovor pre-
biehal v priateľskom duchu, ocenili sme splnenie všet-
kých náležitosti k organizovaniu podujatia. Opýtali sme 

sa na rozkladaciu pohovku, na ktorej žiak spal. učiteľ-
ka povedala, že tretina žiakov spala na takýchto poste-
liach a sami si vyberali, kto na akej posteli bude spať. 
boli to klasické rozťahovacie gauče a nikto vraj nemal 
so spaním problém. Všetci učitelia hneď po príchode prí-
zvukovali žiakom, že ak s niečím nebudú spokojní, nech 
to oznámia triednemu učiteľovi. Nikto zo žiakov nič ne-
oznámil, preto učitelia boli presvedčení, že všetko pre-
behlo v poriadku. Požiadali sme vedúcu školy v prírode, 
aby vypracovala písomnú odpoveď pre rodičov žiaka.

Pozvanie rodiča do školy: Pozvali sme rodičov do 
školy a s pani riaditeľkou ich oboznámili s riešením 
sťažnosti. Vecne sme sa vyjadrili k podnetom. Poďa-
kovali sme za ústretovosť a odovzdali im písomne vy-
pracovanú odpoveď. Rozhovor sme ukončili v priateľ-
skom duchu. Riešenie sporu trvalo 10 pracovných dní.

Riešiť vzniknutú situáciu za prítomnosti rodičov a všet-
kých zúčastnených učiteľov by nebolo vhodné, preto-
že všetci aktéri boli nahnevaní a učitelia boli v presile. 
Museli sme veľmi zvažovať slová učiteľom, pretože tlak 
z ich strany bol veľký a neadekvátny vzniknutej situácii. 
situáciu bolo možné riešiť s využitím mediačných zruč-
ností. Rodič mal pravdu v tom, že deti nemali rovnocen-
né ubytovanie, čo sa odzrkadlilo na cene pobytu.

Odporúčanie:
Je veľmi dôležité presne sformulovať problém, kto-
rý ideme riešiť. Je nutné mať vždy všetky dokumenty 
v poriadku a konať podľa právnych predpisov. Je vhod-
né problémovú situáciu najskôr prediskutovať s každou 
stranou sporu zvlášť. k jednotlivým stranám konfliktu 
treba pristupovať s porozumením. Je dôležité, aby jed-
notlivé strany konfliktu videli, že situáciu chceme spra-
vodlivo vyriešiť. Je vhodné pomenovať chyby s cieľom 
ich nápravy. Tak ako existuje veľa typov konfliktov, exis-
tuje i veľa spôsobov, ako ich riešiť. Treba si uvedomiť 
že protistrana nie je náš nepriateľ. Je to kolega, rodič, 
žiak s vlastným názorom. Mal by cítiť, že nám na ňom 
záleží, že sa o neho zaujímame. Rozhovor by mal pre-
biehať vo vecnej rovine a zásadne iba o spore, ktorý rie-
šime. Nie je dobré od témy odbiehať a pridávať k nej 
ďalšie nevyriešené alebo už vyriešené konflikty. Ak vyža-
dujeme od iných, aby sa správali podľa pravidiel, aj my 
sami musíme pravidlá dodržiavať. Všetky strany, ktoré 
sa konfliktu zúčastnia, musia vidieť, že chceme riešiť si-
tuáciu čestne a spravodlivo. 
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DO POZORNOSTI

V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V

1. júl – 31. august 2021

dôlEžité tErMíny

Pamätný deň, štátny sviatok

5. 7. Deň zahraničných slovákov – pamätný deň, sviatok sv. cyrila a sv. Metoda – štátny sviatok

17. 7. Výročie deklarácie o zvrchovanosti sR

4. 8. Deň Matice slovenskej

29. 8. Výročie slovenského národného povstania

Medzinárodný deň

25. 7. Deň rodičov

30. 7. Medzinárodný deň priateľstva

12. 8. Medzinárodný deň mládeže

Termíny

1. 7. – 31. 8. letné prázdniny.

2. 7. ukončenie zberu dát o žiakoch prihlásených na opravný termín ečaPfIč Ms.

do 6. 7. ŠVs spracuje výsledky odvolania po prijímacích skúškach na sŠ.

do 7. 7. ZŠ naplní cez PROfORIeNT dáta žiakov, export zašle do príslušného ŠVs.

od 9. 7. Po centrálnom spracovaní databáz zašle ŠVs exporty pre Proforient cez cPPPaP.

9. 7. ŠVs zabezpečí výmenu databáz žiakov, zverejní štatistiky a sprístupní aktuálne číselníky na webe.

do 15. 7. Štvrťročný výkaz o práci v školstve MŠVVŠ sR 1-04 (web aplikácia).

9. 8. – 27. 8. letné školy – základné školy a stredné odborné školy.

do 31. 8. Opravné a komisionálne skúšky.

Priebežne júl

Oznámenie úradných hodín počas letných prázdnin. Prenesenie databázy žiakov v informačnom systéme školy do nového školského roka. 
Organizácia ŠkD počas prázdnin. čerpanie dovoleniek prevádzkových zamestnancov. Prevádzka MŠ a ŠJ počas prázdnin žiakov ZŠ (v ZŠ 
s MŠ). letná údržba školy. hodnotiaca analýza práce (napr. plnenie plánu hlavných úloh, činnosti MO, projektov, plánu vnútroškolskej kon-
troly, prijatie opatrení). Archivácia/skartácia dokumentov. kontrola dodržiavania rozpočtovej skladby. Príprava interných smerníc, vnútor-
ných pokynov. Doplnenie tlačív pre nový školský rok. spracovanie miezd, výkazy a odvody do poisťovní.

Priebežne august

Aktualizácia databázy žiakov tried v informačnom systéme školy. Pedagogicko-organizačná a materiálno-technická príprava zabezpečenia 
VVP. Príprava prehľadov o týždenných úväzkoch, rozsahu pedagogickej činnosti a odbornej činnosti, rozvrhov hodín, náplne práce. Zadele-
nie triednictva, správcovstva kabinetov, učební, menovanie uvádzajúcich učiteľov, vedúcich MO, koordinátorov školských aktivít a projektov. 
finalizácia úprav v ŠkVP a VP. Plán pedagogického dozoru, pohotovostných služieb. Úprava tried, prevzatie triednej dokumentácie, príprava 
katalógových listov ‒ pokyny pre triednych učiteľov, označenie tried. Príprava oddelení ŠkD, denné plány, ranné služby, zápisné lístky, pre-
hľady výchovnej činnosti. Príprava ponuky záujmových útvarov. Školenie zamestnancov v bOZP a PO, pripravenosť a stav civilnej a požiar-
nej ochrany zdravia pri práci. Zasadnutie členov MO. Návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a priľahlých priesto-
rov školy na dobu určitú ‒ zriaďovateľovi na schválenie. Oznamy o otvorení školského roka, platných vnútorných smerniciach a pokynoch. 
Pripravenosť školskej kuchyne a jedálne na prevádzku.

Porady

Gremiálna rada (napr. vedenie školy, vedúci MO, asistent učiteľa, školský psychológ, výchovný poradca, koordinátori projektov, vedúca 
ŠkD, vedúca ŠJ).

Úvodná pedagogická rada ‒ program (napr. rokovací poriadok, ŠkVP, klasifikácia a hodnotenie predmetov, roz-
vrh hodín, zmeny v školskom poriadku, štatút výchovnej komisie, plán práce školy a ŠkD, plán kontrolnej a hos-
pitačnej činnosti, hodnotenie pedagogických zamestnancov, IVP, začlenenie žiakov, členovia komisií, organizá-
cia ŠkD, prevádzkový poriadok školy, štúdium v zahraničí, úväzky a triednictvo, plán práce výchovného poradcu, 
konzultačné hodiny, krúžková činnosť, plán výletov a exkurzií, opatrenia na zlepšenie VVP, organizácia začiatku 
školského roka, kontinuálne vzdelávanie, organizačný poriadok, nadčasová práca zamestnancov).

zodpovedá riaditeľ,  
pedagogická rada prero-
kúva a odporúča schvá-
liť, neschváliť, prijať, ne-
prijať, berie na vedomie, 

navrhuje a pod.

Režim stravovania detí, žiakov, zamestnancov, ostatných stravujúcich (v prevádzkovom poriadku). Prevádzkový 
poriadok školy, telocvične, odborných učební a pracovísk. schvaľuje RÚVZ

Pracovná porada, prevádzková porada, porada triednych učiteľov, porada vedúcich metodických orgánov

Zdroj: www.svs.edu.sk, www.kalendar.azet.sk, www.cvtisr.sk, www.vykazy.sk, www.nucem.sk, www.minedu.sk

Spracovala: PaedDr. Katarína Písečná
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Otázky a odpovede

individuálnE vzdElávAniE 
v zAHrAniČí

Zákonný zástupca chce vzdelávať dieťa v zahra-
ničí bez účasti žiaka druhého ročníka ZŠ v ško-
le. Ako má postupovať kmeňová škola na Sloven-
sku? Rodičia nevedia, ako dlho sa zdržia v zahra-
ničí, chcú vzdelávať dieťa v domácom prostredí 
(pravdepodobne 4 až 5 mesiacov). Postupuje sa 
v tomto prípade podobne ako pri individuálnom 
vzdelávaní? Musí rodič doložiť k žiadosti osobu, 
ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady pre prvý 
stupeň základnej školy?

Individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základ-
nej školy je jednou z foriem osobitného spôsobu pl-
nenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e) zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov. Toto individuálne vzdelávanie 
sa odlišuje od individuálneho vzdelávania podľa § 24 
ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. tým, že sa 
žiak nevzdeláva v škole v zahraničí. Vzdelávanie si za-
bezpečujú zákonní zástupcovia v domácom prostredí. 
Domáce vzdelávanie žiakov v zahraničí je umožnené 
všetkým žiakom v zahraničí bez rozdielu plnenia po-
vinnej školskej dochádzky v rámci primárneho vzdelá-
vania alebo v rámci nižšieho stredného vzdelávania. 
Zákonodarca nevyžaduje odbornú spôsobilosť osoby, 
ktorá bude individuálne vzdelávanie zabezpečovať.

Podľa § 25 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. „Žiaci, 
ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky 
podľa § 23 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z., vyko-
najú skúšku zo všetkých povinných vyučovacích pred-
metov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej 
školy okrem predmetov s prevahou výchovného za-
merania za každý príslušný školský rok, najviac však 
za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základ-
nej školy a deviateho ročníka základnej školy.“ Školský 
zákon neobmedzuje termín vykonania komisionálnej 
skúšky u žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku 
individuálne v zahraničí. Aby mal žiak dostatočný časo-
vý predstih na prípravu, o termíne, obsahu a rozsahu 
komisionálnych skúšok ho musí riaditeľ školy upovedo-
miť najmenej 15 dní pred jej konaním.

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, 7. 5. 2021,  
zdroj: direktor.sk

otázky a odpoVede

SOciálny PEdAgóg – zMEnA 
zArAdEniA zAMEStnAncA  
A AdAPtAČné vzdElávAniE 

Máme zamestnaného sociálneho pedagóga, kto-
rý predtým na tejto pozícii nepracoval. Pracoval 
u nás ako asistent učiteľa a v tejto kategórii ab-
solvoval aj adaptačné vzdelávanie. Je potrebné, 
aby absolvoval adaptačné vzdelávanie aj ako od-
borný zamestnanec?

Podľa § 31 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov a pomôcky pre apli-
kačnú prax, ktorú vydalo MŠVVŠ sR dňa 19. 11. 2019, 
podľa môjho názoru, treba pri zmene zaradenia z pe-
dagogického zamestnanca na odborného zamestnan-
ca absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková, 15. 3. 2021, 
zdroj: direktor.sk

SOciálny PEdAgóg A PrAx

Prijímame do pracovného pomeru sociálneho pe-
dagóga. Môžeme ho zaradiť ako začínajúceho 
a rátať mu započítanú prax? Uchádzač predtým 
pracoval 15 rokov ako samostatný radca na úse-
ku sociálnych vecí a rodiny, odd. sociálnoprávna 
ochrana detí a sociálna kuratela. Pracovná činnosť 
sa v dosť veľkej miere prekrýva s náplňou práce 
sociálneho pedagóga, budeme mu rátať roky do 
započítanej praxe. Uchádzač nepracoval na pozí-
cii sociálneho pedagóga v školstve. Mal by byť 
zaradený do kategórie začínajúci odborný za-
mestnanec a absolvovať adaptačné vzdelávanie?

áno, pokiaľ ide o prvý pracovný pomer v školstve, tak 
podľa § 29 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch ho zaradíte do kariérového stupňa začínajúci za-
mestnanec. Započítanie praxe na účely zvýšenia plato-
vej tarify je v kompetencii zamestnávateľa podľa § 6 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková, 28. 1. 2021, 
zdroj: direktor.sk
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z hIsTóRIE ŠKOLsTVA

V  Pohľady do minulosti škôl  V

Rozvoj predškolského vzdelávania patril v Československu k najhodnotnejším výsledkom školskej politiky. Patrili 
sme k špičke v zaškolenosti detí posledného ročníka materských škôl.

Prvá detská opatrovňa bola zriadená na našom území v roku 1829 v Banskej Bystrici. Zaslúžila sa o ňu grófka 
 Terézia brunswicková (1775 – 1861). Potom začali vznikať ďalšie detské opatrovne v Bratislave, v Trnave, v Nitre 
(1850), v Pliešovciach (1855) a v ďalších mestách, zväčša pod patronátom jednotlivcov alebo dobročinných spolkov. 

Detská opatrovňa vznikla v roku 1843 aj v Nových Zámkoch (čoskoro však zanikla a bola obnovená v roku 1864), 
podobne v Palárikove bola detská opatrovňa zriadená v roku 1842, neskôr zanikla a obnovila sa až pred koncom 
19. storočia.

Ďalšia vlna zakladania detských opatrovní sa zdvihla na prelome 19. a 20. storočia. Vo väčšej miere sa to dialo aj zá-
sluhou štátu, napr. v Bardejove (1898), vo Veľkom Krtíši (1909), v Ábelovej (1902), v Detve (1900), v Lukáčov-
ciach (1883, s podporou maďarskej organizácie feMkA). 

Nové detské opatrovne vznikali nielen v mestách a mestečkách, ale aj v menších obciach. O ich vznik sa zaslúžili aj 
šľachtické rodiny, miestni patróni. Takou bola detská opatrovňa v Novej Vsi nad Žitavou s podporou baróna Jána 
klobušického, v Kysuckom Novom Meste (1881) pod záštitou grófa csákyho. 

Vznikajú aj rádové detské opatrovne, napr. sv. jána Nepomuckého v Čičove (1889), Sestier sv. Kríža v Dunaj-
skej Lužnej (1908), Rádu sv. Františka v cíferi (1900). 

Aj židovská obec si zakladá vlastné detské opatrovne vo Vrbovom (1893), v Lipanoch (1883). 

Vznikali aj detské opatrovne pre deti robotníkov, napr. v Hodruši-Hámroch (1887) pre deti baníkov. sieť detských 
opatrovní však bola stále veľmi riedka. 

Inak tomu nebolo ani za I. československej republiky alebo slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Povojnový 
rozmach výstavby predškolských zariadení (pod názvom materské školy) súvisel s masívnym nástupom žien do pra-
covného pomeru a podporou štátu. 

Treba sa zastaviť aj pri názve – od konca 19. storočia sa vžil na slovensku názov podľa maďarského – óvoda, ktorý 
sa v mnohých regiónoch upravoval ako dedovňa, kisdadó a pod. 

PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

predškolské zariadenia  
V minulosti
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