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Prvá časť 

 

Čl. 1 

 

 Úvodné ustanovenia 
  

 

1. Základná škola v Nitre, Benkova 34 /ďalej len zamestnávateľ/, vydáva na základe  § 14 

ods. 6 písm. g) 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 a § 84 zákona č. 

311/2001 Zákonníka práce a § 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 

záujme  s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie zamestnávateľa tento pracovný 

poriadok. Je všeobecne záväzným vnútorným predpisom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 

u zamestnávateľa.   

2. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých jeho zamestnancov. Na 

zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho 

ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.  

3. Pracovný poriadok vychádza z pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. CD 2005-19381/26382-1:14   ,ktoré 

vydalo MŠ SR podľa  § 14 ods. 6 písm. g) 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 

a v súlade so zákonom č.317 / 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

a Vyhlášky č.445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 

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

činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, to znamená, že u 

tejto skupiny zamestnancov zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy postupuje len 

podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce . 

5. Pedagogický a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti 

postavenie chránenej osoby.                                   

                                                 

Čl. 2 

  

Oprávnenosť konať v pracovno-právnych vzťahoch 

 

1.  V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľom je aj Základná škola (§7 ods. 

2 Zákonníka práce), ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného 

predpisu. 

2.  V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická 

osoba, štatutárny orgán – riaditeľka školy – Mgr. Aneta Galová. 

3.  Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí 

primátor mesta Nitry, ktorý ho vymenoval (§ 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov). 

4.  Ostatní vedúci pracovníci školy sú oprávnení, ako orgány zamestnávateľa, robiť v mene 

zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými  predpismi 

zamestnávateľa. 

5.  Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité 

právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť 

uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

6.  Vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ktorými sú zástupcovia riaditeľa školy, vedúca 

školskej jedálne  a vedúci nepedagogických pracovníkov (§ 9 ods. 1 Zákonníka práce), ako aj 



jeho ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia 

zamestnávateľa, 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 

 

Čl. 3   

Vznik pracovného pomeru 

 

   

   

1. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či fyzická osoba, 

ktorá sa uchádza o zamestnanie (ďalej len “uchádzač“) o jej uzavretie spĺňa predpoklady na 

vykonávanie práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 552/2003 Z. z.“). V 

prípade, ak uchádzač spĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme je 

zamestnávateľ povinný oboznámiť uchádzača s právami a povinnosťami, ktoré pre neho 

vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a platovými podmienkami, za 

ktorých má prácu vykonávať. 

2. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom  sa zakladá pracovnou zmluvou, 

u vedúcich zamestnancov výberovým konaním ( zástupcovia riaditeľky školy, vedúca ŠJ ). 

3. Pracovnú zmluvu za zamestnávateľa podpisujú oprávnení vedúci zamestnanci v zmysle 

organizačného poriadku v platnom znení.  

4. Pracovná zmluva sa uzatvára písomne najneskôr v deň nástupu zamestnanca do pracovného 

pomeru. V pracovnej zmluve sa musia dohodnúť tieto podstatné náležitosti: deň nástupu do 

práce, miesto výkonu práce, dohodnutý druh práce, mzdové podmienky. Ďalšími 

náležitosťami pracovnej zmluvy sú: výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, 

doba, na ktorú sa zmluva uzatvára a skúšobná doba najviac tri mesiace u všetkých 

zamestnancov. Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne pred nástupom zamestnanca do 

pracovného pomeru, inak je neplatná. V prípade uzatvorenia pracovného pomeru  na kratší 

pracovný úväzok je potrebné v pracovnej zmluve uviesť rozsah tohto úväzku.   

5. Uchádzač o zamestnanie u zamestnávateľa je povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy 

predložiť personálnemu útvaru tieto doklady:  

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

b) osobný dotazník  

c) pracovný životopis  

d) doklady o vzdelaní -  odbornú a pedagogickú spôsobilosť  

e) potvrdenie o dĺžke predchádzajúceho zamestnania ( zápočet rokov)  

f) výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ( vedúci zamestnanec, zamestnanec 

s hmotnou zodpovednosťou, pedagogický zamestnanec)  

g) doklady o nárokoch na prídavky na deti   

h) rozhodnutie o priznaní ZPS   

i) doklad o zdravotnej spôsobilosti, prípadne ďalšie doklady ovplyvňujúce jeho nároky 

z pracovného pomeru  

6. Materiály, ktoré zakladajú pracovnoprávny vzťah  a s ním priamo súvisia, majú dôverný 

charakter a musia byť chránené pred zneužitím. 

7. K žiadosti o prijatie do zamestnania sa vyjadruje riaditeľka školy , ktorá predloží 

personálnemu útvaru návrh na prijatie do zamestnania, a to spravidla najneskôr 10 

kalendárnych dní pred predpokladaným nástupom. Návrh na prijatie do zamestnania obsahuje  

návrh na pracovné zaradenie zamestnanca, tarifnú triedu, výšku základnej mesačnej mzdy.  



8. Zamestnávateľ bude dodržiavať zásadu, že blízki príbuzní ( v zmysle § 116 Občianskeho 

zákonníka) nebudú zaraďovaní tak, aby jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole 

druhého.   

9. Príslušný vedúci zamestnanec pred nástupom do pracovného pomeru oboznámi 

zamestnanca s pracovnými a mzdovými podmienkami, s platným pracovným poriadkom, 

s kolektívnou zmluvou, s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré 

musí pri svojej práci dodržiavať a prípadne s ďalšími vnútornými predpismi.  

10. V deň nástupu do zamestnania zamestnanec dostane pracovnú zmluvu a určenie základnej 

mzdy, zodpovedajúcej zaradeniu zamestnanca. Na ďalšom vyhotovení zmluvy, ktorá sa uloží  

na úseku  personálno-mzdovom ZŠ ( ďalej len PaM) potvrdí zamestnanec prevzatie dokladov.  

11. Ak zamestnanec nenastúpi v dohodnutý deň do práce a neupovedomí o dôvode do troch 

dní riaditeľku školy, môže táto od zmluvy odstúpiť. 

 

 Čl. 4  

 

 Zmena pracovného pomeru   

 

1. Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno meniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ 

a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Dohoda musí byť urobená písomne.   

2. Vykonať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve, 

je zamestnanec povinný len výnimočne, a to za podmienok uvedených v § 55 Zákonníka 

práce.  

3. Prevedenie zamestnanca na pôvodné pracovné miesto, prevedenie a preloženie na žiadosť 

zamestnanca sa vykonáva v súlade s § 54 až 58 Zákonníka práce. 

 

Čl. 5 

 

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. Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby sa žiadostiam o zmene rozsahu 

týždenného pracovného času mohlo vyhovieť. 

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

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

dohodnutému kratšiemu pracovnému času. 

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

obmedziť v porovnaní so zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas. 

7. Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov 

zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený 

týždenný pracovný čas. 

8. Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 15 

hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek 

dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom, v 

ktorom sa doručila výpoveď. Na takto dohodnutý kratší pracovný čas sa nevzťahujú 

ustanovenia § 62, § 64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 73, § 74 a § 240 ods. 8. 

 

Čl.6 

 

Vymenovanie a odvolanie 



 

1.  Školu riadi riaditeľ školy. Riaditeľa 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 príslušnej rady školy a na základe výberového 

konania podľa § 4 tohto zákona. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný. 

2. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky podľa § 43 

Zákonníka práce v pracovnej zmluve a určí mu plat podľa osobitného predpisu. 

3. Zriaďovateľ školy môže odvolať riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia 

v súlade s § 3 zákona č.596 / 2003 Z. z.  

4. Na vyhlásenie a na obsah výberového konania ostatných vedúcich pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov školy sa vzťahujú ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.. 

  

Čl. 7 

 

Skončenie pracovného pomeru 

 

1. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom je možno skončiť:    

a) dohodou  

b) výpoveďou   

c) okamžitým skončením   

d) skončením v skúšobnej dobe 

e) uplynutím doby pri pracovnom pomere dohodnutom na určitú dobu  

Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. 

2. Ku skončeniu pracovného pomeru dohodou môže dôjsť z podnetu zamestnanca alebo 

zamestnávateľa podľa § 60 Zákonníka práce. Dohoda musí mať písomnú formu. Ak to 

zamestnanec požaduje, musia byť v dohode uvedené dôvody rozviazania pracovného pomeru. 

3. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec 

a) zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu 

b) zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov uvedených v § 63 

Zákonníka práce. 

4. Výpoveď musí byť daná písomne a doručená druhému účastníkovi, inak je neplatná. 

Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, môže byť odvolaná len s jeho súhlasom. 

Ak bola daná výpoveď, skončí sa pracovný pomer uplynutím výpovednej doby, ktorá začne 

plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému 

účastníkovi a skončí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.   

5. Zamestnávateľ aj zamestnanec môžu písomne pracovný pomer okamžite zrušiť len 

výnimočne, a to z dôvodov uvedených v § 68-69 Zákonníka práce. 

6. Zrušením v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Oznámenie 

o zrušení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je potrebné doručiť druhému účastníkovi 

písomne, spravidla tri dni pred dňom, kedy má pracovný pomer skončiť.  

7. Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo 

už iným 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 vyhostenia z územia 

Slovenskej republiky, 

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

8. Zamestnanec doručuje svoje podania v súvislosti so skončením pracovného pomeru 

v písomnej forme organizačnej jednotke kde pracuje, a to spravidla prostredníctvom 

nadriadeného zamestnanca alebo personálneho útvaru. K návrhu zamestnanca na skončenie 

pracovného pomeru dohodou sa písomne vyjadruje riaditeľka školy. Návrhy na rozviazanie 



pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podáva do príslušného personálneho útvaru 

priamo riaditeľka školy.  

9. Pracovný pomer na dobu určitú končí jej uplynutím. Pred uplynutím dojednanej doby sa 

môže skončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú aj ostatnými spôsobmi uvedenými v 

§ 59 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer na dobu určitú 

aj bez uvedenia dôvodu v zmysle § 71 ods.4 Zákonníka práce. 

10. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.  

11. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci  dvoch 

rokov najviac dvakrát.  

12.  Ďalšie predĺženie alebo opätovné  dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu  do 

dvoch rokov alebo nad dva roky  je možné len z dôvodu:  

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky 

bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej 

neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie 

alebo odborovej funkcie,  

b) sezónnej práce,  

c) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.  

13. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vopred 

prerokovať s príslušnou odborovou organizáciou podľa § 74 Zákonníka práce. Zástupca 

zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru 

zo strany zamestnávateľa do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 

zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu 

došlo. 

14. Pred skončením pracovného pomeru je zamestnanec povinný informovať bezprostredne 

nadriadeného vedúceho zamestnanca o stave plnenia úloh, vyplývajúcich z náplne jeho 

pracovnej činnosti a podľa pokynov nadriadeného zamestnanca odovzdať agendu.  

Zamestnanec je povinný ďalej odovzdať pridelené pracovné pomôcky a predmety v stave, 

ktorý zodpovedá obvyklému opotrebeniu, ako aj zapožičanú odbornú literatúru. Pred 

skončením pracovného pomeru zamestnanca, s ktorým bola uzatvorená dohoda o hmotnej 

zodpovednosti, zamestnávateľ zabezpečí inventarizáciu. 

15. Ak zamestnanec požiada pri skončení pracovného pomeru o posudok o pracovnej 

činnosti, je zamestnávateľ povinný v lehote 15 dní mu ho vydať, najskôr však dva mesiace 

pred skončením pracovného pomeru. 

16. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe a to v zmysle § 64 

Zákonníka práce.  

17. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 

Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 

mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas 

presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 

mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 

36 mesiacov. 

 

Čl. 8 

 

Odstupné a odchodné 

 

1. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil 

vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať 

doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 

dva roky a menej ako päť rokov, 



b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov. 

2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 

63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 

zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 

odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej 

ako dva roky, 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej dvadsať rokov. 

3. Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo 

racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych 

vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona. 

4. Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom 

termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne s 

uvoľňovaným zamestnancom na výplate odstupného inak. 

5. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný 

dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 

viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada 

o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich 

pracovných dní po jeho skončení. 

6. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho 

priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na 

základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho 

skončení. 

7.  Zamestnávateľ  neposkytne zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil 

podľa § 68 ods.1 

Čl. 9  

  

Zastupovanie zamestnanca 

 

1. Zastupovanie zamestnancov sa riadi nižšie uvedenými povinnosťami pedagogických 

zamestnancov.  

2. Vedúceho zamestnanca zastupuje v jeho neprítomnosti určený zástupca v plnom rozsahu 

práv, povinností a zodpovednosti.  

3. Zástupca riaditeľa školy po porade s vedúcim zamestnancom je povinný zabezpečiť 

zastupovanie neprítomných zamestnancov ďalšími zamestnancami organizačného útvaru 

v nevyhnutnom rozsahu práv a povinností na krátkodobé zastupovanie /menej ako štyri 

týždne/ a v plnom rozsahu práv a povinností v prípade dlhodobého zastupovania /dlhšie ako 

štyri týždne/.   

 

 

 



Tretia časť 

 

Čl. 10 

 

Spolupráca s odborovými orgánmi 

   

1. Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu (§ 229 ZP) na 

utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok: 

a) kolektívnym vyjednávaním 

b) spolurozhodovaním 

c) prerokovaním 

d) právom na informácie 

e) kontrolnou činnosťou  

2. Na zabezpečenie sociálno-ekonomického rozvoja zamestnávateľa, oprávnených záujmov 

a potrieb zamestnancov, na zlepšovanie pracovných, zdravotných, sociálnych a kultúrnych 

podmienok zamestnancov, vrátane podmienok pre využívanie voľného času uzatvára v mene 

zamestnancov odborový orgán a v mene zamestnávateľa riaditeľka školy kolektívnu zmluvu.    

 

Štvrtá časť 

 

Čl.11 

 

Pracovná disciplína 

  

Práva a povinnosti   zamestnancov 

 

Vymedzenie pojmov : 

1. Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je 

zamestnancom podľa § 1 ods. 2 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický 

zamestnanec. 

2. Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi.  

3. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, 

ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, 

a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané 

pedagogickým zamestnancom. 

4. Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a 

priamu výchovnú činnosť (ďalej len "základný úväzok"), a podrobnosti s ním súvisiace sú 

ustanovené  nariadením vlády SR  č.422 / 2009 Z. z.  Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského 

zariadenia určí týždenný rozsah hodín priamej výchovnovzdelávacej činnosti pedagogickému 

zamestnancovi úväzok  najviac na obdobie školského roka. 

5.  Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok 

pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. 

6.  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. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných 

činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj 

mimo pracoviska za taxatívne daných podmienok  

7. Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť . Odborným 

zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec. 



8. Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným 

zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej 

starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, 

 skupine detí, žiakov  s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v 

školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace. 

9. Súčasťou odbornej činnosti je aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo inej fyzickej 

osobe než rodičovi, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 

starostlivosti, opatrovníkovi, poručníkovi pedagogickým zamestnancom a spolupráca so 

zákonnými zástupcami, s ostatnými odbornými zamestnancami a zástupcami verejnej správy 

pri zabezpečovaní výkonu práv detí, žiakov ,  výkon špecializovaných činností alebo 

riadiacich činností a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s odbornou činnosťou. 

Zamestnanci sú povinní okrem základných povinností uvedených v ustanovení § 81 

Zákonníka práce a § 5 zákona č.317 / 2009 : 

a) zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť postavenia v zamestnaní 

b) pri rokovaní s klientmi zachovávať zásady slušného správania, požiadavky klientov riešiť 

riadne  a v zákonnej lehote, na primerane odbornej úrovni  

c) strážiť a ochraňovať  služobné tajomstvo, osobné údaje, zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, ktorých povaha to vyžaduje, a to aj po skončení pracovného pomeru  

d) zdržať sa šírenia neoverených alebo poplašných informácií, ktoré môžu vyvolať 

nepriaznivú situáciu u zamestnávateľa  

e) zachovávať úplnú mlčanlivosť o mzdových náležitostiach  

f) pri odchode z pracoviska dbať na uloženie všetkých pracovných dokumentov mimo dosahu 

nepovolaných osôb v záujme ochrany služobných informácií pred ich zneužitím, skontrolovať  

zabezpečenie budovy 

g) oznamovať priebežne personálnemu útvaru bez zbytočného odkladu zmeny v osobných 

pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní nárokov z pracovného pomeru; ide najmä 

o zmenu bydliska, zmenu osobného stavu, narodenie alebo úmrtie člena domácnosti  a iné 

skutočnosti dôležité z hľadiska nemocenského a dôchodkového poistenia do troch dní od  dňa, 

kedy k zmene došlo. 

h) mzdovému útvaru oznámiť zmeny majúce vplyv na daň z príjmu alebo nariadeného 

výkonu súdneho rozhodnutia o zrážkach zo mzdy  

ch) bez zbytočného odkladu, pokiaľ možno vopred oznámiť svojmu bezprostrednému 

nadriadenému zamestnancovi dôvod osobnej prekážky v práci                                                

i) nepoužívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky v mieste výkonu práce, alebo 

v riadnom pracovnom čase aj mimo miesta výkonu práce a nenastupovať pod ich vplyvom do 

práce  

j) dodržiavať  Plán kontinuálneho vzdelávania.    

 

Čl. 12 

 

Práva a povinnosti zamestnávateľa 

 

Odo dňa vzniku pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný:  

a) prideľovať prácu zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy, táto je vymedzená popisom 

pracovnej činnosti, ktorú vypracúva bezprostredne nadriadený vedúci   

b) za vykonanú prácu mu platiť plat podľa mzdových predpisov, prípadne podľa kolektívnej 

zmluvy   

c) utvárať priaznivé pracovné podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a zaisťovať 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci   

d) starať sa o utváranie a rozvíjanie pracovnoprávnych vzťahov v súlade so Zákonníkom 

práce a s ostatnými právnymi predpismi   

e) poskytovať podmienky na ďalšie vzdelávanie  zamestnancov školy podľa ustanovení plánu 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy 



f) v prípade, že nemôže v rámci úväzkov prideliť hodiny v plnom rozsahu , môže znížiť   

vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu 

najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovnovzdelávacej činnosti zníženej o 

jednu hodinu  

g) zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho 

týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací 

proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

  

Čl. 13 

 

Povinnosti zamestnanca 

 

1. Odo dňa vzniku pracovného pomeru je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 

povinný:  

a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu,  

b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom 

stave detí, žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, 

c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka s ohľadom na ich 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie 

ustanovenej osobitným predpisom,  

e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka, 

f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej 

činnosti, 

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

výchovného programu,  

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

i) vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými 

poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného 

programu, 

j) poskytovať dieťaťu, žiakovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 

k) pravidelne informovať dieťa, žiaka alebo jeho  zákonného zástupcu o priebehu a 

výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným 

predpisom. 

2. Ďalšie povinnosti : 

a) podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy 

v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu   

b) plniť pokyny nadriadených, dodržiavať všeobecne platné právne normy a zásady 

spolupráce    

c) dodržiavať a plne využívať pracovnú dobu  

d) dodržiavať pracovný poriadok a predpisy vzťahujúce sa na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci   

f) udržiavať v poriadku svoje pracovisko a riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami   

  

Čl. 14 

 

 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov    

 

Vedúci zamestnanec je povinný okrem povinností uvedených v § 82 Zákonníka práce a v čl. 8 

a 9  tohto pracovného poriadku najmä: 

a) riadiť a kontrolovať prácu na svojom úseku 



b) dbať, aby jeho pokyny boli v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a internými smernicami zamestnávateľa  

c) dbať, aby všetci ním riadení zamestnanci dosahovali odbornú spôsobilosť požadovanú na 

výkon dohodnutej práce, sústavne si dopĺňali odborné vedomosti a boli oboznámení 

s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu  

d) v rámci svojej právomoci venovať mimoriadnu pozornosť správnemu výberu, 

rozmiestňovaniu a výchove zamestnancov  

e) viesť zamestnancov k pracovnej disciplíne a neodkladne riešiť prípady porušenia pracovnej 

disciplíny 

f) Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od 

ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka 

počas vykonávania funkcie. 

 

Čl.15 

 

Ďalšie povinnosti vedúcich zamestnancov 

 

1. Vedúci zamestnanec je povinný v súlade so zákonom  č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon ) raz ročne hodnotiť svojich zamestnancov. 

Kritériá  hodnotenia : 

- pozorovanie (hospitácie) 

- rozhovor 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané  

naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a 

pod.) 

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

  vzdelávania, tvorby  učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

- hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené  

hodiny“) 

- hodnotenia učiteľov žiakmi 

a) Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom: 

- vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov 

- vie motivovať žiakov k učeniu 

- rozvíja vyššie úrovne poznávania, logické a kritické myslenie, analýzu, tvorivosť 

- rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, 

sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...) 

- rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc,  

komunikáciu...) 

- pristupuje ku žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami  

- rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie 

b) Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu: 

-  vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy 

-  vie určiť učebné ciele orientované na žiaka 

-  vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky 

   edukácie v náväznosti na  zvolené ciele 

-  využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho 

   učenia 

- dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon 

   a pokrok žiaka 



- vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka 

- vytvára dobrú klímu v triede 

- vie riešiť konflikty v triede 

- je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu 

c) Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju: 

- dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné 

   správanie, pozná  

   svoje silné a slabé stránky 

- darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov 

- vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy 

- dokáže plánovať svoj profesijný rast 

- absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom 

  zlepšovať edukáciu 

- dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať prostredníctvom metodického  

združenia alebo predmetovej komisie 

- vie využívať IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii 

- vie pracovať v tíme 

- podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole 

- podieľa sa na tvorbe alebo realizácií projektov 

d) Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu: 

- vedie správne pedagogickú dokumentáciu 

- dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia  

pri práci, pracovný čas... 

- zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád 

- podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, vystúpenia,  

verejnoprospešné činnosti...) 

- dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach 

 

 Čl. 16   

  

Osobitné povinnosti pedagogických zamestnancov 

 

1. Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť 

výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere sú 

povinní najmä:   

a) zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov   

b) postupovať podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-

organizačných pokynov    

c) plniť vyučovaciu povinnosť a povinnosť výchovnej práce v určenej miere a vykonávať 

činnosti súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou   

d) zvyšovať úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných 

formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov   

e) spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých 

vzťahov so školou   

2. Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:  

a) podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa 

svojich možností  sa na tejto činnosti aktívne zúčastňovať   

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

požiarnych a iných predpisov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia 

v škole i v mimoškolských aktivitách / lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode, 

exkurzie, výlety.../   

c) dodržiavať pri vyučovaní metodické postupy   



d) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými 

zástupcami žiakov  

e) spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednym 

učiteľom a kariérnym poradcom, poradcom pre riešenie výchovných problémov 

a patologických javov ; viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a 

k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím.   

 Čl. 17   

 

 Ďalšie povinnosti zamestnancov školy   

 

1. Učiteľ je povinný:  

a) byť v škole od 7.30 do 13.30 hod. resp. od 7,40, pokiaľ nie je určený na dozor, v čase 

určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase konania MZ, PK, triednych 

a plenárnych rodičovských rád, pracovných porád a pedagogických rád, na prechodné 

zastupovanie iného učiteľa, alebo podľa pokynov vedenia školy     

b) dodržiavať na pracovisku školský poriadok, prevádzkový poriadok  a ostatné vnútorné 

právne normy organizácie.    

2. Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie: 

a) preukázateľná príprava   

b) príprava pomôcok a starostlivosť o ne    

c) vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie   

d) oprava písomných a grafických prác žiakov   

e) dozor nad žiakmi   

f) konzultácie s učiteľmi vyučujúcimi v triede   

g) stretnutia s rodičmi a ostatnou verejnosťou    

h) starostlivosť o kabinety   

i) účasť na akciách školy, na akciách vyhlasovaných zriaďovateľom  

j) spolupráca s odbornými zamestnancami školy  

g) pri vyučovacom procese mimo budovy školy zabezpečenie informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu žiaka. 

3. Začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný v čase uvádzania do praxe pod vedením 

uvádzajúceho pedagogického pracovníka, písomne sa pripravovať na vyučovanie a výchovnú 

prácu 

4. Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu je povinný vyplniť cestovný príkaz, podpísaný 

vedúcim zamestnancom. Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní po dni 

skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na 

vyúčtovanie pracovnej cesty . 

 

Čl. 18 

 

Porušenie pracovnej disciplíny 

 

Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje nedodržanie povinností :   

- uvedených v čl. 8., 10., 12., a 13 pracovného poriadku   

- podľa § 81 a 82 Zákonníka práce    

- podľa § 8  Zákona č. 522/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 

- podľa § 5 ods.2 a 3 zákona č.317 /2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje:   

- neospravedlnená  neprítomnosť v práci    

- majetkové a morálne delikty na pracovisku    



- nerešpektovanie príkazu nadriadeného vedúceho a odmietanie plnenia prideľovaných úloh , 

pokiaľ nejde o príkaz a úlohy, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi , porušovanie 

vnútorného poriadku platného pre daný úsek organizácie ( ŠKD, ZŠS, ... )  

- používanie majetku zamestnávateľa na súkromné účely bez súhlasu  zamestnávateľa   

- prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov ( okrem obvyklých darov pri 

príležitosti Dňa učiteľov, skončenie školského roka....  ) 

- hrubé, ponižujúce, urážlivé správanie sa voči žiakom, klientom,  spolupracovníkom 

a nadriadeným, telesné tresty  

- porušenie Deklarácie  práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa 

- fajčenie na pracovisku a v areáli školy      

Za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom sa považuje:   

- ak zamestnanec nastúpil do práce alebo ju vykonával pod vplyvom požitia alkoholických 

nápojov, omamných alebo psychotropných látok  

- porušil 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   

- svojim konaním a správaním ohrozil dôveru v nestrannosť a objektívnosť  konania 

a rozhodovania    

- zneužil informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný 

prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických alebo právnických osôb    

- vedome spôsobil inému zamestnancovi alebo jemu zverenej osobe ( žiakovi) ublíženie na 

zdraví      

Závažnosť konkrétneho porušenia pracovnej disciplíny podľa miery zavinenia a vzniknutých 

následkov konania posudzuje nadriadený vedúci zamestnanec. Pri sústavnom i menej 

závažnom porušovaní pracovnej disciplíny príslušný vedúci pracovník písomne upozorní 

zamestnanca na možnosť výpovede, v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny podľa § 

63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.  

Ak sa pracovník dopustí porušenia disciplíny obzvlášť hrubým  spôsobom, je zamestnávateľ 

povinný mu dať okamžitú výpoveď. 

 

Piata časť 

  

Pracovný čas, dovolenka na zotavenie, prekážky v práci 

 

Čl. 19 

 

Pracovný čas 

 

1. Pracovný čas u zamestnávateľa je stanovený na 37,5 hodín týždenne pre zamestnancov 

zaradených v jednozmennom prevádzkovom režime.  

2. Začiatok a koniec pracovného času, rozvrh pracovných zmien, určuje oprávnený vedúci 

zamestnanec po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. Zamestnávateľ  na 

pracovisku po prerokovaní s odborovou organizáciou vzhľadom na pracovnú náplň 

zamestnancov nezavádza pružný pracovný čas.   

3. Zamestnanec sa v pracovnom čase nemôže vzdialiť z pracoviska bez súhlasu priameho 

nadriadeného.   

4. Zamestnanci sú povinní zapísať príchod na pracovisko a odchod z neho do knihy 

dochádzky s uvedením svojho osobného čísla. 

  

Čl. 20 

  

Práca nadčas 

 



1. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz organizácie alebo s jej 

súhlasom, nad určený týždenný pracovný čas. 

2. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju 

neschválil.  

3. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil túto prácu v súlade 

s právnymi normami.  

4. Za prácu nadčas sa považuje:  

- zastupovanie pracovníka / 1 zastupovaná hodina = 1 hodina nadčas/ 

- náhradný dozor / 1,5 hodiny /   

- pobyt v ŠvP a viacdňových výletoch / pracovný deň: 3 hodiny   

                                                                           sobota : 6 hodín    

                                                                           nedeľa:  8 hodín /   

5. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu pedagogickí zamestnanci uplatniť v čase 

vedľajších prázdnin, pokiaľ im zo závažných dôvodov ich bezprostredný nadriadený 

neumožní čerpanie v inom termíne.  

6. V prípade zostatku náhradného voľna za prácu nadčas je možné presunúť ho do 

nasledujúceho školského roku. 

7. Priama činnosť so žiakmi / vedenie krúžku, doučovanie, konzultácie, príprava na súťaže, 

olympiády, nácvik programu na vystúpenie, výlety, exkurzie.../ i nepriama činnosť 

pedagogických pracovníkov / účasť na školeniach, seminároch, sekciách.../ v čase po 14.00 

hodine bude zohľadnená v odmenách. 

Za priamu výchovnú činnosť alebo vyučovaciu činnosť pedagogického zamestnanca sa 

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. 

8. Nočná práca je vykonávaná v čase medzi 22. hodinou večer a 06. 00 hodinou ráno.     

  

Čl. 21 

 

Dovolenka  na zotavenie 

 

Čerpanie náhradného voľna 

 

1. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu 

dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si 

zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.  

2. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí,  aby pedagogickí zamestnanci čerpali prevažnú 

časť dovolenky v čase letných prázdnin.   

3. V prípade, že zamestnanec nemôže čerpať dovolenku v čase prázdnin, poverí ho riaditeľka 

školy výkonom prác súvisiacich s jeho pracovnou zmluvou a potrebami školy.  

4. Ak chce zamestnanec čerpať dovolenku mimo hlavných a vedľajších prázdnin, podá 

písomnú žiadosť na riaditeľstvo školy s uvedením dôvodu . 

To isté platí aj pri čerpaní náhradného voľna mimo vedľajších prázdnin. 

5. Náhradné voľno čerpá zamestnanec školy: 

-  počas vedľajších prázdnin,  

- v nevyhnutnom prípade  počas prekážok v práci na strane zamestnanca 

- v čase ďalšieho vzdelávania pedagogického zamestnanca  

  

Šiesta časť 

 

Prekážky v práci 

 

1. Prekážky v práci sú upravené v § 136 až 144 ZP. 



2. Zamestnanec je povinný včas požiadať o poskytnutie pracovného voľna pre prekážku 

v práci svojho nadriadeného vedúceho zamestnanca. Pracovné voľno sa neposkytuje, ak sa 

môže záležitosť vybaviť mimo pracovného času. 

3. Zamestnanec je povinný preukázať existenciu prekážky a dobu jej trvania potvrdením. 

 

Čl. 22 

 

Plat 

 

1. Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu plat. Odmeňovanie zamestnancov upravuje § 118 

Zákonníka práce, kolektívna zmluva, Zákon  o pedagogických a odborných zamestnancoch  

a interné smernice zamestnávateľa.  

2. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie. Výplatný termín je najneskôr 14. v mesiaci. 

3. Plat je vyplácaný bezhotovostne, poukázaním na osobný účet zamestnanca v slovenskom 

peňažnom ústave.  

4. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vykonať zrážky zo mzdy len na základe dohody 

o zrážkach zo mzdy, inak len z dôvodov uvedených v ustanovení § 131 Zákonníka práce.   

 

Siedma časť 

 

Čl.23 

 

Účasť na kontinuálnom vzdelávaní 

 

1. V súlade so zákonom č.317/2009 Z . z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch 

školy je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi účasť na vzdelávaní. Vzdelávanie sa 

môže uskutočňovať : 

a) v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania –podľa potrieb školy 

b) na žiadosť zamestnanca 

2. Ak  sa vzdelávania zúčastňuje zamestnanec podľa požiadaviek zamestnávateľa, náleží mu 

za dni neúčasti na pracovisku náhrada mzdy a ďalšie náležitosti podľa ustanovení zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch . 

3. Ak sa zamestnanec zúčastňuje vzdelávania na vlastnú žiadosť, uskutočňuje ho počas 

dovolenky alebo čerpania náhradného voľna. 

 

Osma časť 

 

Čl. 24 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

 1. Zamestnávateľ je povinný sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne 

nezávadnú prácu v zmysle zákona č. 124 / 2006 Z.z. o BZOP  a ZP. Zamestnávateľ má 

povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:   

– s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci,
 
so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného 

správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,   

– s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie 

a s ochranou  pred nimi 

– so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by 

mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca   

– a ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s BOZP  a informovať najmä o faktoroch, ktoré 

ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov.   



2. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci.  

3. Zamestnanec, ktorý utrpel úraz a každý zamestnanec, ktorý je svedkom úrazu, je povinný 

bez zbytočného odkladu o tom upovedomiť priamo nadriadeného vedúceho.    

  

Čl. 25 

 

Pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov 

 

1. Zamestnávateľ vytvára také pracovné podmienky, ktoré umožňujú kvalitný a bezpečný 

výkon práce.   

2. Zamestnancom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov v zmysle § 13 

Zákonníka práce.  

3.Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto 

povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. Zamestnávateľ 

zabezpečuje stravovanie podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja 

zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, spravidla v 

školskej jedálni, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. 

4. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55% ceny jedla, najviac však na 

každé jedlo do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 

podľa osobitného predpisu . Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa 

osobitného predpisu . 

5. Zamestnávateľ sa stará o odborný rast zamestnancov.V rámci ďalšieho vzdelávania 

organizuje a vysiela zamestnancov na kurzy, školenia, semináre, študijné pobyty a iné 

vzdelávacie aktivity. Umožňuje zamestnancom zvyšovanie kvalifikácie štúdiom popri 

zamestnaní, ak je to  v súlade s potrebami a záujmami zamestnávateľa.  

6. Zamestnávateľ  zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v 

pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní 

im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov. 

7. Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

preukázané náklady súvisiace s rekondičným pobytom  alebo liečebným pobytom v rámci 

kúpeľnej starostlivosti  v trvaní 

a) desať pracovných dní po pätnástich rokoch súvislého výkonu pedagogickej činnosti alebo 

výkonu odbornej činnosti, 

b) päť pracovných dní po každých ďalších piatich rokoch súvislého výkonu pedagogickej 

činnosti alebo výkonu odbornej činnosti (účinnosť 1.1.2013) . 

8.  Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa 

zamestnanca, 

b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca 

(účinnosť 1.1.2013).  

Deviata časť 

 

Čl. 26 

 

Zodpovednosť za škodu 

 

 



Predchádzanie škodám 

 

1. Zamestnanci sú povinní konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, ako i 

k neoprávnenému prospechu na úkor zamestnávateľa alebo iného zamestnanca.   

2. Riaditeľka školy sústavne kontroluje, či zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy tak, aby 

nedochádzalo ku škodám.  

3. Zároveň zabezpečuje zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť 

svoje pracovné úlohy bez ohrozenia zdravia a majetku.   

 

Čl. 27 

 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu 

 

1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil:  

a) zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s 

nimi    

b) nesplnením povinností na odvrátenie hroziacej škody   

c) za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať na základe dohody o 

hmotnej zodpovednosti  

d) za stratu na zverených predmetoch   

2. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť všade tam, kde zamestnanci 

prichádzajú do styku so zverenými hotovosťami alebo inými hodnotami, ktoré sú povinní 

vyúčtovať. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára písomne.  

3. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom 

odstúpenia od tejto dohody podľa § 183 Zákonníka práce. Zánikom dohody     nezaniká 

zodpovednosť zamestnanca za schodok vzniknutý v dobe jej platnosti.   

4. Vznik škody spôsobenej zamestnávateľovi oznamuje písomne vedúci zamestnanec 

škodovej komisii.  

5. Výšku požadovanej náhrady škody určuje v súlade so zákonom po prerokovaní v 

príslušnom odborovom orgáne na návrh škodovej komisie oprávnený vedúci zamestnanec.   

6. Ak sú za vzniknutú škodu zodpovední viacerí zamestnanci, každý z nich je povinný 

nahradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. 

  

Čl. 28 

 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi 

 

1. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznikla:  

a) pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, porušením právnych 

povinností   

b) pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania  

c) pri odvracaní škody, ktorú sám spôsobil  

2. Zamestnávateľ je povinný uhradiť zamestnancovi škodu, za ktorú nesie zodpovednosť. Ak 

zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil tiež poškodený zamestnanec, jeho zodpovednosť sa 

pomerne obmedzí.  

3. Príčiny vzniku škody a rozsah škody spôsobenej zamestnancovi zisťuje škodová komisia.    

  

Desiata časť 

 

Čl. 29 

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 



  

1. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh uzatvárať dohody o prácach konaných mimo 

pracovného pomeru. Pracovnoprávne vzťahy vyplývajúce z týchto dohôd sa riadia 

ustanoveniami Zákonníka práce a inými súvisiacimi právnymi predpismi.  

2. Dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru sa uzatvárajú v písomnej forme a 

uzatvára ich riaditeľka školy. 

 

Jedenásta časť 

 

Čl. 30 

 

Sťažnosti, podnety a oznámenia zamestnancov 
 

1. Zamestnanci sú oprávnení v súvislosti s porušením ich práv, vyplývajúcich z 

pracovnoprávnych vzťahov, podávať zamestnávateľovi sťažnosti. 

2. Písomné sťažnosti, podnety a oznámenia zamestnancov eviduje a ich vybavenie 

zabezpečuje zamestnávateľ v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vybavovanie 

sťažností ( Zákon č.9/2010Z.z. o sťažnostiach).  

3. V záujme predchádzať pracovnoprávnym sporom, podnety zamestnancov podané na 

uplatnenie individuálnych nárokov z pracovného pomeru ako i nárokov vyplývajúcich z 

kolektívnej zmluvy, riešia oprávnení zamestnanci v súčinnosti s príslušnými odborovými 

orgánmi.    

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba 

postupovať podľa tohoto pracovného poriadku, príslušných ustanovení Zákonníka práce a 

ostatných právnych predpisov.  

2. Zmeny a doplnky pracovného poriadku schvaľuje riaditeľka školy po predchádzajúcom 

súhlase odborového orgánu.  

3. S pracovným poriadkom vyslovila súhlas ZO OZ pri ZŠ Benkova 34, Nitra  dňa 

4. Pracovný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

 

 

 

 

................................                                                                       ..................................... 

  riaditeľka školy                                                                              predsedkyňa ZO OZ    

         

  

 


