Výpoveď pre bývalú zamestnankyňu Slovenského národného múzea
Dášu Michalcovú je neplatná
Bratislava, 10.10.2016
Sudkyňa Okresného súdu Prievidza Eva Kiššová dnes vyniesla rozsudok vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru bývalej zamestnankyne Slovenského národného múzeu
- Múzeum Bojnice pani Dáši Michalcovej. Výpoveď pre pani Michalcovú je neplatná.
“Dnešné rozhodnutie je ďalším pozitívnym signálom pre bežných ľudí na Slovensku, ktorí majú
podozrenie z nehospodárnosti na ich pracovisku, ale boja sa ozvať. A je tiež dobrou správou o
úrovni slovenských súdov, ktoré sú pre boj za čestné Slovensko bez korupciu kľúčové,” myslí si
riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.
D. Michalcová niekoľko rokov upozorňovala svojho zamestnávateľa na možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami na Bojnickom zámku. Podľa medializovaných informácií malo ísť o rádovo státisíce eur.
V máji minulého roka jej bola daná výpoveď z organizačných dôvodov. Pani Michalcová sa rozhodla obrátiť na súd vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Nadácia Zastavme korupciu sprostredkovala pani Michalcovej právne služby advokátskej
kancelárie Dentons Europe CS LLP v Bratislave a ich spolupracujúcich advokátov Martina
Mendela a Lindy Mendelovej.
Sudkyňa na dnešnom pojednávaní vyjadrila svoje presvedčenie, že organizačná zmena,
ktorá bola formálnym dôvodom výpovede, bola len zdanlivá. Skutočným dôvodom, prečo
pani Michalcová prišla o prácu, mal byť fakt, že bola pre vedenie múzea nepohodlná.
Pracovný pomer pani Michalcovej sa skončí nadobudnutím právoplatnosti rozsudku a
následne jej vznikne aj nárok na náhradu mzdy.
"Som šťastná, že som nabrala odvahu a napísala som Nadácii," reagovala po vynesení rozsudku D. Michalcová.
“Dnes vyhralo právo a zdravý rozum. Aj rozsudky ako ten dnešný nám dodávajú silu a odhodlanie pomáhať odvážnym ľuďom, ktorí neodvrátia zrak pred rozkrádaním vo svojom okolí,”
dodáva Sibyla.
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O Nadácii Zastavme korupciu
Nadáciu Zastavme korupciu založili spoluzakladateľ spoločnosti ESET Miroslav Trnka a
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podnikateľ v reklame Michal Bláha. Jej hlavným cieľom je čo najviac obmedziť korupciu a
jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Medzi jej základné piliere
patrí osveta a vzelávanie, pomoc oznamovateľom korupcie, podpora investigatívneho žurnalizmu a zapájanie verejnosti.
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