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PRACOVNÝ PORIADOK 

 
pre pedagogických a ostatných zamestnancov Základnej školy s materskou školou 

Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. 

 

 

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

 

vydáva 
 

 
v zmysle  § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ( ďalej len 

ZVZ ) v znení neskorších predpisov, po súhlase Základnej organizácie Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy  pri ZŠ s MŠ Samuela Timova, Trenčianska Turná 30  tento 

pracovný poriadok. 

PRVÁ ČASŤ 

Článok 1  

Rozsah platnosti pracovného poriadku 
 

1. Pracovný poriadok sa vzťahuje na Základnú školu s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30( ďalej len škola ). 

2. Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.  

3. Na  zamestnancov,  ktorý pre školu vykonávajú práce na základe dohôd  o pracovnej 

činnosti, alebo dohôd o vykonaní práce sa vzťahuje pracovný poriadok len do tej 

miery, pokiaľ to vyplýva z uzatvorenia dohody. 

4. Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia 

Zákonníka práce ( ďalej len ZP ),  ZVZ s ohľadom na špecifiká školy a s pracovným 

poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení. 

 

Článok 2 

Oprávnenosť konať v pracovnoprávnych vzťahoch 

1. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje základná škola ( zamestnávateľ ) vo svojom 

mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

2. V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa štatutárny orgán; 

ktorým je riaditeľka školy. 

3. Právne úkony za zamestnávateľa voči riaditeľke školy robí starosta obce, ktorý ju do 

funkcie vymenoval  (§ 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov). 

4. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú 

oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v jeho mene  právne úkony vyplývajúce z 

ich funkcií určených organizačnými predpismi zamestnávateľa. 
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5. Riaditeľka školy  môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili 

určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jej mene. V písomnom poverení 

musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

6. Vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ktorými sú jeho orgány (§ 9 ods. 1 Zákonníka 

práce), ako aj jeho ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 

stupňoch riadenia školy, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom 

zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať 

im na ten účel záväzné pokyny. 

 

DRUHÁ ČASŤ 
PRACOVNÝ POMER 

Článok 3 

Vznik pracovného pomeru  

1. Pracovný pomer vzniká na základe písomnej zmluvy medzi školou a zamestnancom 

uzavretej najneskôr v deň nástupu do práce. 

2. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy riaditeľka školy (alebo ňou poverený príslušný 

vedúci zamestnanec) oboznámi prijímaného zamestnanca s právami, povinnosťami, 

právnymi a platovými podmienkami výkonu práce, s pracovným poriadkom,  

Kolektívnou zmluvou, organizačným poriadkom. 

3. Zamestnanec preukáže, že spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme ( §3 

ZVZ ). Zamestnávateľ je pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinný vyžiadať od 

uchádzača príslušné doklady preukazujúce spĺňanie predpokladov výkonu práce vo 

verejnom záujme a vyplnené tlačivá súvisiace s jeho prijatím do pracovného pomeru ( 

dotazník, doklady o vzdelaní, prípadne potvrdenie od príslušného úradu práce o dobe 

vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie ), preukázanie bezúhonnosti výpisom 

z registra trestov nie starším ako tri mesiace ( §3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. a § 9 

ods. 1 zákona č. 317/2009 ), potvrdenia o zamestnaní; vstupnú lekársku prehliadku, ak 

sa táto vyžaduje a je nutná vzhľadom na prácu, ktorú má zamestnanec vykonávať, 

u pedagogických a odborných zamestnancoch aj lekárske potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti a duševnej spôsobilosti  vo vzťahu  k výkonu jeho činnosti, príp. doklady, 

preukazujúce ovládanie štátneho jazyka ( ak vzdelanie získal v inom štátnom jazyku ).  

4. Ak ide o pedagogického alebo odborného zamestnanca, zamestnávateľ je povinný 

zisťovať, či zamestnanec spĺňa nasledovné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti a na výkon odbornej činnosti: 

 kvalifikačné predpoklady, ak zákon č. 317/2009 Z.z. neustanovuje inak, 

 bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť, 

 ovládanie štátneho jazyka, ak zákon č. 317/2009 Z.z. neustanovuje inak 

 poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo 

príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženská výchova. 

5. Pracovnú zmluvu so zamestnancom uzatvára riaditeľka školy. 

6. Obsah pracovnej zmluvy: 

a) dohodnutý druh práce, 
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b) miesto výkonu práce, 

c) deň nástupu do práce. 

7. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí v ods. 6 aj ďalšie 

pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku 

výpovednej doby. Ak sú uvedené pracovné podmienky dohodnuté v Kolektívnej 

zmluve, stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce. 

 

8. V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace. 

Skúšobnú dobu dohodnutú v pracovnej zmluve nemožno predlžovať. Skúšobná doba 

sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí 

dohodnúť písomne, inak je neplatná. 

9. Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na 2 roky. Pracovný pomer 

na dobu určitú možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac 

2 krát 

10. Druh práce a platové zaradenie sa označuje podľa katalógu pracovných činností. 

Odmeňovanie sa uskutočňuje v zmysle platných platových poriadkov a príslušných 

platových taríf.  O poskytovaní náhradného voľna zamestnancom rozhoduje riaditeľka 

školy. 

 

11. Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej 

podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole 

alebo účtovnej kontrole druhého. 

12. Pracovný pomer riaditeľky školy a jej zástupkýň sa zakladá menovaním, pričom 

riaditeľku školy menuje na návrh rady školy zriaďovateľ v zmysle ustanovení zákona 

č 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov. Zástupkyne riaditeľky, vedúcu školskej jedálne a ostatných vedúcich 

zamestnancov, ktorým na základe výkonu činnosti prináleží riadiaci príplatok, menuje 

riaditeľka školy a  obsadzujú sa priamym výberom zamestnanca spomedzi 

zamestnancov organizácie, pri ktorom nie je viazaný postupom vyplývajúcim z § 5 

zákona č. 552/2003 Z. z. Do funkcie ich ustanovuje dohodou riaditeľka školy, ktorá 

bola vymenovaná do funkcie na základe výberového konania.  

13. Zákon č. 552/2003 Z. z. sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné 

činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce . Tzn., že 

u tejto skupiny zamestnancov zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy 

postupuje len podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). 

14. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo 

manipulačné s prevahou fyzickej práce sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z.z. § 5. 

15. Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie vyžadovať 

len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od 

uchádzača, ktorý už bol zamestnávaný požadovať predloženie pracovného posudku a 

potvrdenie o zamestnaní. 

16. Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie 

a) o tehotenstve,  

b) o rodinných pomeroch, 

c) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. 
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17. Uchádzač je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia 

výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke 

pracovného času u iného zamestnávateľa, ak ide o mladistvého. 

18. Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu 

rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2 Zákonníka 

práce). 

19. Pracovný pomer vznikne aj vtedy, ak zamestnanec v dohodnutý deň nenastúpi do 

práce pre prekážku v práci a ak o tejto prekážke zamestnávateľa do týždňa upovedomí. 

Od pracovnej zmluvy možno odstúpiť, len kým zamestnanec nenastúpi do práce 

v dohodnutý deň bez toho, že by mu v tom bránila prekážka v práci, alebo do týždňa 

neupovedomí zamestnávateľa o tejto prekážke. 

20. Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo 

osoba bez štátnej príslušnosti, ustanovuje osobitný predpis.
1
  

21. Súčasťou pracovnej zmluvy je pracovná náplň zamestnanca, ktorú vyhotovuje 

príslušný poverený zamestnanec školy ( riaditeľka alebo zástupkyne ). 

22. Pri nástupe do práce je zamestnanec povinný okrem dokladov uvedených v bode 6 čl.3 

predložiť  doklady o nároku na prídavky na deti a na úľavu z daní zo mzdy.  

23. Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým 

zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu;  práva a povinnosti 

z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. 

24. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinností, ak zamestnanec 

odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyny, ktoré 

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými 

mravmi, 

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných 

osôb. 

Článok 4 
Pracovný pomer na kratší pracovný čas 

1. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný 

čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. 

2. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného 

pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného 

pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. 

3. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. 

4. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí plat zodpovedajúci 

dohodnutému kratšiemu pracovnému času. 

5. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo 

obmedziť v porovnaní so zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný 

pracovný čas. 

6. Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov 

zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na 

ustanovený týždenný pracovný čas. 

                                                           
1
 § 21 až § 23 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov. 
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7. Pracovný pomer na kratší pracovný čas, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec 

skončiť podľa § 59 ZP a vzťahujú sa naň  všetky ustanovenia  Zákonníka práce. 

Článok 5 
Vymenovanie a odvolanie 

1. Školu riadi riaditeľka školy. Riaditeľku školy  vymenúva na dobu päťročného 

funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy   podľa § 3  zákona č. 596/2003 Z. 

z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) na návrh  

rady školy a na základe výberového konania podľa § 4 tohto zákona. Návrh rady školy 

je pre zriaďovateľa záväzný.  

 

2. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľky s ňou dohodne podmienky podľa § 7 

ods. 3 a § 42 a § 43 Zákonníka práce v pracovnej zmluve a určí jej plat podľa 

osobitného predpisu.
2
 

 

3. Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľky školy, ktorej zriaďovateľom je obec, 

vystupuje za zriaďovateľa starosta obce. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľky 

školy  sa nevzťahuje osobitný predpis.
3
 

 

4. Zriaďovateľ školy   môže odvolať riaditeľku školy  za podmienok ustanovených v § 3 

ods. 7 a 8 zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

5. Riaditeľka školy, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy.  

 

6. Vymenovaním do funkcie sa nezakladá pracovný pomer. S riaditeľkou školy, ktorá je 

štatutárnym orgánom, dohodne podmienky podľa § 43 Zákonníka práce v pracovnej 

zmluve, t. j. za zamestnávateľa podpisuje pracovnú zmluvu, orgán, ktorý ho do 

funkcie vymenoval. V pracovnej zmluve riaditeľky sa ako zamestnávateľ uvádza 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, teda 

škola, v ktorej vykonáva funkciu riaditeľky. 

 

7. Ak sa vedúci zamestnanec vzdá funkcie alebo bude z funkcie odvolaný, prestane 

spĺňať predpoklad ustanovený v osobitnom predpise
4
. Odvolaním z funkcie sa 

pracovný pomer automaticky nekončí. Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže 

dohodnúť na inej pre neho vhodnej práci. Ak nedôjde k dohode, môže s ním 

zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou.  

 

8. Ak vedúci pedagogický zamestnanec nesplní podmienky podľa § 34 zákona č. 

317/2009 Z.z. bude z funkcie odvolaný. 

 

9. Ak má riaditeľka školy  dohodnutý pracovný pomer na dobu funkčného obdobia, t. j. 

na dobu určitú, uplynutím funkčného obdobia končí aj jej pracovný pomer, ak sa so 

zamestnávateľom nedohodne inak. 
                                                           
2
 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3
 § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

   § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych  

   krajoch) v znení neskorších predpisov. 
4
 § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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10.  Voľné miesta ďalších vedúcich zamestnancov – zástupcov riaditeľa školy, vedúcu 

školskej jedálne, vedúcu ŠKD, vedúcu THÚ -  sa  obsadzujú priamym výberom 

zamestnanca spomedzi zamestnancov organizácie, pri ktorom nie je viazaný postupom 

vyplývajúcim z § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Do funkcie ich ustanovuje dohodou 

o zmene pracovnej zmluvy riaditeľka školy, ktorá bola vymenovaná do funkcie na 

základe výberového konania.  

 

Článok 6 

Zmena dojednaných podmienok 

1. Obsah pracovnej zmluvy sa môže zmeniť iba vzájomnou dohodou písomne uzavretou 

a prehlásenou za neoddeliteľnú súčasť pracovnej zmluvy. 

2. Preložiť zamestnanca na výkon práce do iného miesta  než bolo dojednané v pracovnej 

zmluve, možno iba s jeho súhlasom. 

3. Riaditeľka v súlade so ZP v odôvodnených  prípadoch môže zamestnanca zaradiť aj 

bez jeho súhlasu na nevyhnutne potrebný čas, ak je to potrebné na odvrátenie 

mimoriadnej udalosti, alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. 

 

Článok 7  
Skončenie pracovného pomeru 

1. Pracovný pomer možno skončiť 

a) dohodou, 

b) výpoveďou - § 63 ZP ods. 1 písm. a,b,c, d, e, ods. 2 písm. a,b, 

nesplnením predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 

zákona č. 317/2009 Z.z.,   

c) okamžitým skončením - § 68 ZP písm. a, b – pracoval pod vplyvom 

alkoholu, 

d) skončením v skúšobnej dobe. 

2. Pracovný pomer zaniká : 

a) smrťou zamestnanca, 

b) zánikom organizácie, s ktorou je zamestnanec v pracovnom pomere pokiaľ nedošlo k 

prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov, alebo k skončeniu 

pracovného pomeru. 

3. Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí  uplynutím dohodnutej doby. 

4. Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak sa neskončil v texte 

spomínaným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým:  

a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa 

vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt, 

b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest 

vyhostením z územia Slovenskej republiky,  

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

Slovenskej republiky. 
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5. Postup, výpovedné doby pri skončení pracovných pomerov, zákaz výpovede, účasť 

odborových orgánov pri týchto úkonoch upravujú § 62 až 74 ZP. 

6. Pred skončením pracovného pomeru je zamestnanec povinný informovať riaditeľku 

školy o stave plnenia svojich pridelených úloh, odovzdať predmety osobného 

vybavenia, pracovné pomôcky a zverené predmety, za ktoré zodpovedá. Učiteľ je 

povinný okrem toho odovzdať klasifikačné záznamy a podklady pre hodnotenie 

žiakov, vedenie kabinetu, knižnice a ďalšiu školskú dokumentáciu. O odovzdaní vecí 

a úloh, prípadne o spôsobe náhrady škody, ktorú zamestnanec organizácii spôsobil, 

spíše riaditeľka školy, resp. ňou poverený zamestnanec záznam. Pri odovzdávaní 

funkcie, s ktorou je spojené uzatváranie dohody o hmotnej zodpovednosti, musí sa 

vykonať v prípadoch určených § 184 ods. 1) až 4) Zákonníka práce  inventarizácia. 

7. Výpovedné doby sú upravené v § 62 Zákonníka práce. Výpovedná doba je rovnaká 

pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je dva mesiace. Pri výpovedi z dôvodov 

ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) je výpovedná doba tri mesiace, pokiaľ nieje v 

kolektívnej zmluve dohodnuté inak. 

8. Po skončení pracovného pomeru je organizácia povinná vydať zamestnancovi 

pracovný posudok ak oň požiada a to do 15 dní a potvrdenie o zamestnaní v zmysle § 

75 Zákonníka práce. Pracovný posudok však nemusí vydať skôr, ako dva mesiace 

pred skončením pracovného pomeru. Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku 

nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo 

potvrdenie neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov, odo 

dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný 

primerane ho upraviť. Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi 

podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neupravuje inak. 

 

8. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môžu ako zamestnanec, tak aj organizácia 

uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer 

skončiť. 

9. Organizácia môže dať zamestnancovi výpoveď alebo zrušiť okamžite pracovný pomer 

iba po prerokovaní s odborovým orgánom v zmysle § 74 ods. 1 Zákonníka práce, inak 

sú neplatné. 

10. Porušenie ustanovení § 10 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní zo strany 

vedúcich zamestnancov, nesplnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti § 6 

zákona č. 317/2009 Z.z.  sa považuje za dôvod na skončenie pracovného pomeru 

podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č.311/2001. Z.z. Zákonník práce. 

11. Pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, končí zamestnávateľ so 

zamestnancom podľa § 59 ZP , s výpovednými dobami podľa § 62 ZP. 

12. Poskytovanie odstupného a odchodného upravuje § 76 Zákonníka práce. Rozsah 

ďalšieho odstupného a odchodného zamestnancom pri výkone práce vo verejnom 

záujme upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“). 
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TRETIA ČASŤ 

Článok 8 

Spolupráca s odborovou organizáciou 
 

1. Organizácia je povinná vytvárať podmienky pre všestrannú činnosť ZO OZ a jej 

orgánov. Prerokováva, spolurozhoduje so ZO OZ o otázkach týkajúcich sa dôležitých 

záujmov  zamestnancov ( pracovných, zdravotných, sociálnych a kultúrnych ). 

 

2. Odborová organizácia podporuje plnenie pracovných úloh jej členmi, udržiavanie 

pozitívnych medziľudských vzťahov na pracovisku, objektívnu hmotnú a morálnu 

stimuláciu zamestnancov za nimi vykonanú prácu. 

 

3. Odborová organizácia spolupracuje so školu najmä pri: 

 

 vydaní alebo zmene pracovného poriadku, 

 hromadnej úprave pracovného času a nariadení práce nadčas, 

 využití sociálneho fondu, 

 organizačných zmenách, 

 ukončení pracovného pomeru, 

 pláne dovoleniek, 

 v prípadoch, kde to určujú ustanovenia ZP, požiada zamestnávateľ 

o predchádzajúci súhlas príslušný odborový orgán 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
PRACOVNÁ DISCIPLÍNA 

 

Článok 9 

Povinnosti zamestnávateľa 
 

1. Zamestnávateľ  prideľuje prácu v zmysle  pracovnej zmluvy a zabezpečuje podmienky  

plnenie pracovných úloh a dodržiavanie zásad určených príslušnými predpismi, 

pracovným, vnútorným, organizačným poriadkom, Kolektívnou zmluvou a predpismi 

BOZP a PO. 

 

Článok 10 

Povinnosti zamestnancov 
 

1. Základné povinnosti zamestnanca sú stanovené § 81 ZP. Zamestnanec je povinný  

       najmä: 

a) pracovať zodpovedne a riadne podľa svojich síl, vedomostí 

a schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 

predpismi a dodržiavať zásadu riadnej spolupráce s ostatnými 

zamestnancami, 

b) plne využívať pracovný čas na prácu, kvalitne, hospodárne a včas plniť 

pracovné úlohy, 

c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nim vykonávanú, 

dodržiavať ostatné predpisy súvisiace s výkonom práce, ak bol s nimi 

riadne oboznámený, 
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d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim 

určený ošetrujúcim lekárom, 

e) riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a 

chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a 

nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, 

f) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, 

informácie o zdravotnom stave detí a žiakov a výsledky 

psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku. Zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno 

oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to 

neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním 

poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis
5
 neustanovuje inak, 

g) Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého  

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v 

súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný 

za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného 

zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia 

sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania. 

h) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, 

prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné 

výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na 

obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti 

alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa 

učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti. 

 

2. Okrem základných povinností uvedených v ods. 1 sú zamestnanci povinní: 

a) pri svojom styku s ostatnými zamestnancami zachovávať pravidlá zdvorilosti,       

ohľaduplnosti a úcty založené na vedomí spoločného úsilia na plnení úloh, 

b) sústavne zvyšovať svoju odbornú úroveň, 

c) prichádzať do práce v triezvom stave a nepožívať alkoholické nápoje, resp. iné 

omamné prostriedky počas pracovnej doby, 

d) dodržiavať vnútorný pracovný poriadok školy, predpisy vzťahujúce sa na ich prácu,  

predpisy BOZP a PO a ostatné pracovno-právne predpisy, 

e) oboznámiť sa s predpismi o ochrane utajovaných skutočností, prísne ich dodržiavať a 

dbať o to, aby nebolo ohrozované štátne tajomstvo, hospodárske a služobné 

tajomstvo a to i po skončení pracovného pomeru, 

f) oboznámiť bezprostredného nadriadeného s nedostatkami a závadami, ktoré by mohli 

viesť k poškodeniu majetku a zdravia, prípadne pomáhať v rámci svojich možností 

pri ich odstraňovaní, 

g) udržiavať v poriadku svoje pracovisko,  

h) bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a údajoch (sobáš, rozvod, 

narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny, zmeny bydliska, brannú pohotovosť, zmeny 

týkajúce sa nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, dane zo mzdy, 

                                                           
5
 Napr. zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. 
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atď.), predkladať doklad o nariadenom výkone zrážkami zo mzdy a oznamovať 

ďalšie skutočnosti, ktoré sú významné pre pracovný pomer, 

i) v súvislosti s vykonávaním práce vo verejnom záujme neprijímať dary, alebo iné 

výhody s výnimkou darov, alebo výhod poskytovaných organizáciou, v ktorej sú 

zamestnaní, alebo na základe právnych predpisov a kolektívnej zmluvy, 

j) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu verejného záujmu s osobným 

záujmom, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom 

zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného. 

 
3. Povinnosti učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov 

 

1. Okrem všeobecných povinností zamestnanca uvedených v článku 8 sú pedagogickí 

zamestnanci povinní nad rámec ZP v § 5 zákona č. 317/2009 Z.z. a zákona č. 552/2003 

Z.z.   : 

 

a) vychovávať žiakov v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky, neustále 

skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíjať 

kľúčové  kompetencie, starostlivosť o zdravý vývoj žiakov, rešpektovať práva dieťaťa 

(Dohovor o právach dieťaťa) a jeho zákonného zástupcu, 

b) výchovu a vzdelávanie viesť v záujme zdravého rozvoja duševných a fyzických 

schopností detí, pričom majú vychádzať z najnovších poznatkov vedy a kultúrnych 

tradícií, rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a 

poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne 

zázemie, 

c) dodržiavať ŠVP,  ŠkVP ISCED 0,1,2 a  výchovný program ŠKD, dodržiavať 

TVVP(tematické výchovno-vzdelávacie plány), pedagogicko-organizačné pokyny a 

pokyny Ministerstva školstva SR, využívať slobodu vlastného rozhodovania pri 

výbere foriem, metód a prostriedkov ku skvalitneniu vyučovacieho a výchovného 

procesu, 

d) pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o 

priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, rešpektovať platné metodicko-

pedagogické pokyny na hodnotenie žiakov; známky do klasifikačného hárku a aSc 

agendy  je povinný učiteľ zapisovať priebežne jeden krát za týždeň. V prípade, že 

žiakovi hrozí z predmetu známka nedostatočný na polročnom alebo koncoročnom 

vysvedčení, vyučujúci je povinný včas (najneskôr 3 - 2 týždne pred konferenciou) 

upozorniť triedneho učiteľa a rodičov žiaka; v prípade žiakov 9. ročníka upozorniť na 

slabo prospievajúceho žiaka vedenie školy, 

e) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu, 

f) plniť si priamu vyučovaciu činnosť v určenej miere (vychovávateľky priamu 

výchovnú činnosť) a zabezpečovať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-

vzdelávacou činnosťou, 

g) neustále zvyšovať svoju odbornosť v organizovaných alebo individuálnych formách 

vzdelávania, ak to vyžaduje potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin 

sústredení, konzultácií, školení, 

h) sústavne sa snažiť o vytváranie dobrých vzťahov rodičov a verejnosti ku škole, 

i) zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere 

vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa 

konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným  súhlasom zamestnávateľa. 

Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že 

súhlas udelil. Zamestnávateľ môže udelený súhlas z vážnych dôvodov písomne 
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odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. 

Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom je zamestnanec povinný bez zbytočného 

odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných 

právnych predpisov. Súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, 

pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej 

činnosti. § 83 ZP 

j) dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov,  

k) zapisovať sa do knihy dochádzky, 

l) oneskorený príchod musia ospravedlniť vedeniu školy, 

m) ak pre vážnu príčinu nemôžu prísť do zamestnania, oznámia to telefonicky vedeniu 

školy alebo osobne najneskôr do 7,20 hod., 

n) po príchode do školy sa pripraviť na vyučovaciu činnosť (vých. činnosť), prečítať si 

oznamy v zborovni, mesačný plán práce a zúčastňovať sa na jeho realizácii, 

o) počas zvonenia pred začiatkom vyučovacej hodiny vziať triednu knihu zo zborovne a 

odísť do svojej triedy, v ktorej vyučujú, 

p) triedne knihy, záznamy o práci v krúžku sú pedagógovia povinní odkladať na 

vyhradené miesto v zborovni školy; klasifikačné hárky týždeň pred klasifikačnou 

konferenciou nesmú zostávať v triedach; do triednej knihy učiteľ osobne a zreteľne 

zapisuje prebratú látku (aj keď supluje), ktorej názov korešponduje s tematickým 

výchovno–vzdelávacím  plánom a chýbajúcich žiakov (na každej vyučovacej hodine). 



Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní: 

 

a) podporovať rozvoj záujmovej, mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov, podľa 

svojich možností sa aktívne zúčastňovať a aktivizovať túto prácu, 

b) viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k 

dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov, pokynov týkajúcich sa 

starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní, hlavne tých 

predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia, najmä telesná výchova, 

lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, exkurzie, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, 

výlety, dodržiavať pri nich metodické postupy, 

c) viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel správania sa a k ochrane zdravia a 

majetku, 

d) vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi podľa harmonogramu dozorov v prípade 

zastupovania podľa denného suplovacieho hárku; hlavný ranný dozor na 1. stupni 

majú učiteľky podľa rozpisu, vychovávateľky posilňujú dozor po odvedení žiakov 

z ŠKD do tried, 

e) spolupracovať s riaditeľkou školy, rodičmi, prostredníctvom ich organizovaných 

zoskupení a počas vypísaných konzultačných hodín ich informovať o prospechu a 

správaní žiaka; písomné informácie poskytnúť rodičom v zmysle klasifikačného 

poriadku, keď je to nevyhnutné v záujme výchovy a vzdelávania; zároveň 

spolupracovať s radou školy, ktorá zabezpečuje prepojenie školy s obcou a rodičmi 

a ovplyvňuje chod školy vo všetkých jej činnostiach, 

f) spolupracovať so všetkými zamestnancami školy v záujme žiaka, 

g)  spolupracovať s ostatnými školskými a mimoškolskými inštitúciami a zariadeniami, 

h) plniť priamu vyučovaciu činnosť a priamu  výchovnú činnosť v rozsahu priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom
6

 

a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, 

                                                           
6
 Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje  rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej 

výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. 
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i)  byť v škole v čase určenom ich rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase konania 

metodických združení, predmetových komisií, schôdzok rodičovských združení, 

konzultácií s rodičmi, v čase určenom na pohotovosť a na prechodné zastupovanie 

iného učiteľa, 

j) prichádzať na vyučovanie 15 minút pred začiatkom priamej vyučovacej činnosti 

(priamej výchovnej činnosti) a taktiež 15 minút pred začiatkom priamej vyučovacej 

činnosti, ak nezačínajú 1. vyučovacou hodinou, 

k) cestou po chodbe sledovať správanie žiakov aj mimo svojho dozoru, aktuálny 

problém ohlásiť dozorkonajúcemu, v prípade ohrozenia zdravia riešiť okamžite, 

l) s rodičmi dlhodobo nekonzultovať počas dozoru a v priebehu vyučovacej hodiny, 

m) po dozvonení byť bezpodmienečne v triede, 

n) skôr ako začnú vyučovať, prekontrolovať, či učebňa vyhovuje na vyučovanie 

(čistota, teplo, svetlo, poriadok), 

o) pred každou hodinou telesnej výchovy skontrolovať okrem telocvične aj stav šatní, 

to isté urobiť i po skončení hodiny telesnej výchovy, 

p)  učiteľ telesnej výchovy na hodiny telesnej výchovy nosí športové oblečenie, aby 

mohol s deťmi cvičiť. Učiteľ pracovného vyučovania nosí do školskej dielne 

pracovný plášť, pri laboratórnych prácach má pracovný plášť učiteľka chémie 

a fyziky, 

q)  ak učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámiť to zástupkyni riaditeľky školy pre 

II. stupeň, ktorá rozhodne o opatrení; pokiaľ sa v šatni pri telocvični vyskytne 

závada, urobiť záznam do zošita závad a zistiť, kto škodu spôsobil.   

r) ak ide učiteľ učiť do odbornej učebne – PC, dielne, alebo telocvične(miestnosti 

mimo budovy 1. alebo 2. stupňa), odvádza žiakov ich učiteľ; ak sa žiaci sťahujú do 

učební v rámci budov 1. a 2. stupňa, sťahujú sa počas zvonenia a čakajú učiteľov 

pred učebňou. Odborné učebne, telocvičňu, kabinety a dielne zásadne odomyká a 

zamyká príslušný vyučujúci; v týchto priestoroch nesmú zostať žiaci bez dozoru 

učiteľa ani cez prestávku, 

s) pravidelne zapisovať známky do klasifikačného hárku a aSc agendy, 

t) po skončení 2. vyučovacej hodiny príslušný učiteľ zabezpečí, aby týždenníci otvorili 

okná, (aby všetci žiaci opustili triedu a vyprevadí žiakov na veľkú prestávku, ak je 

nepriaznivé počasie žiaci sú v triede, alebo na chodbe), 

u) po skončení poslednej vyučovacej hodiny (vých. činnosti) pedagóg dbá: 

aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili stoly, položili na stoly stoličky a 

vyčistili  svoje miesta od papierov a nečistoty, aby týždenníci skontrolovali čistotu, 

zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné kohútiky, zotreli tabuľu,                                                           

aby sa žiaci na chodbe prezuli, dali prezuvky do vreciek, obliekli, nenechali 

nečistotu a neporiadok, aby upravení opustili školskú budovu,  aby triednu knihu 

uložil na vyhradenom mieste v zborovni 

 vyučujúci na 1. stupni odvádzajú žiakov z horných chodieb, odovzdávajú ich 

vychovávateľkám ŠKD, 

 vyučujúci na 2. stupni dozrú, aby žiaci opustili chodby, na popoludňajšie 

vyučovanie a obed žiaci čakajú na dolnej chodbe 

 delené dozory na po vyučovaní a na obede zabezpečia vyučujúci po vzájomnej 

dohode, v prípade, že v uvedený čas suplujú, upozornia nato zástupkyňu 

riaditeľky školy 

v) pri popoludňajšom vyučovaní odvedú žiakov do učebne a po skončení vyučovacej 

hodiny ich znovu odvedú na chodbu; skontrolujú aj odchod žiakov; vyučujúci 

nesmú odísť, pokiaľ neodišli všetci ich žiaci!!! 

w) ak sa pedagógovia so žiakmi vzďaľujú z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámia 

to členovi vedenia školy. V prípade predpokladaného neskoršieho príchodu 

upozornia vedúcu ŠJ; ak odchádzajú so žiakmi na dlhšiu dobu mimo obec, vyplnia 
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aj tlačivo „Hromadná akcia"; tlačivo musia vyplniť najneskôr 1 deň pred akciou a 

dať podpísať riaditeľke školy. Učiteľ zodpovedný za exkurziu odovzdá zoznam 

žiakov v školskej jedálni, ak sa deti nevrátia na obed, alebo sa dohodne s vedúcou 

jedálne o neskoršom príchode na obed (najneskôr do 14. 00 hod. ), 

x) učiteľ je povinný pri aktivitách mimo školy informovať rodiča – informovaný 

súhlas. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca vyjadriť súhlas 

s uskutočnením viacerých aktivít, 

y) každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok, 

z) pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a vybavovanie súkromných 

vecí, 

aa) počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku 

nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru, 

bb) triedni učitelia zabezpečia, aby sa v triedach triedil odpad(papier, plasty a bioodpad). 

Pokiaľ sú nádoby plné, žiaci odpad odnesú na určené miesto, 

cc) ak žiak úmyselne zničí majetok školy, triedny učiteľ zabezpečí, aby rodič škodu 

zaplatil, alebo poškodený majetok ak sa dá rodič opravil, 

dd) triedny učiteľ si vytvára plán triedneho učiteľa. Jeho realizáciu si priebežne zapisuje 

do tabuľky triednych aktivít. Zapisuje si konzultáciu s rodičom(dôvod návštevy). 

Rodič ju potvrdí podpisom. Plán i tabuľku odovzdá triedny učiteľ zástupkyni RŠ na 

konci školského roka. 

 pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali učebnice 

a učebné texty, ktoré neboli schválené Ministerstvom školstva SR alebo pomôcky na 

výchovu a vyučovanie, ktoré sú veľmi nákladné, 

 pedagogickí zamestnanci sú  povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s 

učebnicami, školskými potrebami a pomôckami pre výchovno - vzdelávaciu činnosť, 

 pred odchodom z pracoviska je pedagóg povinný oboznámiť sa so zadelením na 

zastupovanie neprítomných členov pedagogického zboru, úlohami na nasledujúci deň 

a zapísať zistené závady do „Zošita závad", ktorý je na každom úseku školy. 

 

Článok 11 

Povinnosti vedúcich zamestnancov 
 

1. Základné povinnosti vedúcich zamestnancov sú uvedené v § 82 Zákonníka práce a v § 5 

zákona č. 317/2009 Z.z.:  

a) riadiť, organizovať a kontrolovať prácu a pravidelne hodnotiť vzťah  

zamestnancov k práci, pracovnému kolektívu a hodnotiť ich pracovné 

výsledky,  

b) hodnotiť výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, mieru 

osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov  jedenkrát ročne – uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

začínajúceho PZ, priamy nadriadený podriadeného PZ ( ZRŠ – učiteľov, RŠ 

hodnotí ZRŠ ) podľa zásad hodnotenia uvedených v prílohe č. 1,  

c) oboznamovať podriadených zamestnancov s organizačnými, pracovno-

právnymi predpismi vrátane predpisov o bezpečnosti zdravia pri práci, pri 

výchove a vyučovaní a s predpismi o ochrane štátneho, hospodárskeho a 

služobného tajomstva, 

d) zabezpečovať dodržiavanie všetkých predpisov vzťahujúcich sa na prácu nimi 

vykonávanú, 
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e) dbať o hospodárne a účelné využívanie zverených hospodárskych a finančných 

prostriedkov, ochraňovať majetok v správe štátu a zabezpečovať technický 

stav budov a školských zariadení; na základe výsledkov kontrolných zistení 

oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní i 

iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitného predpisov, 

f) vedúca ŠJ okrem predchádzajúceho bodu zodpovedá za čerpanie energie, 

spotrebu vody, výšku telefónneho účtu, údržbu zariadenia a hospodárenie so 

zverenými finančnými prostriedkami ŠJ riaditeľke školy, 

g) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa platných mzdových 

predpisov, v zmysle vnútorných noriem, diferencovať mzdu zamestnancov 

podľa ich výkonnosti a kvality práce v súlade s ich pracovnými výsledkami,  

h) utvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, 

pre uspokojenie ich kultúrnych a sociálnych potrieb, 

i) viesť zamestnancov v úzkej súčinnosti s odborovou organizáciou pôsobiacou 

na pracovisku k pracovnej disciplíne a v prípade jej porušenia postupovať v 

zmysle ustanovení Zákonníka práce, 

j) zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, poskytovať 

pomoc a utvárať podmienky pre spoluprácu s odborovou organizáciou, 

pomáhať zamestnancom riešiť ich osobné, sociálne a životné problémy. 

2. Riaditeľka školy, okrem povinností uvedených v ods. 1, plní ďalšie úlohy uvedené 

v organizačnom poriadku a ustanovenia § 10 zákona č.552/2003 o výkone práce vo 

verejnom záujme.  

3. Popri povinnostiach v oblasti riadenia uvedených v tomto pracovnom poriadku, 

povinnostiach vyplývajúcich z osobitných predpisov riaditeľka školy a ostatní vedúci 

pedagogickí zamestnanci plnia základný úväzok v rozsahu stanovenom osobitným 

predpisom
6

. 

 

Článok 12 

Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

1.  Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec 

     má právo na: 

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na 

svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb, 

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu  

odbornej činnosti, 

c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených 

zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského 

zariadenia, 

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho 

programu, výchovného programu alebo odborných činností, 

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich 

kompetencií, 

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva, 
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g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu 

odbornej činnosti. 

Článok 13 

Porušenie pracovnej disciplíny 
 

1. Porušením pracovnej disciplíny je zamestnancom zavinené konanie alebo opomenutie, 

ktorým pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním porušil zákonník 

práce, iný všeobecne záväzný právny predpis, vnútorný predpis, nesplnil príkaz alebo 

nedodržal zákaz. 

2. Porušením pracovnej disciplíny vedúceho zamestnanca je aj vedomé nevyvodenie 

dôsledkov porušenia pracovnej disciplíny podriadeného zamestnanca. 

3. Každý prípad porušenia pracovnej disciplíny je povinný prerokovať so zamestnancom 

jeho bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec. O prerokovaní sa vyhotoví písomný 

záznam, ktorý sa bude evidovať. Záznam obsahuje stanovisko dotknutého zamestnanca, 

stručný popis skutku, prípadne stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k bližšiemu 

objasneniu situácie. Záznam obsahuje aj prípadné ďalšie písomné podklady. 

4. Zamestnancovi sa musí umožniť vyjadriť sa k veci a uviesť dôvody na svoju obhajobu. 

Stanovisko zamestnanca sa nevyžaduje, pokiaľ sa tento bez vážnych príčin odmietne 

k veci vyjadriť a skutočnosti možno spoľahlivo objasniť aj iným spôsobom. 

Odmietnutie podpisu na písomnom zázname je potrebné zaznamenať aj s uvedením 

dôvodu. 

5. Za každý neospravedlnene zmeškaný  pracovný deň môže zamestnávateľ krátiť 

zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškanie kratších 

častí jednotlivých pracovných dní sa sčítajú. O rozsahu krátenia dovolenky rozhodne 

zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou. Každý prípad sa posudzuje 

individuálne. 

6. Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny je možné dať zamestnancovi 

výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej 

disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. 

7. Zamestnancovi možno dať výpoveď aj v prípade, že si neuspokojivo plní pracovné 

úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie 

nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. 

8. V prípade, že zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, môže s ním 

zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, v súlade s § 68 zákonníka práce.  

9. Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä: 

a) preukázaný opakovaný neospravedlnený neskorý príchod na pracovisko alebo 

predčasný odchod z pracoviska, u pedagogických zamestnancov sa toto 

ustanovenie vzťahuje aj na vyučovaciu hodinu, 

b) prekročenie právomoci danej organizačným poriadkom, 

c) nesplnené úlohy, opakované neskoré splnenie úlohy, 

d) porušenie zákazu fajčenia, 

e) zverejnenie informácií o platoch zamestnancov, 

f) nepovolené používanie majetku zamestnávateľa na súkromné účely, 

g) neospravedlnená absencia v priebehu kalendárneho roka v trvaní najviac jeden 

pracovný deň, 
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h) opustenie pracoviska počas pracovnej doby bez súhlasu zamestnávateľa, 

i) vykonávanie činností nesúvisiacich s pracovným zaradením a náplňou práce 

v prospech seba alebo iných osôb v pracovnom čase, 

j) neoznámenie prekážky v práci, ak je zamestnancovi prekážka vopred známa, 

k) narúšanie vzťahov na pracovisku šírením nepravdivých tvrdení, 

nepodložených správ a domnienok o zamestnancoch. 

10. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pre ktoré môže dať zamestnávateľ 

zamestnancovi výpoveď, resp. s ním môže skončiť pracovný pomer okamžite sa   

považuje najmä: 

 preukázaná  neospravedlnená celodenná neprítomnosť v práci (t.j. 

neospravedlnenie najneskôr v priebehu  pracovnej zmeny) trvajúca viac 

ako jeden deň,  

 nerešpektovanie zákazu požívania alkoholických nápojov, drog alebo 

iných omamných prostriedkov na pracovisku, s následkom 

bezprostredného zmarenia vyučovacieho procesu alebo ohrozenia 

prevádzky pracoviska a odmietnutie vyšetrenia na požitie týchto látok, 

 vykonávanie práce alebo nástup do zamestnania pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných návykových a psychotropných látok, 

 prijatie úplatku, korupcia, 

 prekročenie právomoci danej organizačným poriadkom a spôsobenie 

väčšej škody, 

 hrubé osočovanie a urážky spoluzamestnancov, alebo ich zákonných 

zástupcov, 

 majetkové delikty na pracovisku, 

  agresívne správanie, použitie fyzického násilia voči zamestnancom, 

 žiakom, alebo  ich     zákonným zástupcom ((telesné tresty, opakovaný 

dehonestujúci psychický nátlak, používanie hanlivých výrazov vo 

vzťahu k žiakom a rodičom), 

 porušenie povinnosti a nedodržanie obmedzení stanovených v § 8 

zákona č. 552/2003 Z.z., 

 priama aj nepriama diskriminácia, 

 úmyselné opakované porušovanie bezpečnostných predpisov, 

 nesplnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti, 

 spáchanie úmysleného trestného činu aj mimo pracoviska po 

právoplatnom rozhodnutí súdu. 

 

 

Článok 14 

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 

1. Pri hodnotení pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zohľadniť 

nasledujúce kritériá: 

 

A        Kvalita práce na vyučovaní 

1. Triednictvo – kvalita práce TU ( hodnotenie práce s triedou ) 

2. Príprava žiakov na olympiády 

3. Práca so žiakmi so ŠVVP 

4. Práca so začlenenými žiakmi 

5. Spolupráca na projektoch 
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6. Vedenie kabinetov, účelových miestností, knižnica 

7. Koordinátori – aktivity (relácie, besedy, projekty) 

8. Vedenie kabinetných zbierok  

9. Organizácia, príprava, vedenie a účasť školských aktivít, ( exkurzie, LVK, plávanie...) 

10. Tvorba ŠkVP 

11. Uplatňovanie inovačných metód a foriem práce vo vyučovaní 

12. Tvorivosť na vyučovaní 

13. Pedagogická tvorivosť ( trieda – ročník – škola – okres – publikovanie ) 

 

B             Mimopracovná činnosť a činnosť mimo vyučovania 

 

14. Vedenie školskej kroniky 

15. Vedenie učiteľskej a žiackej knižnice 

16. Vedenie skladu učebníc 

17. Príprava žiakov na rôzne súťaže 

18. Mimotriedna činnosť ( so žiakmi mimo vyučovania s priloženou dokumentáciou ) 

19. Krúžková činnosť ( vychovávateľky ) 

20. Charitatívna činnosť 

21. Športové súťaže a kultúrne podujatia ( hodnotenie ako v bode 4 ) 

22. Vedenie metodického orgánu školy 

23. Práca so žiackym parlamentom 

24. Reprezentácia školy na verejnosti ( slávnostné podujatia, médiá, príspevky do tlače ) 

25. Príprava darčekov a upomienkových predmetov  

26. Spolupráca s inými organizáciami ( s rodičmi, s verejnosťou, združeniami... ) 

27. Skrášľovanie interiéru, exteriéru triedy, školy 

28. Školský časopis 

29. Informačný materiál do tried 

30. Publikačná a mediálna činnosť 

31. Spolupráca so spoločenskými a mimovládnymi organizáciami 

32. Tvorba metodických listov a metodických materiálov 

33. Organizácia súťaží 

34. Organizácia a príprava jednorazových podujatí 

35. Mimoriadne a výnimočné úlohy, ktoré nie sú zohľadnené vyššie. 

 

PIATA ČASŤ 

PRACOVNÝ ČAS A DOVOLENKA NA ZOTAVENIE 

 

Článok 15 

Dĺžka pracovného času a jeho využitie 

 

1. Pracovný čas je v zmysle § 85 ZP časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii 

zamestnávateľovi , vykonáva a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 

2. Týždenný pracovný čas zamestnancov školy je 37,5 hodín.  

 

3. O úpravách pracovnej doby, určení kratšej doby v individuálnych prípadoch môže 

rozhodnúť  riaditeľka školy v zmysle 3. časti ZP. Pritom sa prihliada na oprávnené 

požiadavky žien s maloletými deťmi. 
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4. Zamestnanec je povinný dodržiavať pracovnú dobu na vykonávanie prác vyplývajúcich z 

jeho pracovného pomeru. Na jedlo a  odpočinok je stanovených 30 minút denne, ktoré nie 

sú súčasťou pracovného času.  

 

5. Nepedagogický zamestnanec sa v čase pracovnej doby zdržiava na pracovisku. Opúšťa ho 

len zo služobných dôvodov, o čom upovedomí svojho nadriadeného. V iných  

mimoriadnych prípadoch súhlas opustenia pracoviska dáva riaditeľka školy, v jej 

neprítomnosti zástupkyňa riaditeľky. 

 

6. Ak sa zamestnanec z určitých dôvodov nemôže dostaviť na pracovisko, bezodkladne 

najkratšou cestou oznámi dôvod svojmu nadriadenému alebo vedúcej hospodársko – 

správneho útvaru. 

 

7. O príchode a odchode, prerušení práce zamestnancov a práci nadčas sa vedie evidencia, 

ktorú kontroluje príslušný nadriadený zamestnanec. 

 

8. Z neospravedlneného zameškania pracovného času sa vyvodzujú dôsledky podľa ZP, 

predpisov o nemocenskom poistení, krátenie dovolenky, v rozsahu 2 dní za každý deň 

absencie, straty nároku náhrady mzdy pri osobných prekážkach v práci a výpoveďou pre 

porušenie pracovnej disciplíny, krátením alebo nepriznaním nenárokovej časti platu. 

O rozsahu krátenia dovolenky na zotavenie rozhodne príslušný vedúci zamestnanec po 

dohode s odborovou organizáciou, podobne aj o krátení nenárokovej časti platu. 

 

9. Organizácia môže podľa § 49 ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť so zamestnancom z 

prevádzkových dôvodov v pracovnej zmluve kratší než pracovný čas. Toto môže uskutočniť 

pre vážne osobné a zdravotné dôvody, resp. umožní inú vhodnú úpravu určeného 

týždenného pracovného času podľa §§ 86 až 89 Zákonníka práce, vždy s ohľadom na 

zabezpečenie riadnej prevádzky. V tomto prípade môže pracovný čas v jednotlivých dňoch 

výnimočne presiahnuť 8 hodín (§ 90 ods. 10 ZP) a jeho nerovnomerné rozvrhnutie nie je 

viazané na podmienky ustanovené v § 87 ods.1 ZP. Pokiaľ požiada matka dieťaťa 

mladšieho ako 15 rokov podľa § 87 ods. 3 ZP o kratší pracovný čas, alebo inú vhodnú 

úpravu pracovného času je organizácia povinná jej vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia vážne 

prevádzkové dôvody. Žiadosť sa adresuje riaditeľke školy, ktorá je povinná odpovedať v 

lehote 15 dní. 

 

10. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien ( príloha č. 2 ) určí 

zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u 

zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné (§ 90 ods. 4 Zákonníka práce). 

 

11. Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov môže pracovný čas tej istej zmeny 

rozdeliť na dve časti (§ 90 ods. 6 Zákonníka práce). 

 

Článok 16 

Rozvrhnutie pracovného času učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov 

1. V pracovnom čase je učiteľ povinný plniť priamu vyučovaciu činnosť 

(vychovávateľky ŠKD priamu výchovnú činnosť) a ostatné činnosti súvisiace s 

pedagogickou činnosťou. Rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej 

činnosti pedagogických zamestnancov ( ďalej len „základný úväzok“) je ustanovený 

nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 
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vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov (ďalej 

len „nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.“)
6
. 

2. Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický 

zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom 

pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou.  

3. Ostatnými činnosťami, ktoré súvisia s priamou výchovno – vzdelávacou činnosťou sa 

rozumie predovšetkým: 

 svedomitá osobná príprava na ňu, 

 vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, 

 dozor nad žiakmi, 

 spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, 

 spolupráca s rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno – 

vzdelávacieho procesu, 

 starostlivosť o zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno-

vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, 

knižnice, klubovne, špeciálne učebne, dielne, laboratóriá, školský areál a ostatné 

zariadenia slúžiace na výchovno – vzdelávací proces, 

 účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, podľa potreby aj inými 

orgánmi (zriaďovateľom, radou školy), 

 účasť na schôdzach združení rodičov, 

 účasť na kultúrnych a iných akciách školy, 

 plnenie úloh, vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov vedúceho 

zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným v súlade s pracovným poriadkom 

a pracovnou zmluvou. 

Práce súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré môže pedagogický zamestnanec 

vykonávať mimo pracoviska: 

 Príprava na vyučovanie a výchovnú prácu 

 Opravy písomných prác, testov, kontrola referátov, projektov, prezentácií 

 Tvorba učebných pomôcok, pracovných listov pre jednotlivé vyučovacie predmety 

 Tvorba kontrolných testov a písomných prác pre jednotlivé vyučovacie predmety 

 Analýza písomných prác a testov 

 Štúdium pedagogickej literatúry, pedagogických časopisov 

 Štúdium pedagogickej literatúry na internete: www.modernyučitel.sk, 

www.zborovna.sk 

 Tvorba prezentácií 

 Tvorba rozvojových projektov 

 Príprava jednotlivých aktivít rozvojových projektov 

 Príprava projektového vyučovania 

 Príprava inovácií vo vyučovacom procese 

 Zápisy známok do elektronickej žiackej knižky 

 Komunikácia s rodičmi cez – e-mail 

 Prezentácia úspechov, aktivít a činnosti školy, tried, výsledkov práce jednotlivých 

vyučujúcich a žiakov na www stránke školy 

 Tvorba školského vzdelávacieho programu (ISCED 1, ISCED 2, ISCED 0) 
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 Tvorba výchovného programu ŠKD 

 Tvorba týždenných  plánov  

 Tvorba časovotematických plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety 

 Tvorba učebníc a metodík pre jednotlivé vyučovacie predmety 

 Vypracovanie plánov predmetových komisií a metodického združenia 

 Vypracovanie plánov práce výchovného poradcu, koordinátorov výchov 

 Vyhodnotenie činnosti práce predmetových komisií, metodického združenia, vých. 

poradcu, koordinátorov výchov 

 

4. Pri určovaní pracovného času riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy, sa 

prihliada na potreby školy a zahŕňa sa v ňom i hospitačná a kontrolná činnosť.  Pritom 

treba dbať na to, aby v čase prevádzky bola vždy prítomná riaditeľka školy, alebo jej 

zástupkyňa. Ak toto nie je možné, poverí riaditeľka na čas svojej neprítomnosti 

zastupovaním niektorého ďalšieho vedúceho pracovníka školy. 

5. Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole, pred vyučovaním, po vyučovaní a cez 

prestávky. Pri rozvrhu dozoru sa postupuje podľa rozvrhu, ktorý schvaľuje riaditeľka 

školy a tento sa vyvesí na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 

minút pred začiatkom vyučovania. Ak riaditeľka školy výnimočne povolí niektorým 

žiakom, ktorí sú mimo obvodu školy zdržiavať sa v škole ešte skôr, resp. cez 

popoludnie, alebo neskôr po vyučovaní, zabezpečí, aby nezostali bez dozoru. Toto 

vyznačí v rozvrhu dozoru. 

6. Učitelia, prípadne pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľky 

pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy, pri praktickom vyučovaní, na 

exkurziách, počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti žiakov 

na súťažiach školy, pri ich príprave na spoločenské, kultúrne a iné podujatia 

usporiadané školou. Zamestnanci, ktorí obedujú počas výkonu dozoru (z 

prevádzkových dôvodov nemali inú možnosť) obedujú tak, aby mali prehľad 

o správaní zverených žiakov. Zamestnanci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni 

spolupracujú s dozorom pri zabezpečení kultúrnosti stolovania a spoločenského 

správania sa žiakov. Dozor v jedálni možno zabezpečiť aj učiteľmi, prípadne 

ostatnými pedagogickými zamestnancami, ktorí sa nestravujú v jedálni. 

7. V čase zimných, jarných a ďalších prázdnin alebo v čase, keď sa v škole z 

mimoriadnych dôvodov nevyučuje, alebo v čase, keď je prevádzka školy prerušená, je 

riaditeľka školy povinná prideľovať pedagogickým zamestnancom práce v súlade s ich 

pracovnou zmluvou (t.j. práce súvisiace s vyučovaním alebo výchovnou prácou) 

vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo 

pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle § 100  Zákonníka práce alebo 

niektorý z iných druhov pracovného voľna stanovených Zákonníkom práce. 

8. Začínajúci pedagogický zamestnanec v čase uvádzania do praxe – adaptačné 

vzdelávanie je povinný pod vedením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

písomne sa pripravovať na vyučovaciu činnosť alebo výchovnú činnosť. 

9. Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľky zastupovať prechodne 

neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovaciu 

činnosť alebo výchovnú činnosť nad mieru vyučovacej činnosti alebo výchovnej 

činnosti v rozsahu určenom osobitným predpisom
7
. Túto povinnosť možno ukladať 

iba v súlade s § 97 Zákonníka práce. 

10. Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom 

hodín, rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí 

zvolaných vedúcimi zamestnancami a združením rodičov, v čase určenom na 
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pracovnú pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného pedagogického zamestnanca 

a v čase určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov. 

11. Okrem času uvedeného v ods. 10 je pedagogický zamestnanec povinný byť v škole 

najmenej 15 minút pred začiatkom plnenia priamej vyučovacej činnosti alebo priamej 

výchovnej činnosti. Opustiť pracovisko môže najskôr 10 minút po skončení priamej 

vyučovacej činnosti alebo priamej výchovnej činnosti. 

12. V základnej a materskej  škole sa za priamu výchovnú činnosť alebo vyučovaciu 

činnosť pedagogického zamestnanca považuje aj sprevádzanie žiaka na lekárske 

ošetrenie pri nevoľnosti alebo úraze, ak nie je možné zastihnúť rodiča alebo 

zákonného zástupcu žiaka a daná situácia si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. 

 

Článok 17 

Rozvrhnutie pracovného času ostatných zamestnancov školy 

Pri určení začiatku a konca denného pracovného času ostatných zamestnancov školy sa 

prihliada predovšetkým na potreby školy a prípadne aj na ročné obdobia. Celkový denný 

pracovný čas je rozdelený  podľa potreby školy na dve časti – viď príloha č. 2 

Prehľad o rozdelení pracovného času sa vyvesí na viditeľnom mieste (tvorí neoddeliteľnú 

súčasť pracovného poriadku) 

 

Článok 18 

Práca nadčas, pracovná pohotovosť a nočná práca 

1. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz vedúceho 

zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z 

vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu 

pracovných zmien (§ 97 ods. 1 Zákonníka práce). U zamestnancov s kratším 

pracovným časom (§ 49 Zákonníka práce) je prácou nadčas práca presahujúca jeho 

týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno prácu nadčas nariadiť, 

možno sa s ním dohodnúť. 

2. Pri nariaďovaní práce nadčas jednotlivým zamestnancom treba dodržať limity 

uvedené v § 97 ods. 6 až 11 ZP. Prácu nadčas nemožno nariadiť v rozpore s 

predpismi o zabezpečení BOZP alebo lekárskym posudkom. 

3. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu táto práca bola včas a riadne 

oznámená vydaním príkazu na prácu nadčas, pokiaľ tomu nebránili vážne 

prevádzkové dôvody. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorá sa zamestnancovi 

školy nenariadila, resp. neschválila. 

4. Riaditeľka školy v ojedinelých prípadoch môže zamestnancovi nariadiť pracovnú 

pohotovosť za podmienok stanovených v pracovných predpisoch.  

5. U pedagogických zamestnancov  jedna hodina práce nadčas je  hodina priamej 

výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok stanovený osobitným 

predpisom (nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.)
6

 . Riaditeľka školy pri príprave 

rozvrhu hodín presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok pedagogického 

zamestnanca a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej 

činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu 

nadčas. 
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6. Nočná práca je práca vykonávaná v čase od 22,00 hodiny do 6,00 hodiny. 

Nariaďovanie nočnej práce sa riadi ustanoveniami §§ 98 ZP a § 174 ZP s 

predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. 

7. Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa poskytuje náhradné 

voľno nasledovným spôsobom. V období, keď si pedagogický zamestnanec bude 

čerpať náhradné voľno, sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom
6
 

znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno 

čerpá (usmernenie MŠ SR – www.minedu.sk z 29.12. 2009). Takýmto spôsobom 

sa pedagogickým zamestnancom poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších 

prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín pedagogického 

zamestnanca (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný školský 

rok. 

8. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť najmä v čase 

školských prázdnin, pokiaľ im  bezprostredne nadriadený zamestnanec neumožní 

čerpanie náhradného voľna v inom termíne. 

9. Riaditeľka školy alebo ňou poverený zamestnanec je povinný viesť evidenciu 

nadčasovej práce za všetkých zamestnancov. 

10. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej 

práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby 

bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 

vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. 

 

Článok 19 

Dovolenka na zotavenie 

1. Nárok na dovolenku na zotavenie, dĺžku, nástup, prerušenie, náhradu mzdy upravujú 

§§ 100 - 117 ZP. Nástup na dovolenku na zotavenie určuje zamestnancovi školy 

riaditeľka školy v súlade s plánom dovoleniek, ktorý zostavuje s ohľadom na úlohy a 

oprávnené záujmy zamestnancov. Plán čerpania dovoleniek stanovuje riaditeľka 

školy po predchádzajúcom súhlase odborovej organizácie. 

2. V pláne dovoleniek sa zabezpečí, aby učitelia, vychovávatelia a ostatní zamestnanci 

školy čerpali dovolenku v počas vedľajších a hlavných letných prázdnin. 

3. Organizácia môže zamestnancom určiť v súlade s § 113 ZP čerpanie pomernej časti 

dovolenky (u učiteľov  v čase vedľajších a hlavných prázdnin) aj vtedy, ak nespĺňajú 

podmienky nároku vzniku na dovolenku za predpokladu, že tieto podmienky splnia 

do konca kalendárneho roka, prípadne do skončenia pracovného pomeru. V prípade, 

že pedagogický zamestnanec zo závažných dôvodov nečerpá dovolenku v čase 

hlavných prázdnin, riaditeľka je povinná zabezpečiť mu náhradnú prácu primeranú 

jeho kvalifikácii. V pláne dovoleniek riaditeľka školy zabezpečí, že čerpanie 

dovolenky vykoná zamestnanec najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka. 

4. Učitelia a vychovávatelia, ktorí  v priebehu toho istého kalendárneho roka zmenia 

zamestnanie, môže mu ktorýkoľvek zo zúčastnených zamestnávateľov poskytnúť 

dovolenku, na ktorú mu vznikol (vznikne nárok) u druhého zamestnávateľa, ak o to 

zamestnanec požiada najneskôr pred skončením pracovného pomeru u doterajšieho 

zamestnávateľa a zúčastnení zamestnávatelia sa dohodnú na úhrade vyplatenej 

náhrady mzdy za dovolenku. 

5. Zamestnanec je včas povinný oznámiť riaditeľke školy skutočnosti, ktoré majú 

význam pre určenie nástupu na dovolenku. Deň nástupu na dovolenku je riaditeľka 

http://www.minedu.sk/
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alebo zodpovedný zamestnanec povinný oznámiť zamestnancovi školy bez odkladu, 

podľa plánu dovoleniek aspoň 14 dní pred nástupom na dovolenku. Táto lehota sa 

môže skrátiť so súhlasom príslušného odborového orgánu. 

6. Pred nástupom na dovolenku je zamestnanec povinný vyplniť predpísané tlačivo o 

čerpaní dovolenky, ktoré schvaľuje riaditeľka školy. 

7. Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľky školy a jej zástupkýň, učiteliek materskej 

školy vrátane  zástupkyne tejto školy, asistentov učiteľov a vychovávateliek je 

najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.  

8. Základná výmera ostatných zamestnancov je stanovená § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka 

práce. 

9. Organizácia je povinná nahradiť zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla preto, že 

mu organizácia zmenila nástup na dovolenku, alebo ho z dovolenky odvolala. 

10. Riaditeľka školy, alebo ňou poverený zamestnanec vedie evidenciu čerpania 

dovolenky za zamestnancov a vyhodnocuje ju  na súpiskách. 

11. Nevyčerpaná dovolenka za príslušný kalendárny rok sa môže čerpať do 31.12. 

nasledujúceho kalendárneho roka. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku sa poskytuje 

zamestnancovi v zmysle § 116 Zákonníka práce.  

12. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania 

toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. 

13. Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku preto, že 

zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca,  

zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila 

najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný 

určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom 

roku, ak má na ne nárok a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci 

na strane zamestnanca. Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať 

dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do 

konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej ( mu) 

zamestnávateľ poskytne po skončení  materskej dovolenky alebo rodičovskej 

dovolenky. 

14. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť 

najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.  

15. Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, 

na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. 

16. Dodatková dovolenka sa poskytuje zamestnancom školy v rozsahu a za podmienok 

ustanovených § 106  Zákonníka práce. 

17. Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť  len 

vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru.  

ŠIESTA ČASŤ 

Článok 20 

Plat, výplata platu, zrážky z platu 

1. Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupuje podľa zákona č.553/2003Z.z.  

a nariadenia vlády SR č. 441/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 
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činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení 

neskorších predpisov. 

 

2.  Zásady odmeňovania podrobnejšie upravuje vnútorný mzdový predpis.  

 

3. Ďalšie podmienky odmeňovania sú upravené v Kolektívnej zmluve. 

 

4. Funkčný plat zamestnanca je súčet tarifného platu a príplatkov určených mesačnou 

sumou podľa § 4 ods. 1 písm a) až j) zákona č. 553/2003 Z.z. 

 

5. Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa 

najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, 

do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť v ním riadenom 

organizačnom útvare. Rovnako sa postupuje, ak ide o vedúceho zamestnanca, 

ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa.  

 

6. Tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa určí 

podľa §7 ods. 9 až 13 zákona č. 553/2003 Z.z. Rovnako sa postupuje aj 

u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. 

 

7. Zamestnávateľ zaradí  pedagogického zamestnanca a  odborného zamestnanca do 

pracovnej triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. 

 

8. Zamestnávateľ zaradí  do pracovnej triedy dva odborného zamestnanca, ktorý 

vykonáva odbornú činnosť podľa osobitného predpisu. 

 

9. Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

s účinnosťou od 1. januára príslušného kalendárneho roka zvyšuje o 1% za každý 

celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka 

až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov 

až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.  

 

10. Zamestnancovi školy alebo školského zariadenia na ocenenie mimoriadnych 

osobných schopností, dosiahnutých pracovných výsledkov alebo za vykonávanie 

práce nad rámec pracovných povinností môže zamestnávateľ priznať osobný 

príplatok až do výšky 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej 

triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený a u pedagogického zamestnanca 

a odborného zamestnanca 100% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej tried, 

do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%. 

 

11. O priznaní osobného príplatku určeného podľa ods. 10, jeho zvýšení, znížení alebo 

odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného 

vedúceho zamestnanca pri zohľadnení kritérií odsúhlasených odborovou 

organizáciou. 

 

12. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom odmenu za podmienok 

stanovených v §20 zákona č. 553/2003 Z.z. 

 

13. Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí 

príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5% platovej tarify platovej 

triedy  a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, ak túto činnosť 

vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10% platovej tarify platovej triedy 
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a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, ak túto činnosť 

vykonáva v dvoch triedach alebo viacerých triedach. 

 

14. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva 

činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného 

zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4% platovej 

tarify platovej triedy  a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený zvýšenej o 24%, ak 

túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo 

jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8%  platovej tarify 

platovej triedy  a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený zvýšenej o 24%, ak túto 

činnosť vykonáva u dvoch alebo viacerých začínajúcich pedagogických 

zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov. 

 

15. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa určuje na školský rok. 

 

16. Kreditový príplatok patrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným 

rozvojom v karierovom systéme kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify 

platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený a to za každých 30 

kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom, 

najviac však za 60 kreditov, získaných podľa podmienok a v lehote určenej 

osobitným predpisom ( § 46 a 47 zákona č. 317/2009 Z. z.). Kreditový príplatok sa 

určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

17. Kreditový príplatok prizná zamestnávateľ od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec získal potrebný počet kreditov. 

 

18. Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému 

zamestnancovi odoberie alebo zníži ak pedagogický zamestnanec a odborný 

zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej 

alebo druhej atestácie. 

 

19. Plat sa vypláca na osobný účet zamestnanca do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje 

po mesiaci, za ktorý sa plat vypláca. 

20. Zrážky z platu môže zamestnávateľ vykonať len na základe dohody so 

zamestnancom o zrážkach z platu. Inak môže zamestnávateľ vykonať zrážky 

z platu len v prípadoch určených § 131 ZP. 

 

21. Organizácia je povinná vopred oboznámiť zamestnancov s obsahom príslušných 

mzdových predpisov a umožniť im nazrieť do nich. Ak osobitné predpisy, ktoré sa 

vzťahujú na zamestnancov a zamestnávateľov obsahujú ustanovenia o mzde, je 

nimi plat podľa zákona č.553/2003 Z.z.  

 

22. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach 

s ním súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov; tým nie je 

dotknutá povinnosť poskytnúť údaje o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich 

a o iných peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon. 

 

23. Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný 

doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a 

o celkovej cene práce. Údaje o celkovej cene práce tvorí mzda vrátane náhrady 
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mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť  a osobitne v členení preddavok 

poistného  na nemocenské poistné, zdravotné poistenie, starobné poistné, invalidné 

poistenie, úrazové poistenie, poistenie do rezervného fondu, dôchodkové 

zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených 

zamestnávateľom. 

 

24. Nesprávnosť výpočtu a výšku mzdy zamestnanec reklamuje bez zbytočného 

prieťahu u zodpovedného zamestnanca za výpočet mzdy. 

 

25. Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ zamestnancovi na nahliadnutie 

doklady, na ktorých základe mu bola mzda vypočítaná. 

 

    Siedma časť 

Článok 21 

Prekážky v práci 

1. Druhy prekážok v práci a náhradu mzdy pri prekážkach v práci upravujú 

ustanovenia §§ 136 - 145 ZP. Zamestnanec školy je povinný požiadať svojho 

nadriadeného o poskytnutie pracovného voľna, ak mu je prekážka vopred známa, 

inak musí organizáciu o takejto prekážke bez meškania upovedomiť a preukázať 

organizácii túto prekážku a jej trvanie. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu 

doklad o existencii prekážky v práci a dĺžke jej trvania. Pracovné voľno sa zásadne 

neposkytuje ak je všeobecne známe, že zamestnanec môže svoju záležitosť vybaviť 

mimo pracovného času. 

2. Škola poskytuje pracovné voľno zamestnancovi školy pri prekážkach v práci z 

dôvodov všeobecného záujmu, pri výkone služby v ozbrojených silách, pri školení, a 

organizáciou odporúčanom štúdiu popri zamestnaní, pričom im patrí náhrady mzdy 

v rozsahu uvedenom v § 138 ods. 1, 2 ZP. Počas trvania dôležitých prekážok v práci 

organizácia postupuje podľa § 141 ZP. 

3. Iné dôležité osobné dôvody, pri ktorých organizácia poskytne zamestnancovi voľno 

s náhradou mzdy: 

 vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, najviac sedem dní 

v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo 

pracovného času, 

 narodenie dieťaťa manželke zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas na prevoz 

manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť, 

 sprevádzanie rodinného príslušníka na ošetrenie, vyšetrenie do zdravotníckeho 

zariadenia, prípadne liečenie, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo 

sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného 

času, 

 sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti 

alebo do špeciálnej internátnej školy, najviac 10 dní  kalendárnom roku, 

 úmrtie rodinného príslušníka, 2 dni pri úmrtí manžela, dieťaťa a ďalší deň na účasť na 

pohrebe, 

 1 deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho 

manžela, manžela súrodenca a 1 ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb, 
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 nevyhnutne potrebný čas, najviac 1 deň, na pohreb prarodiča alebo vnuka, prípadne 

inej osoby, ktorá žila so zamestnancom v dobe úmrtia v spoločnej domácnosti a ďalší 

deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb, 

 vlastná svadba, 1 deň s náhradou mzdy, 

 presťahovanie zamestnanca s vlastným bytovým zariadením v tom istom bydlisku 1 

deň, do inej obce 2 dni, bez náhrady mzdy, ak je to v záujme zamestnávateľa, 

poskytne sa náhrada mzdy, 

 vyhľadanie nového miesta, pred ukončením pracovného pomeru bez náhrady mzdy na 

nevyhnutne potrebný čas, najviac 1 poldeň v týždni počas výpovednej doby; 

v rovnakom rozsahu s náhradou mzdy v prípade výpovede danej zamestnávateľom 

alebo dohody z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písmeno a) až c) ZP, pracovné 

voľno je možné so súhlasom organizácie zlučovať, 

 ostatné prípady poskytnutia pracovného voľna v zmysle § 141 ZP. 

 

4. Pri iných osobných dôvodoch môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi voľno 

bez náhrady mzdy. 

5. Pri chorobe, nariadenom, liečení, karanténe, zamestnanec predkladá hlásenie 

o začiatku do 3 dní, o trvaní a ukončení neprítomnosti z uvedených dôvodov 

bezodkladne. O trvaní PN sa hlásenie predkladá vždy do konca mesiaca, ak nebola 

PN ukončená. 

6. Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady 

ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny 

výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane 

zamestnanca. 

7. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi v súlade s § 140 Zákonníka práce 

pracovné voľno a náhradu mzdy  v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je 

predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie 

kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie. 

8. Účasť zamestnanca v čase vyučovania na akciách usporiadaných ústredne riadenými 

organizáciami MŠ SR (Štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrá, 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, školské výpočtové strediská a pod.), 

krajským školským úradom alebo zriaďovateľom, najmä za účelom prehlbovania 

kvalifikácie na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve, je výkon práce, za 

ktorý patrí zamestnancovi plat. 

 

     Ôsma  časť 

Článok 22 

Pracovná cesta a náhrady výdavkov 

 

1. Zamestnancov na pracovné cesty vysiela riaditeľka školy. Po návrate z pracovnej 

cesty zamestnanec je povinný ihneď o jej výsledku informovať nadriadeného 

vedúceho. V prípade potreby predkladá najneskôr do 3 dní písomnú správu. 

2. Cestovné náklady sa poskytujú v zmysle platných predpisov. Ak bola poskytnutá 

záloha, zamestnanec ju zúčtuje do 5 dní od ukončenia pracovnej cesty. Ďalšia záloha 
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sa zamestnancovi poskytuje až po zúčtovaní predchádzajúcej. Ak nie je zúčtovaná, 

zráža sa z platu zamestnanca. 

3. Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon 

práce do iného miesta do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa uvedeného 

zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 zákona č. 

283/2002 Z.z. na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného 

postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty. 

4. Zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty ( § 2 ods. 1 

zákona č. 283/2002 Z.z. ) v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia 

tejto cesty. 

5. Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej 

nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia 

pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je 

pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.  

6. Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných 

výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada 

preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, náhrada preukázaných cestovných 

výdavkov za cesty  na návštevu jeho rodiny do miesta trvalého pobytu alebo medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého pobytu rodiny, ak pracovná 

cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, 

ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej 

dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden 

mesiac. 

7. Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty 

predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty 

a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok. Zamestnávateľ môže zamestnancom, ktorým 

častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vo vnútornom predpise 

určiť dlhší čas na vykonanie vyúčtovania pracovnej cesty, najdlhšie však do 30 

kalendárnych dní odo dňa predloženia písomných dokladov.   

8. Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez 

jeho zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh, sa na účely zákona č. 283/2002 

Z.z. považuje za výkon práce. 

 

Deviata časť 

Článok 23 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pri výchove a vzdelávaní 

1. Za plnenie úloh na úseku BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zodpovedajú vedúci zamestnanci 

na všetkých oddeleniach. Sú povinní oboznámiť svojich podriadených s predpismi 

a zásadami BOZP a PO, vyžadovať požadované vedomosti a dodržiavanie predpisov. 

O oboznámení zamestnancov so zásadami BOZP a PO sa vedie záznam, ktorý podpisuje 

príslušný podriadený zamestnanec. 

2. Každý zamestnanec je povinný svojho nadriadeného informovať o nedostatkoch, ktoré 

odporujú zásadám BOZP a PO. Tam, kde sa to pri pracovných úlohách vyžaduje, je 

povinný používať osobné ochranné prostriedky, podrobiť sa lekárskym prehliadkam, ktoré 

vyžaduje orgán štátnej zdravotnej správy, dodržiavať pokyny k používaniu spotrebičov. 
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3. Zamestnávateľ, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre BOZP a odborová 

organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany 

práce. 

4. Právo kontroly dodržiavania predpisov o BOZP v zmysle § 149 ZP má odborová 

organizácia. 

5. Zamestnanci sú povinní ihneď oznámiť pracovný úraz riaditeľke školy a odborovej 

organizácii. V spolupráci s nimi zisťujú príčiny úrazu. Záznam o úraze spíše do 48 hodín 

technik BOZP.  Na zisťovaní príčin úrazu a spisovaní záznamu o úraze sa zúčastňuje aj 

poverený odborový funkcionár. Evidenciu o pracovných úrazoch vedie technik BOZP. 

Zamestnanec je povinný, ak je dôvodné podozrenie, sa podrobiť vyšetreniu, či nie je pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných prostriedkov. Pokyn na podrobenie sa vyšetreniu 

môže dať riaditeľka školy, jej zástupkyne a predseda odborovej organizácie. 

6.  Organizácia dbá, aby zdravie zamestnancov nebolo ohrozované na pracovisku fajčením, 

dodržiava zákaz fajčenia na pracovisku, kde sú nefajčiari. Na pracoviskách, kde je 

ohrozený život a zdravie zamestnancov, zabezpečuje potrebné ochranné pracovne 

pomôcky, udržuje ich v použiteľnom stave, kontroluje ich používanie a riadne 

hospodárenie s nimi. 

7. Povinnosti zamestnancov pri zaisťovaní BOZP, pri výchove a vzdelávaní upravuje § 147 

ZP a ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

8. Zamestnanci sú povinní dodržiavať právne predpisy a pokyny o BOZP pri výchove a 

vyučovaní, s ktorými boli oboznámení v súvislosti so zásadami bezpečného správania sa 

na pracovisku, ako i s určenými pracovnými postupmi. Oznamovať riaditeľke školy 

nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP, nepožívať alkoholické nápoje a iné 

omamné prostriedky na pracovisku v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do 

práce. Zamestnanec dodržiava zákaz fajčenia na pracoviskách. Ďalej je povinný pri práci 

používať ochranné zariadenia a pridelené ochranné pomôcky, starať sa o ne a riadne s 

nimi hospodáriť. Dobrovoľne sa podrobiť vyšetreniu, alebo určenému postupu, ktorý 

nariadila riaditeľka školy, prípadne ňou poverený zamestnanec, aby sa zistilo, či je 

zamestnanec pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných prostriedkov. Pozitívny 

výsledok vyšetrenia sa bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

Dodržiavať pokyny pri používaní elektrických a plynových spotrebičov. Učitelia a ostatní 

pedagogickí zamestnanci sú okrem iného povinní podľa charakteru svojej práce utvárať, 

dodržiavať a kontrolovať podmienky na zaistenie BOZP žiakov pri výchove a vzdelávaní. 

Okrem v texte uvedených právnych predpisov sú povinní dodržiavať ustanovenia 

osobitných predpisov o vykonávaní pedagogického dozoru, o delení tried na skupiny, pri 

činnostiach spojených so zvýšeným ohrozením zdravia a života žiakov a ostatné 

bezpečnostné pokyny platné v rezorte školstva. 

9. Škola je povinná zabezpečiť prostredníctvom riaditeľky školy najmenej jedenkrát do roka 

previerku BOZP v súlade so zásadami pre uplatňovanie trojstupňovej kontroly a zásadami 

pre verejné previerky BOZP, pri výchove a vzdelávaní a odstraňovať ich nedostatky. 

DESIATA ČASŤ 

                                                                 Článok 24 

                                                Starostlivosť o zamestnancov 

1. Zamestnávateľ  vytvára také podmienky pre zamestnancov, aby bol zabezpečený ich 

odborný, sociálny a kultúrny rozvoj tým, že sa stará  o zlepšovanie kultúry práce, vzhľad 

a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu. 



 31 

2. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom zodpovedajúce zásadám správnej 

výživy.  

3. Zamestnávateľ  sa stará o odborný rast zamestnancov, o prehlbovanie alebo zvyšovanie 

ich kvalifikácie. Zamestnávateľ  prerokuje s odborovou organizáciou opatrenia zamerané 

na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie. 

4. Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať  kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v 

pracovnej zmluve.  Zamestnávateľ je oprávnený uložiť  zamestnancovi účasť na ďalšom  

vzdelávaní v súlade s potrebami organizácie. 

5.  Zamestnávateľ v súlade s jeho potrebami poskytuje zamestnancovi možnosť štúdia popri 

zamestnaní (žiadosti o udelenie súhlasu k štúdiu podávajú zamestnanci riaditeľke školy). 

Zamestnancovi patria úľavy a zabezpečenie podľa § 140 ZP. Pri poskytovaní týchto úľav 

môže zamestnávateľ uzavrieť s pracovníkom dohodu podľa § 155 ZP, ktorou sa zaväzuje 

poskytnúť zamestnancovi úľavy pre zvýšenie kvalifikácie, resp. jej rozšírenie a 

zamestnanec sa zaväzuje po skončení štúdia zotrvať v organizácii po určitý čas v 

pracovnom pomere, alebo uhradiť náklady vynaložené na štúdium.  

6. Sociálny a kultúrny rozvoj, starostlivosť o zdravie zamestnancov sa uskutočňuje na 

základe Kolektívnej zmluvy. 

7. Zamestnávateľ zabezpečuje v pracovnom čase bezpečnú úschovu zvrškov a osobných 

predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania. Zamestnanci sú povinní 

takéto veci ukladať do skríň, alebo pracovných stolov a uzamknúť a v čase neprítomnosti 

nenechávať v zámku kľúče. Ak zamestnanec donesie do práce veci, ktoré sa obvykle do 

práce nenosia (napr. väčšiu sumu peňazí,  klenoty a iné ceniny) požiada riaditeľku, aby 

mu umožnil uschovať ich do konca pracovnej doby v trezore a pod. 

 

Článok 25 

Pracovné podmienky žien 

1. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, ktorými sa 

zabezpečujú priaznivé pracovné podmienky  ženám a mužom starajúcim sa o deti, najmä 

pokiaľ ide o zamestnávanie po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej 

dovolenky ( § 160 až 170 ZP ), zákaz niektorých prác ( § 161 ZP ) a vypracovaného 

Zoznamu prác a pracovísk zakázaných všetkým ženám a zoznamom prác zakázaných 

tehotným ženám a matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. 

JEDENÁSTA ČASŤ 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU 

 

Článok 26 

Predchádzanie škodám 

 

1. Zamestnávateľ  je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné 

podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia 

a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie. 

 

2. Na ochranu majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu 

kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Pri 

kontrole dodržiava predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie ponižovať ľudskú 

dôstojnosť. 
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3. Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia 

a poškodenia majetku, k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.  

 

4. Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na 

odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný 

zakročiť. Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je 

povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi. 

  

 

Článok 27 

Zodpovednosť zamestnanca 

 

1. Zodpovednosť zamestnanca rieši § 179 – 189 ZP, bezdôvodné obohatenie rieši § 222ZP. 

 

2. Zamestnanec zodpovedá škole :  

a) za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 

b) za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, 

c) za schodok na zverených hodnotách, 

d) za stratu zverených predmetov,  

e) za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. 

 

3. Zamestnanec zodpovedá za schodok, ak prevzal na základe dohody o hmotnej 

zodpovednosti za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty 

určené na obrat, ktoré ja povinný vyúčtovať. 

 

4. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných 

podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia 

o prevzatí zverených predmetov. 

 

5. Zamestnávateľ je povinní  požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú 

zamestnanec zodpovedá. Inak za škodu zodpovedá ten, kto uvedenú povinnosť nesplnil. 

Vznik škody je popri zamestnancovi povinný ihneď zahlásiť jeho bezprostredný 

nadriadený vedúci. O výške  požadovanej náhrady  škody je potrebné zamestnanca, ktorý 

škodu zapríčinil vyrozumieť spravidla do jedného mesiaca od zistenia škody. Ak 

zamestnanec uzná  škodu, písomne sa s ním dohodne spôsob jej úhrad. Zamestnávateľ je 

povinný písomne uzatvoriť dohodu o úhrade škody, inak je neplatná. Požadovanú náhradu 

škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 

50,- € je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. 

6. Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z hospodárskeho rizika. 

 

Článok 28 

Zodpovednosť zamestnávateľa 

 

1. Škola má 

a) všeobecnú zodpovednosť za škodu ( § 193 ZP ), 

 

b) zodpovednosť za škodu na odložených veciach (§ 193 ZP), 

 

c) zodpovednosť pri odvracaní škody (§ 194 ZP), 
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d) zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania (§§ 195 až 198 

ZP), 

 

2. Škola zodpovedá  zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením 

právnych povinností, alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení 

pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s nim. 

 

3. Škola zodpovedá  zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych 

povinností v rámci plnenia úloh školy zamestnanci konajúci  v jeho mene. 

 

4.  Škola nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, 

vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri 

plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu 

zamestnávateľa. 

 

5. Zamestnávateľ  je povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, 

ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Pre spôsob a rozsah jej 

náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že jednorazové 

odškodnenie pozostalým nepatrí. 

 

6. Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia. 

 

7.  Ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho 

zodpovednosť sa pomerne obmedzí. Pri zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch 

a pri chorobách z povolania sa postupuje podľa  v § 196 ZP. 

 

8. Postup zamestnávateľa a jeho zamestnancov vo veci zodpovednosti za škody spôsobené 

zamestnávateľom, zamestnancom a vo veci predchádzania a náhrady škôd sa riadi 

ustanoveniami § 177 až § 222 Zákonníka práce. 

 

9. Zamestnanec, ktorý je svedkom úrazu, prípadne sa o ňom najskôr dozvie zabezpečí 

lekárske ošetrenie a upozorní riaditeľku školy, prípadne iného vedúceho zamestnanca, ak 

to nemôže urobiť sám zranený. Riaditeľka školy, prípadne iný vedúci zamestnanec sa 

ihneď presvedčí, či sa už zabezpečilo lekárske ošetrenie, ktoré treba urobiť v každom 

prípade, hlavne pokiaľ ide o porušenie hlavy a chrbtice. 

 

10. Zástupkyňa riaditeľky školy zabezpečí ihneď (najneskôr do dvoch dní) napísanie záznamu 

o pracovnom úraze. Jedno vyhotovenie záznamu dá zverenému pracovníkovi a ostatné v 

zmysle pokynov bezpečnostného technika starostlivo uschová pre vlastnú evidenciu. Ak 

dôjde k pracovnému úrazu mimo areál školy, zamestnanec si vo vlastnom záujme 

zabezpečuje dôkaz, že k úrazu došlo pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej 

súvislosti s nimi. 

 

11. Zamestnanec je povinný oznámiť riaditeľke školy aj pracovný úraz, ktorý mu nespôsobil 

žiadnu pracovnú práceneschopnosť, alebo neschopnosť kratšiu ako 1 deň. O týchto 

úrazoch organizácie vedie zápisy v knihe úrazov. 

 

12. Ak utrpí úraz žiak, postupujú zamestnanci a riaditeľka školy v zmysle inštrukcií zo 

školení a metodických pokynov odborného pracovníka BOZP. 
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                                                          DVANÁSTA ČASŤ 

                                                           Článok 29 

                    Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým 

zamestnancami v pracovnom pomere. Môže len výnimočne uzatvárať s fyzickými 

osobami dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, alebo dohodu 

o brigádnickej práci študentov, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, a ktorej 

výkon v pracovnom pomere by bol neúčelný alebo nehospodárny. 

2. Zamestnávateľ môže so zamestnancom, ktorý je s ním v pracovnom pomere, dohodnúť 

vedľajšiu činnosť, ktorá spočíva v prácach iného druhu, než boli dohodnuté v pracovnej 

zmluve, a ktorú bude vykonávať mimo pracovného času určeného pre pracovný pomer (§ 

83 ZP). Vedľajšia činnosť sa môže vykonávať len na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 – 228 ZP). 

3. Dohodu o vykonaní práce môže škola  uzavrieť len vtedy, ak predpokladaný rozsah   prác 

(pracovnej úlohy) na ktorú sa dohoda uzatvára nie je vyšší ako 350 hodín. Do 

predpokladaného rozsahu práce sa započítava tiež doba práce vykonávaná zamestnancom 

pre školu v tom istom kalendárnom roku na základe inej dohody o vykonanej práci. 

4. Dohoda sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť 

spôsob jej skončenia. Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť v prípade, že dohodnutá 

pracovná úloha nebola vykonaná v dohodnutej dobe. Zamestnanec môže jednostranne od 

dohody odstúpiť, ak nemôže splniť dohodnutú úlohu preto, že mu zamestnávateľ 

nevytvoril dohodnuté podmienky.  

5. Zamestnávateľ je povinný 

a)  viesť evidenciu uzatvorených dohôd , 

b) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe 

dohody , 

c) prihlásiť zamestnanca vykonávajúceho práce na základe dohôd do registra poistencov 

a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia  na účely úrazového poistenia a na účely 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov najneskôr jeden deň pred začatím výkonu práce,  odhlásiť 

uvedeného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového 

sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu a zrušiť 

prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak 

pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch 

uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov. 

6. Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru sa vzťahujú ustanovenia 1. časti Zákonníka práce. Ustanovenia 2. časti Zákonníka 

práce, týkajúce sa pracovného pomeru, nemožno ani podporne použiť vo vzťahu 

k zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Nároky vyplývajúce z 2. časti Zákonníka práce, napr. nárok na 

dovolenku, náhradu platu pri prekážkach práci a pod., môžu vzniknúť len vtedy, ak to 

bude dohodnuté v dohode. Tieto nároky však nemôžu byť dohodnuté za výhodnejších 

podmienok alebo vo väčšom rozsahu ako majú zamestnanci v pracovnom pomere. 

7. Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa 

autorského práva. 
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8. Spory vyplývajúce z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa 

prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru, t. j. spory prejednávajú 

a rozhodujú o nich  súdy. 

 

TRINÁSTA ČASŤ 

Článok 30 

 Sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov, pracovné spory 

doručovanie písomností  

 

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

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

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

upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. 

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

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

účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť u 

zamestnávateľa v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani 

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

žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

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

dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok 

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

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

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

(antidiskriminačný zákon). 

4. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach 

z platu, ručením alebo zriadením záložného práva. 

5.  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba upozorní zamestnávateľa na porušenie 

povinností alebo obmedzenia zamestnancom podľa zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme, zamestnávateľ je povinný zistiť, či zamestnanec porušil povinnosti alebo 

obmedzenia, a do 30 dní od prijatia upozornenia oboznámiť túto právnickú osobu alebo 

fyzickú osobu s výsledkom, ako aj s prijatým opatrením. 

6. Zamestnávateľ je povinný konať podľa ods. 5, ak písomné upozornenie je podpísané, je 

z neho zrejmé, kto ho podáva, akého porušenia povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca 

sa týka vrátane uvedenia skutočností, z ktorých možno odvodiť porušenie povinnosti 

alebo obmedzenia. 

7. Spory medzi  zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov 

prejednávajú a rozhodujú súdy.  

8. Ak sa na pracovisku vyskytujú nedostatky, alebo ak sa zamestnanec cíti ukrátený vo 

svojich právach z pracovno-právneho vzťahu, môže sa obrátiť na riaditeľku školy, 

prípadne iného vedúceho zamestnanca organizácie so žiadosťou o nápravu. Tým nie je 

dotknuté jeho právo podať sťažnosť, oznámenie, podnet. V prvom rade rieši každé 

podanie riaditeľka školy a až v odvolacom konaní nadriadený orgán (zriaďovateľ školy), 

okrem prípadov, v ktorých sťažnosť resp. iné podanie smeruje proti osobe riaditeľky 

školy. 

9. Písomnosti zamestnávateľa, týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru 

alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy 
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musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach, 

týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ 

zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je 

možné, možno písomnosť doručiť poštou ako doporučenú zásielku. 

10. Písomnosti doručované poštou zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, 

ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných 

rúk“. 

11. Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru alebo 

vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo 

z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,  doručuje zamestnanec na 

pracovisku, alebo  ako doporučenú zásielku. 

12. Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo 

zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila 

zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti 

bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky 

doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti 

odmietne. 

ŠTRNÁSTA ČASŤ 

    Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov školy sú upravené zákonom č. 552/2003 Z.z., 

zákonom č. 553/2003 Z.z. a Zákonníkom práce, s výnimkou ustanovení § 43 ods. 1 písm. 

d), § 96 ods. 3 a 5 § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 2, § 120 až 124, § 127 ods. 1 až 3, § 128, § 

134 a § 135 Zákonníka práce, ktoré sa na týchto zamestnancov nevzťahujú. 

2. Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov treba 

postupovať podľa tohto pracovného poriadku,  príslušných ustanovení  Zákonníka práce, 

zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o odmeňovaní niektorých 

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

zákonov, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona 

o pedagogických zamestnancoch ako aj z ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

3. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s týmto pracovným poriadkom všetkých svojich 

zamestnancov. Pracovný poriadok sa uloží na vhodnom mieste  - chodba 1. a 2. stupňa, 

chodba MŠ, kuchyňa, kde bude prístupný všetkým zamestnancom. Originál je uložený 

v kancelárii riaditeľky školy. 

4. Všetky rozhodnutia, opatrenia, pokyny, interné smernice a metodické usmernenie 

týkajúce sa pracovno-právnej oblasti nesmú byť v rozpore s týmto pracovným poriadkom. 

5. Pracovný poriadok bol prerokovaný s odborovou organizáciou v zmysle § 84 ods.1 ZP. 

Podpisom zástupcu odborového zväzu bol vyjadrený súhlas s jeho obsahom. 

6. Dňom schválenia tohto pracovného poriadku sa ruší  PRACOVNÝ PORIADOK  zo dňa  

1. marca 2010. 

7. Prílohou č. 1 sú uvedené kritériá na hodnotenie pedagogických pracovníkov. 

8. Prílohou č. 2 pracovného poriadku je rozvrhnutie pracovného času na úsekoch ZŠ, MŠ, 

ŠJ, THP a ŠKD 

9. Prílohou č. 3 sú úradné hodiny na vybavovanie žiadostí, sťažností, konzultácie. 

10. Prílohou č.4 je zaradenie zamestnanca v organizácii. 
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11. Prílohou č. 5 sú prevádzkový poriadok počítačových učební, pracovný poriadok školskej 

dielne a učebne fyziky – chémie. 

12. Prílohou č. 6 je vnútorný poriadok pre ŠKD. 

13. Prílohou č. 7 je vnútorný poriadok pre MŠ. 

14. Prílohou č. 8 sú prevádzkové poriadky: ZŠ, MŠ, ŠJ, telocvične a výdajne stravy. 

15. Príloha č. 9 je školský poriadok pre žiakov. 

16. Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 24. apríla 2014. 

 

 

 

Trenčianskej Turnej 1. apríla 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Beáta Sabová 
   riaditeľka školy 


