
2 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

                             

IS č.  10/2019 
 
 
 
 
 

INTERNÁ SMERNICA  
Pracovný poriadok s etickým kódexom 

 
 

(ďalej len „Smernica“) 
 

Organizácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. 
jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola  

Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

00 161 004  

Obec a PSČ    Košice , 041 74  
Ulica a číslo Kuzmányho č. 06  
Štát  Slovenská republika 
Právna forma   rozpočtová organizácia zriadená KSK  
Štatutárny orgán  Mgr. Eva CSURKÓ  

 
 
 
 
 
 
 

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským-
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola  (ďalej len „škola“) schvaľuje 
Pracovný poriadok s etickým kódexom  
Platnosť vnútorného predpisu s účinnosťou od 01.09.2019 
Predchádzajúca smernica pracovný poriadok z roku 2013 stráca platnosť: dňom 30.08.2019 
Za správnosť smernice zodpovedá: Brédová Jana, personalistka školy ..................... 
Za dodržanie smernice zodpovedá: Mgr. Eva Csurkó, riaditeľka školy   .................... 
 

 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

 
 
 

Obsah 
IS č.  10/2019 ........................................................................................................................................ 2 

I. časť .................................................................................................................................................. 7 

Čl. 1 ..................................................................................................................................................... 7 

Rozsah pôsobnosti ................................................................................................................................. 7 

Čl. 2 ..................................................................................................................................................... 7 

Oprávnenosť konať v pracovnoprávnych vzťahoch ................................................................................. 7 

II. časť ................................................................................................................................................. 8 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ .................................................................................. 8 

Čl. 3 ..................................................................................................................................................... 8 

1.Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú: ...................................................................................... 8 

Čl.4 ...................................................................................................................................................... 9 

Vzdelanie.............................................................................................................................................. 9 

Čl.5 ...................................................................................................................................................... 9 

Kariérový stupeň ................................................................................................................................... 9 

Čl. 6 ................................................................................................................................................... 10 

Kariérové pozície PZ a OZ ................................................................................................................... 10 

III. časť ............................................................................................................................................. 11 

Vznik a zánik pracovného pomeru ........................................................................................................ 11 

Čl. 7 ................................................................................................................................................... 11 

Vznik pracovného pomeru ................................................................................................................... 11 

Čl. 8 ................................................................................................................................................... 13 

Pracovný pomer na kratší pracovný čas ................................................................................................. 13 

Čl. 9 ................................................................................................................................................... 13 

Vymenovanie a odvolanie .................................................................................................................... 13 

Čl. 10 ................................................................................................................................................. 14 

Dohoda o zmene pracovných podmienok ............................................................................................... 14 

Čl. 11 ................................................................................................................................................. 14 

Skončenie pracovného pomeru ............................................................................................................. 14 

Čl. 12 ................................................................................................................................................. 15 

Odstupné a odchodné .......................................................................................................................... 15 

Čl. 13 ................................................................................................................................................. 15 

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru .............................................................................. 15 

IV. časť .............................................................................................................................................. 16 

Pracovná disciplína ............................................................................................................................. 16 



4 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

Čl. 14 ................................................................................................................................................. 16 

Základné povinnosti zamestnanca ........................................................................................................ 16 

Čl. 15 ................................................................................................................................................. 17 

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ........................................... 17 

Čl. 16 ................................................................................................................................................. 21 

Povinnosti vedúcich zamestnancov ....................................................................................................... 21 

Čl. 17 ................................................................................................................................................. 25 

Práva a povinnosti NZ ......................................................................................................................... 25 

Čl. 18 ................................................................................................................................................. 26 

Práva a povinnosti PZ a OZ ................................................................................................................. 26 

Čl. 19 ................................................................................................................................................. 30 

Pedagogický dozor nad žiakmi .............................................................................................................. 30 

Čl. 20 ................................................................................................................................................. 30 

Porušenie pracovnej disciplíny ............................................................................................................. 30 

V. časť ............................................................................................................................................... 31 

Čl. 21 ................................................................................................................................................. 31 

Pracovná činnosť PZ, OZ a NPZ.......................................................................................................... 31 

Čl. 22 ................................................................................................................................................. 32 

Dĺžka a využitie pracovného času ......................................................................................................... 32 

Čl. 23 ................................................................................................................................................. 33 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času PZ .............................................................................................. 33 

Čl. 24 ................................................................................................................................................. 37 

Práca nadčas a nočná práca ................................................................................................................ 37 

Čl. 25 ................................................................................................................................................. 38 

Evidencia a pravidlá vzniku nadčasovej práce........................................................................................ 38 

Čl. 26 ................................................................................................................................................. 40 

Dovolenka .......................................................................................................................................... 40 

VI. časť .............................................................................................................................................. 42 

Profesijný rozvoj ................................................................................................................................. 42 

Profesijný rozvoj ................................................................................................................................. 42 

Čl. 28 ................................................................................................................................................. 43 

Vzdelávanie PZ a OZ ........................................................................................................................... 43 

Čl. 29 ................................................................................................................................................. 44 

Financovanie profesijného rozvoja ....................................................................................................... 44 

Čl. 30 ................................................................................................................................................. 45 

Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji ................................................................................... 45 

Čl. 31 ................................................................................................................................................. 45 

Hodnotenie PZ a OZ ........................................................................................................................... 45 



5 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

Čl. 32 ................................................................................................................................................. 47 

Kritériá hodnotenia PZ a OZ ................................................................................................................ 47 

Čl. 33 ................................................................................................................................................. 48 

Stupnica hodnotenia PZ a OZ .............................................................................................................. 48 

VII. časť ............................................................................................................................................ 49 

Čl. 34 ................................................................................................................................................. 49 

Starostlivosť o PZ a OZ ....................................................................................................................... 49 

Čl. 35 ................................................................................................................................................. 49 

Čl. 36 ................................................................................................................................................. 51 

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti .......................................................................... 51 

IX. časť .............................................................................................................................................. 51 

Odmeňovanie ...................................................................................................................................... 51 

Čl. 37 ................................................................................................................................................. 51 

Plat .................................................................................................................................................... 51 

Čl. 38 ................................................................................................................................................. 53 

Výplata platu a zrážky z platu ............................................................................................................... 53 

X. časť ............................................................................................................................................... 53 

Čl. 34 ................................................................................................................................................. 53 

Prekážky v práci .................................................................................................................................. 53 

XI. časť ........................................................................................................................................... 55 

Čl. 35 ................................................................................................................................................. 55 

Pracovné cesty .................................................................................................................................... 55 

XII. časť ............................................................................................................................................ 57 

Čl. 36 ................................................................................................................................................. 57 

Ochrana práce .................................................................................................................................... 57 

XIII. časť ........................................................................................................................................... 58 

Čl. 37 ................................................................................................................................................. 58 

Čl. 38 ................................................................................................................................................. 60 

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti .......................................................................... 60 

XIV. časť ........................................................................................................................................... 60 

Náhrada škody .................................................................................................................................... 60 

Čl. 38 ................................................................................................................................................. 60 

Predchádzanie škodám ........................................................................................................................ 60 

Čl. 39 ................................................................................................................................................. 60 

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu .................................................................................... 60 

Čl. 40 ................................................................................................................................................. 61 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu ............................................................................................... 61 

XV. časť ............................................................................................................................................. 62 



6 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

Čl. 41 ................................................................................................................................................. 62 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru .................................................................. 62 

Dohoda o vykonaní práce..................................................................................................................... 62 

XVI. časť ........................................................................................................................................... 63 

Čl. 42 ................................................................................................................................................. 63 

Sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov, pracovné spory, doručovania ...................................... 63 

XVII. časť .......................................................................................................................................... 64 

Čl. 43 ................................................................................................................................................. 64 

Etický kódex ....................................................................................................................................... 64 

XVIII. časť ......................................................................................................................................... 65 

Čl. 43 ................................................................................................................................................. 65 

Všeobecné a záverečné ustanovenia ...................................................................................................... 65 

Prílohy ............................................................................................................................................... 65 

Etický kódex zamestnancov Gymnázia a ZŠ S.M. s v.j.m., Kuzmányho 6, Košice .................................. 71 

Etický kódex ...................................................................................................................................... 73 
 
 



7 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom jazykom 
maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 
6, Košice vydáva podľa § 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona č. 245/2008 Z,z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  zákona č. 224/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 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, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme a s predchádzajúcim súhlasom Základnej organizácie odborového 
zväzu pri Gymnáziu a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom jazykom 
maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 
6,  Košice tento pracovný poriadok: 

 
 

I. časť 
 Čl. 1 

Rozsah pôsobnosti 

1. Pracovný priadok je základnou pracovno – právnou organizačnou normou zamestnancov školy. 
Pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov školy, ktorí sú u zamestnávateľa 
v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. 

2. Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohoda“), sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to 
vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov alebo z uzavretej 
dohody. 

Čl. 2 

Oprávnenosť konať v pracovnoprávnych vzťahoch 

1. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

2. V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa štatutárny orgán - riaditeľka 
školy.  

3. Iní zamestnanci môžu vykonávať právne úkony v mene zamestnávateľa v rozsahu a za podmienok 
určených pre funkciu, ktorú vykonávajú. 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.  

4. Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí 
orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil [§ 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 3 
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.].  

5. Riaditeľka školy môže v rozsahu svojej pôsobnosti písomne poveriť ďalších svojich 
zamestnancov, aby vykonávali určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jej 
mene.  

6. Vedúci zamestnanci školy, 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 školy pracovné úlohy, 
organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.  
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II. časť 
 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ 
 

Čl. 3 
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov 
 

1.Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú: 

 kvalifikačné predpoklady, 
 bezúhonnosť, 
 zdravotná spôsobilosť, 
 ovládanie štátneho jazyka. 
 

2. Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec (ďalej len „PZ“) a 
odborný zamestnanec (ďalej len „OZ“) spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti. 

3. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii  PZ  a 
na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii OZ sú vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej 
činnosti, ak sa vyžaduje. 

4. PZ a OZ má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, 
ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom 
odbore a v príslušnom študijnom programe. 

5. Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie 
kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ. 

6. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, 
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej 
dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, 
úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný 
trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a 
slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a 
extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo 
pri výkone pracovnej činnosti. 

7. S účinnosťou od 1. októbra 2019 sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti PZ a OZ. 
Za bezúhonného sa nebude považovať ten PZ alebo OZ, ktorý už bol v minulosti 
právoplatne odsúdený, no odsúdenie mu bolo zahladené alebo sa na neho hľadí, ako keby nebol 
odsúdený pri vybraných trestných činoch. Za bezúhonného sa nebude považovať ten PZ a OZ, 
ktorý bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s 
nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho 
zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin 
zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin 
ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestný čin všeobecného ohrozenia, trestný čin 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej 
pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania 
detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení alebo za trestný čin 
ohrozovania mravnosti. 

 Do 30.09.2019 sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z RT GP. 
 Od 01.10.2019 sa bezúhonnosť preukazuje odpisom z RT GP. O odpisy z registra 

trestov budú žiadať okresné úrady v sídle kraja Generálnu prokuratúru Slovenskej 
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republiky. PZ a OZ poskytnú osobné údaje OÚ v sídle kraja, ktorý následne oznámi 
bezúhonnosť PZ a OZ zamestnávateľovi.  

 Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon 
pracovnej činnosti PZ alebo OZ, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe 
alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči PZ alebo OZ vo veci 
spáchania trestného činu. 

8. Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti 
PZ alebo OZ, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu alebo ak sa zamestnávateľ 
inak dozvie o podaní obžaloby na PZ alebo OZ vo veci spáchania trestného činu. 
Zdravotnou spôsobilosťou je telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť PZ a OZ. Zdravotná 
spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym 
potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné 
lekárstvo. Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej 
spôsobilosti PZ alebo OZ, vyzve ho, aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú 
spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý vydá lekár. Ak PZ alebo OZ podľa lekárskeho 
posudku nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, zamestnávateľ 
postupuje podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Náklady priamo spojené s 
preukazovaním zdravotnej spôsobilosti lekárskym posudkom uhrádza zamestnávateľ. 

9. Ak PZ alebo OZ získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže 
ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka. 

 
Čl.4 

Vzdelanie 
 

1. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre PZ a OZ je najmenej vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa, zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa.  

2. Od pedagogického zamestnanca okrem splnenia kvalifikačných predpokladov sa 
vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, 
v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku 
zníženého o jednu hodinu. 

3. Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, 
splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ. 

 
Čl.5 

Kariérový stupeň 
 

1.  Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti PZ a OZ a mieru 
osvojenia si profesijných kompetencií. 

2. PZ alebo OZ sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci PZ alebo začínajúci OZ, 
samostatný PZ alebo samostatný OZ, PZ s prvou atestáciou alebo OZ s prvou atestáciou 
alebo PZ s druhou atestáciou alebo OZ s druhou atestáciou.  

3. Zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný PZ.  
4. V názve kariérového stupňa zamestnávateľ zohľadňuje zaradenie PZ do príslušnej 

kategórie a podkategórie alebo zaradenie OZ do príslušnej kategórie.  
5. PZ alebo OZ sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci PZ alebo začínajúci OZ, ak 

nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, 
alebo zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania. 

6. PZ a OZ, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný PZ 
alebo samostatný OZ, sa zaradí do kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou alebo 
odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak: 
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 vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú 
kategóriu, v ktorej je zaradený, 

 vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený, alebo 

 získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí 
s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii PZ, 
s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii OZ alebo obsahom 
aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa. 

7. PZ a OZ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú 
kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom 
stupni PZ s prvou atestáciou alebo OZ s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového 
stupňa PZ s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak 
vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený, alebo získal 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s: 

 výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii PZ, 
 výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii OZ, 
 obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa. 

8. PZ a OZ sa od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený 
podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. 

 
Čl. 6 

 
Kariérové pozície PZ a OZ 

 
1. Kariérová pozícia je funkčné zaradenie PZ alebo funkčné zaradenie OZ, ktorý 

vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.  
2. PZ vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách: uvádzajúci PZ, 

triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, výchovný poradca, kariérový poradca, 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, školský špecialista vo výchove a 
vzdelávaní.  

3. Uvádzajúci PZ alebo uvádzajúci OZ koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného 
vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia 
profesijných kompetencií na výkon pracovnej činnosti samostatného PZ alebo 
samostatného OZ.  

4. Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a koordinuje výchovu a vzdelávanie v 
príslušnej triede, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie, 
zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi 
deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy, 
spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými 
zamestnancami, poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo 
výchove a vzdelávaní. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. 
Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a 
viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá 
ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného 
učiteľa.  

5. Vedúci predmetovej komisie, podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu 
profesijného rozvoja PZ a OZ (ďalej len „plán profesijného rozvoja“), podieľa sa na 
organizovaní rozvoja profesijných kompetencií, vykonáva poradenskú činnosť 
zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.  

6. Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom 
informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich 
činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.  
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7. Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.  
8. Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje primárnu prevenciu 

drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov, prierezové témy určené 
školským vzdelávacím programom alebo informatizáciu a vzdelávanie 
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. 

 
III. časť 

Vznik a zánik pracovného pomeru 
 

Čl. 7 

Vznik pracovného pomeru 

1. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami 
a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplývajú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a 
mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. 

2. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či fyzická osoba, ktorá sa 
uchádza o zamestnanie spĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme: 

 ak ide o PZ- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej alebo odbornej 
činnosti/zákon č. 138/2019 o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 je zdravotne a odborne spôsobilý na práce, ktoré bude vykonávať podľa pracovnej 
zmluvy, 

 má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

 je bezúhonný, 

 ovláda štátny jazyk. 

3. Ďalej je zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinný vyžiadať si od uchádzača 
príslušné doklady preukazujúce spĺňanie predpokladov na výkon práce 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 RT a od 1.10.2019 odpisom z RT, 

 potvrdenia o predchádzajúcom zamestnaní, 

 vstupnú lekársku prehliadku, 

 doklad, preukazujúci ovládanie štátneho jazyka, ak PZ alebo OZ získal vzdelanie v 
inom jazyku ako je štátny jazyk, 

 doklad preukazujúci ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny. 

4. Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie vyžadovať len 
informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od 
fyzickej osoby informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o politickej príslušnosti, odborovej 
príslušnosti a náboženskej príslušnosti. 

5. Uchádzač je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce 
alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu. 

6. Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého 
zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu. 
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7. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a 
zamestnancom. Vzniká odo dňa, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do 
práce. Pracovná zmluva sa uzavrie najneskôr v deň nástupu do práce. Zamestnávateľ je povinný 
uzavrieť pracovnú zmluvu písomne. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je 
zamestnávateľ povinný vydať  zamestnancovi. 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. 

8. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť 

 druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručnú charakteristiku, 

 miesto výkonu práce (obec, organizačná časť alebo inak určené miesto), 

 deň nástupu do práce, 

 zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné 
termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. 

9. Pri  uzatvorení pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi 
výšku a zloženie funkčného platu. 

10. V  pracovnej  zmluve  možno  dohodnúť  skúšobnú  obu, 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. 
Skúšobnú dobu  nie  je  možné dohodnúť  v  prípade  opätovne  uzatváraných  pracovných  pomerov 
na určitú dobu. 

11. Pri zamestnaní blízkych osôb (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) sa bude  

postupovať podľa § 7 zákona č. 552/2003 Z.z. 

12. Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, 

 Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, 
platiť mu za vykonanú prácu plat, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh, 
dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou 
zmluvou a pracovnou zmluvou, 

 zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa 
pracovnej zmluvy  v určenom  pracovnom  čase  a dodržiavať  pracovnú  disciplínu. 

13. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným 
poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na prácu ním 
vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a s ustanoveniami o zásade 
rovnakého zaobchádzania. 

 Dodržiavanie  zásady  rovnakého  zaobchádzania  spočíva  v  zákaze  diskriminácie z 
dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo 
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského 
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z 
dôvodu oznámenia kriminality  alebo  inej  protispoločenskej činnosti. 

 Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na 
účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou. 

 Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu 
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pred diskrimináciou. 

 Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne 
obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na 
diskrimináciu. 

14. Pracovný pomer na určitú dobu s PZ možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa 
nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca 
podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje 
Zákonník práce. 

15. PZ  a OZ  zamestnávateľ povolí  prerušenie  výkonu  pracovnej  činnosti  najviac  na  jeden  školský  
rok, ak  PZ  alebo OZ  vykonával  pracovnú  činnosť  nepretržite  najmenej  desať  rokov. PZ  alebo  
OZ za čas  prerušenia  výkonu  pracovnej  činnosti  nepatrí  mzda  alebo  plat. 

 
Čl. 8 

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 aj zmenu ustanoveného týždenného 
pracovného času, ktorý bol v pracovnej zmluve pôvodne dohodnutý tak, že zmenou dĺžky 
pracovného času bude zamestnanec súhlasiť. So súhlasom zamestnávateľa a zamestnanca môže 
dôjsť aj k zmene 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  a náhrada  mzdy  pri  prekážkach  v  práci  v  zmysle 
ZP. 

5. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší  pracovný  čas  sa  nesmie  zvýhodniť alebo obmedziť 
v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. 

6. Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov 
o možnostiach  pracovných  miest  na  kratší  pracovný čas a na ustanovený  týždenný  pracovný 
čas. 

 
Čl. 9 

Vymenovanie a odvolanie 

1. Školu riadi riaditeľ. Riaditeľa školy vymenúva na dobu päťročného funkčného obdobia a odvoláva 
zriaďovateľ školy na návrh príslušnej  rady  školy a na základe výsledkov výberového konania podľa 
§ 4 tohto zákona. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak zákon č. 596/2003 Z. z. 
neustanovuje inak. 

2. Zriaďovateľ  školy  alebo školského zariadenia môže odvolať riaditeľa za podmienok ustanovených 
v § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 596/2003 Z. z. 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. 

3. Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľka, štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a 
zástupkyňa riaditeľky, vedúcim nepedagogickým zamestnancom je vedúca ekonomického úseku, 
hospodárska školy a vedúca školskej jedálne. 

4. Zamestnanca, ktorý bol do funkcie vymenovaný, možno z tejto funkcie odvolať, alebo sa môže tejto 
funkcie vzdať. 
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5. Odvolaním z funkcie ani vzdaním sa funkcie sa pracovný pomer nekončí. Zamestnávateľ so 
zamestnancom dohodne jeho ďalšie pracovné zaradenie na inú prácu zodpovedajúcu jeho 
kvalifikácii. Ak nedôjde k dohode, môže s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou. 

6. Miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca: zástupcu riaditeľa školy pre gymnázium a zástupcu 
riaditeľa školy pre ZŠ a ŠK vymenuje riaditeľka školy na 5 ročné funkčné obdobie, najdlhšie 
do konca funkčného obdobia riaditeľky školy.  

 
Čl. 10 

Dohoda o zmene pracovných podmienok 

1. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ 
a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy 
vyhotoviť písomne. (§ 54 Zákonníka práce).  

2. Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, 
je zamestnanec povinný len výnimočne v prípadoch uvedených v § 55 ods. 2 a 4 Zákonníka 
práce /ďalej ZP/. 

Čl. 11 

Skončenie pracovného pomeru 

1. Pracovný pomer možno skončiť: 

 dohodou, 

 výpoveďou, 

 okamžitým skončením, 

 skončením v skúšobnej dobe 

 zo zákona. 

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

3. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú o skončení pracovného pomeru, pracovný 
pomer skončí dohodnutým dňom. 

4. Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo 
už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým  

 sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného 
rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt,  

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

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

 uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie,  

 bolo odňaté povolenie na zamestnanie. 
5. Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. 

6. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnanec aj zamestnávateľ. Výpoveď musí 
byť písomná a doručená. Ďalšie náležitosti upravuje § 61 ZP. 

7. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov ustanovených v § 63 ZP.  

8. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle § 68 ZP. 
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9. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť v zmysle § 69 ZP. 

10. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 
uvedenia dôvodu. 

11. Výpovedná doba je pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca najmenej dva mesiace. Ďalšie 
náležitosti upravuje § 62 ZP. 

12. Postup pri skončení pracovného pomeru, zákaz výpovede, okamžité zrušenie pracovného 
pomeru, hromadné prepúšťanie a účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného 
pomeru upravujú § 60 až 74 Zákonníka práce.  

13. Ďalšie náležitosti spojené so skončením pracovného pomeru upravujú § 59-80 Zákonníka 
práce. 

14. Zamestnanec je povinný pred skončením pracovného pomeru formou písomného protokolu 
odovzdať svoju agendu priamemu nadriadenému zamestnancovi. Protokol obsahuje zápis 
o: rozpracovaných a nesplnených úlohách, knihy a učebnice prevzaté proti podpisu, 
zoznam uložených písomností, kľúče, dochádzkovú kartu.  

15. Zamestnanec je povinný pred skončením pracovného pomeru vysporiadať si svoje záväzky 
voči zamestnávateľovi. 

16. Pracovný pomer PZ a OZ sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 
65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov 
veku. Zamestnávateľ môže s PZ alebo OZ, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný 
pomer podľa odseku 4 § 81 zákona 138/2019 Z.z.  

17. Pracovný pomer PZ alebo OZ, ktorý dovŕšil vek 65 rokov do 31. augusta 2019, sa skončí 
najneskôr 31. augusta 2020.  

18. Vydávanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní vo vzťahu zamestnávateľ a 
zamestnanec upravuje § 75 Zákonníka práce. 

 
Čl. 12 

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. 

2. 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. 

 

Čl. 13 

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 

1. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením 
v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde 
najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

2. Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď (§ 78 ZP) alebo ak skončil neplatne pracovný pomer 
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okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej 
vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.  

3. Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil 
pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil 
zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa 
nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo 
požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný 
zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho 
priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom 
zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd 
rozhodne o skončení pracovného pomeru. 

4. Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho 
zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne 
inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak: 

 bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby, 

 bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, 
keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

5. Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada platu, presahuje 
dvanásť mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť plat za 
čas presahujúci dvanásť mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu platu zamestnancovi 
vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.  

6. Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku 
zamestnanca na náhradu ušlého platu obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej 
zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu 
škody pre neplatnosť dohody (§ 80 Zákonníka práce). 

 
IV. časť 

Pracovná disciplína 
 

Čl. 14 
Základné povinnosti zamestnanca 

1. Zamestnanec je povinný najmä  

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 
predpismi,  

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 
odchádzať z neho až po skončení pracovného času; to sa nevzťahuje na vykonávanie 
ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou povolených 
riaditeľom školy za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského 
zariadenia vykonávaných mimo pracoviska,  

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak 
bol s nimi riadne oboznámený,  

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,  

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok 
pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými 
záujmami zamestnávateľa, 
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f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a 
ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti 
sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, 

g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa 
týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej 
poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v 
pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia, 

h) plniť všetky ďalšie povinnosti ustanovené v Zákonníku práce.  

2. Zamestnanec je ďalej povinný  

a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, 

b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, 
čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, 

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo 
verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám 
(povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti), a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto 
povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný 
predpis1) neustanovuje inak, 

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov, 

e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný 
prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických 
osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru, 

f) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce 
zamestnávateľa, 

g) oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom 
konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa, 

h) oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že 
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony 
bola obmedzená. 

3. Obmedzenia a činnosti, ktoré zamestnanec nesmie vykonávať, ustanovujú § 8 ods. 2 
a § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.  

 

Čl. 15 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 
1. PZ a OZ má okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone 

pracovnej činnosti právo na  

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na 
ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov (ďalej len 
„žiak“), zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do 

                                                
1) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov. 
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starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a zo strany ďalších fyzických osôb 
alebo právnických osôb,  

b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich 
pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších 
zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb 
alebo právnických osôb,  

c) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti; 
neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu 
pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom 
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie 
kontrolného orgánu.2)  

d) účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci 
prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, 
metodických a samosprávnych orgánoch,   

e) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,   

f) výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov 
výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,  

g) profesijný rozvoj v súlade s potrebami zamestnávateľa a podľa plánu profesijného 
rozvoja,  

h) objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.  

2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej 
činnosti postavenie chránenej osoby. 

3. PZ a OZ je povinný aj  

a) chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,  
[§ 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
245/2008 Z. z.“)],  

b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 
zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení žiakov, s ktorými prišiel do 
styku,  

c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho 
schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných 
zamestnancov,  

d) zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,  

e) správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,   

f) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej  
dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z.), 

g) usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie žiaka,  

                                                
2) Napríklad § 13 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, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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h) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 
výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia, udržiavať a rozvíjať 
svoje profesijné kompetencie,  

i) absolvovať aktualizačné vzdelávanie,  

j) vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré 
zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského 
vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,  

k) poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc 
spojenú s výchovou a vzdelávaním,  

l) pravidelne informovať žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 
výchovy a vzdelávania,  

m) vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo 
testovania, 

n) vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre 
štátne jazykové skúšky,  

o) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne 
skúšky,  

p) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy  
a vzdelávania. 

4. Pri výkone pracovnej činnosti PZ najmä vedie žiakov ďalej k  

a) dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce,  

b) dodržiavaniu hygienických predpisov, dopravných predpisov, požiarnych 
predpisov a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú 
starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, 
pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských podujatiach 
(napríklad na lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, 
v škole v prírode, na predmetoch chémia, technická výchova, telesná výchova, 
práce na školskom pozemku, praktické vyučovanie),  

c) uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a  

d) ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva školy alebo školského zariadenia pred 
jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 

5. PZ nesmie od žiakov a ich zákonných zástupcov žiadať, aby si obstarávali učebnice 
a učebné texty, ktoré neboli schválené ministerstvom. 

6. PZ a OZ nie je povinný vypracovávať dokumentáciu, ktorá nie je pedagogickou 
dokumentáciou alebo ďalšou dokumentáciou a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia 
s povinnosťami PZ a OZ a druhom práce dohodnutým v pracovnej zmluve. 

7. PZ a OZ má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť na porušenie jeho práva na ochranu 
pred sociálno- patologickými prejavmi v správaní vedúcich PZ, vedúcich OZ, ďalších 
zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov žiakov a iných fyzických osôb alebo 
právnických osôb.  

8. Na preskúmanie sťažnosti podľa odseku 7 zamestnávateľ ustanoví komisiu zloženú z troch 
členov, z ktorých musí byť jeden zástupca delegovaný zástupcami zamestnancov, jeden 
zástupca delegovaný zamestnávateľom a jeden zástupca delegovaný zriaďovateľom školy. 
Ak PZ alebo OZ podá podnet aj Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva, 
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komisia je povinná pri preskúmavaní sťažnosti prihliadnuť na vydané odborné stanovisko 
podľa § 1 ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o 
zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.  

9. Po prešetrení sťažnosti podľa odseku 7 môže komisia odporučiť zamestnávateľovi vykonať 
nápravu, zdržať sa určitého konania a odstrániť jeho následky, prípadne, ak dôjde k záveru, 
že riaditeľ porušil právo PZ alebo OZ na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi, 
môže podľa § 3 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. podať zriaďovateľovi návrh na 
odvolanie riaditeľa.  

10. Obmedzenia a činnosti, ktoré zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie 
vykonávať ustanovuje § 8 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z.  

11. 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.  

12. Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti 
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.  

13. Ak sa zamestnanec domnieva, že zásada rovnakého zaobchádzania upravená v Zákonníku 
práce a rovnako i ustanovenia §13 ods. 3 Zákonníka práce boli  porušené, má  právo podať 
zamestnávateľovi v uvedenej veci sťažnosť. Zamestnávateľ je povinný na predmetnú 
sťažnosť odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho 
následky.  

14. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu 
pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, 
jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, 
genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej 
činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 
skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality 
alebo inej protispoločenskej činnosti.  

15. Zakázané je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu 
zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, 
zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo 
môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. V takomto prípade ide o 
obťažovanie- potenciálna forma mobbingu/bossingu/staffingu. Znamená to nátlak, ktorý 
má systematický, dlhodobý a cielený charakter. Cieľom tohto nátlaku je ponížiť, 
degradovať, zlomiť, zastrašiť osobu alebo sa zmocniť jeho spoločenských výhod či 
kompetencií. 

16. V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré 
by mohlo byť považované za:  

a) mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo 
strany kolegov),  

b) bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči 
podriadeným),  

c) šikanu,  
d) staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo 

znemožniť, šikanovanie, stresovanie a psychické ubližovanie vedúcich 
zamestnancov zo strany ich podriadených zamestnancov),  

e) sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré 
by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie. 
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Čl. 16 
Povinnosti vedúcich zamestnancov 

 
(1) Vedúci zamestnanec je povinný aj  

a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,  

b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci,  

c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu 
poskytovania rovnakého platu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty 
podľa § 119a Zákonníka práce,  

d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 
uspokojovanie ich sociálnych potrieb,  

e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,  

f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 
zamestnávateľa. 

Zástupkyňa riaditeľky školy v rámci povinností uvedených v odseku 1 plní ako vedúci 
zamestnanec tieto ďalšie úlohy: 

 dodržiava a plní pracovnú náplň, ktorú určila riaditeľka školy, 
 v čase služby, ktorá začína o 7:30 a končí o 16:00 dôsledne kontroluje pedagogický 

dozor, jeho dochvíľnosť a spoľahlivosť, kontroluje príchody a odchody PZ na 
vyučovacie hodiny, kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku školy a režimu školy, 

 plní úlohy určené riaditeľkou školy v stanovenom termíne, 
 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone zamestnania a 

ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať osobám, 
 nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti a pri výkone zamestnania vo vlastný 

prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických 
osôb, táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru, 

 kontroluje dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, 
 vypracováva dokumentácie  ŠKvP,  plán práce školy v zmysle platných právnych 

predpisov,  
 koordinuje činnosť vedúcich predmetových komisií. 

 
(2) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu zamestnávateľa 

uvedeného v § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z., nesmie podľa § 9 ods. 1 zákona 
č. 552/2003 Z. z. podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. Zákaz členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánoch právnických osôb sa nevzťahuje na tohto vedúceho zamestnanca, ak je vyslaný 
do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby zamestnávateľom 
a ak takáto činnosť vyplýva z výkonu jeho práce; tento vedúci zamestnanec nemôže od 
príslušnej právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu.  

(3) Obmedzenia ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, vyšší územný celok, na vedeckú činnosť, 
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pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, 
literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť, činnosť sprostredkovateľa a 
rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu 
majetku svojich maloletých detí, na činnosť v poradnom orgáne vlády, na činnosť člena 
v rozkladovej komisii a na činnosť, ktorá vyplýva z projektov financovaných z programov 
Európskej únie. Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, môže 
vykonávať činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa len vtedy, ak sa táto činnosť 
vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán, pre obec alebo pre vyšší územný celok. 

(4) Obmedzenie podľa odseku 2 sa tiež nevzťahuje na  

a) účasť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, na 
projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom 
ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene 
Európskej únie a financovanom Európskou úniou,  

b) činnosť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, pri 
posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
alebo z iných zdrojov,  

c) činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie supervízie. 

(5) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, je povinný podľa  
§ 9 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. do 30 dní odo dňa jeho ustanovenia na miesto vedúceho 
zamestnanca skončiť inú zárobkovú činnosť, podnikanie alebo členstvo v riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.  

(6) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere 
vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez 
jeho súhlasu  

a) na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom 
ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene 
Európskej únie a financovanom Európskou úniou,  

b) pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky alebo z iných zdrojov,  

c) ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie. 

(7) Zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, 
ktorý sa zúčastňuje na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, 
realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene 
Európskej únie a financovanom Európskou úniou, sa poskytne pracovné voľno najviac 
v rozsahu 60 pracovných dní v kalendárnom roku. 

(8) Za čas pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 7 zamestnancovi a vedúcemu 
zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, patrí funkčný plat alebo 
priemerný mesačný zárobok len vtedy, ak je tento funkčný plat alebo priemerný mesačný 
zárobok refundovaný z prostriedkov Európskej únie. 

(9) Ako výkon práce sa posudzuje čas poskytnutého pracovného voľna, za ktorý patrí 
zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, 
funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok. 

(10) Vedúci zamestnanec je povinný podľa § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. deklarovať 
svoje majetkové pomery  
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a) do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,  

b) 1. marca každého kalendárneho roka počas vykonávania funkcie. 

(11) Riaditeľ v rámci povinností uvedených v odseku 1 plní ako vedúci zamestnanec najmä 
tieto ďalšie úlohy  

a) zodpovedá za úroveň a kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania alebo 
odborných činností, za činnosť poradných orgánov, za utváranie podmienok pre 
prácu všetkých zamestnancov, profesijný rozvoj PZ a OZ a ďalšie vzdelávanie 
ostatných zamestnancov,  

b) rozhoduje o 

1. právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach žiakov, 

2. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty, 

3. zabezpečení praktického vyučovania žiakov a zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(uzatvára dohody so zamestnávateľmi alebo s fyzickými osobami, u ktorých sa bude toto 
vyučovanie uskutočňovať), 

4. nariaďovaní práce nadčas,  

c) zabezpečuje 

1. sústavné oboznamovanie vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných 
zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej 
techniky, pričom pravidelne overuje ich znalosti z týchto predpisov a sústavne 
vyžaduje a kontroluje ich dodržiavanie,  

2. vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.  
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných poriadkov,  

3. uvádzanie začínajúcich PZ a OZ,   

4. vydanie programu adaptačného vzdelávania a programu aktualizačného 
vzdelávania PZ a OZ,  

5. vydanie plánu profesijného rozvoja PZ a OZ,  

6. vydanie ročného plánu vzdelávania PZ a OZ,  

7. stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, ktoré zodpovedá zásadám 
správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,  

8. vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany a civilnej ochrany v súlade s platnými právnymi predpismi, 

       d)  vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, 

1. utvára primerané pracovné podmienky na zlepšovanie kultúry práce 
a pracovného prostredia a zabezpečuje vzhľad a úpravu pracovísk, 
sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu,  

2. kontroluje práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, schvaľuje odmenu za tieto práce a potvrdzuje 
vykonanie práce,  
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3. určuje so zreteľom na konkrétne podmienky školy a školského zariadenia 
pracovnú náplň zamestnancov v súlade s dohodnutým druhom práce v 
pracovnej zmluve,  

4. dbá o morálne oceňovanie práce zamestnancov. 

(12) Riaditeľ ďalej  

a) riadi školu alebo školské zariadenie po pedagogickej stránke, odbornej stránke 
a administratívno-hospodárskej stránke; 

b) ukladá úlohy PZ a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich podmienky na 
odborný rast,  

c) zabezpečuje finančný chod školy alebo školského zariadenia,  

d) kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na základe 
vlastného pozorovania, predovšetkým prostredníctvom hospitačnej činnosti i na 
základe správ, posudzuje výchovno-vzdelávaciu prácu PZ,  

e) posudzuje postup OZ pri vykonávaní odborných činností, prerokúva ho 
s príslušným zamestnancom a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť OZ,  

f) určuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti PZ (ďalej 
len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov; v zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou 
prevádzkou riaditeľ určí úväzok PZ najviac na obdobie kalendárneho roka po 
prerokovaní so zástupcami zamestnancov,  

g) povoľuje PZ vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-
vzdelávacou činnosťou mimo pracoviska,  

h) vykonáva jedenkrát ročne do 31. 8. hodnotenie priamo podriadených PZ a OZ,  

i) zabezpečuje PZ a OZ v pracovnom čase preventívne psychologické 
poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožňuje PZ a OZ absolvovať tréning 
zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie 
konfliktov,  

j) určuje vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po 
prerokovaní so zriaďovateľom štruktúru kariérových pozícií v škole alebo 
v školskom zariadení,  

k) vyzýva PZ a OZ pri dôvodnom podozrení, že došlo k zmene ich zdravotnej 
spôsobilosti, na preukázanie svojej zdravotnej spôsobilosti v lehote do 90 dní 
od zistenia tejto skutočnosti,  

l) vytvára  a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie.  

(13) Riaditeľ sa pri plnení svojich úloh riadi právnymi predpismi a príslušnými pokynmi 
zriaďovateľa; za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi.  

(14) Riaditeľ a ostatní vedúci PZ plnia popri povinnostiach v oblasti riadenia základný úväzok 
(§ 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.) v rozsahu podľa osobitného predpisu.3) 

 

 

 

                                                
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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Čl. 17 
Práva a povinnosti NZ 

1. NZ pri výkone svojej činnosti má právo na: 
 ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich zamestnancov, 

ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb 
alebo právnických osôb,  

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti  
 objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. 

 
2. NZ pri výkone svojej činnosti je povinný:  

 Povinný dodržiavať ustanovenia pracovného poriadku a ostatných interných 
predpisov školy, predpisov vnútornej prevádzky školy, pokyny pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, predpisy o protipožiarnej ochrane a ostatné predpisy 
vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, s ktorými bol riadne oboznámený.  

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny riaditeľky školy a priamych 
nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi.  

 NZ je povinný dodržiavať a plniť si povinnosti vyplývajúce z jeho pracovnej 
náplne. Vyžaduje sa od neho aktívna a racionálna práca, zastupovanie za 
neprítomných kolegov a korektné vzťahy na pracovisku.  

 NZ má zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu, zúčastňovať sa všetkých foriem 
školení, inštruktáží a seminárov súvisiacich s výkonom práce dojednanej v 
pracovnej zmluve a vyplývajúcich z náplne práce.  

 V styku s návštevami školy, spolupracovníkmi a žiakmi školy konať slušne, so 
snahou uspokojiť ich oprávnené záujmy.  

 Dodržiavať určený pracovný čas, byť na pracovisku na začiatku pracovného času, 
využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného 
času.  

 Každú neprítomnosť v práci je nutné dokladovať písomným potvrdením, ktoré 
zamestnanec odovzdá najneskôr do 48 hodín priamemu nadriadenému.  

 Pri opustení pracoviska o uvedenej skutočnosti informovať svojho priameho 
nadriadeného, bez súhlasu nadriadeného je zákaz opustiť pracovisko.  

 Pri každom odsúhlasenom opustení pracoviska je zamestnanec povinný mať 
podpísanú priepustku nadriadeným, ktorú pri návrate na pracovisko potvrdenú 
lekárom ( prípadne iným) odovzdá nadriadenému s označením času opustenia 
pracoviska a návratu na pracovisko.  

 Predvídanú neprítomnosť hlásiť najneskôr deň vopred do 9:00 hod. u svojho 
priameho nadriadeného.  

 Nepredvídanú neprítomnosť oznámiť hneď, ako sa o dôvode neprítomnosti 
dozvedel u svojho priameho nadriadeného.  

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný dodržiavať liečebný režim určený 
ošetrujúcim lekárom.  

 NZ je povinný hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, 
chrániť majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v 
rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Neodnášať zo zamestnania 
akékoľvek doklady alebo predmety patriace zamestnávateľovi.  

 NZ je povinný 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.  
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 Je povinný držať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s 
osobnými záujmami, najmä zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s 
vykonávaním zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného. 
Dbať o dobré meno zamestnávateľa a zo všetkých síl sa usilovať o jeho zachovanie.  

 S plnením pracovných povinností je spojená pracovnoprávna zodpovednosť, ktorá 
dôsledne vychádza z individuálneho zavinenia. Každý NZ zodpovedá za škodu 
podľa miery vlastného zavinenia. 

Čl. 18 

Práva a povinnosti PZ a OZ 

1. PZ pri výkone svojej pedagogickej činnosti a OZ pri výkone odbornej činnosti má 
právo na:  

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na 
ochranu pred prejavmi násilia zo strany žiakov, zákonných zástupcov alebo iných 
osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo 
strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,  

 ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich PZ, vedúcich 
OZ, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických 
osôb alebo právnických osôb,  

 ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,  

 účasť na riadení školy, prostredníctvom osobného členstva alebo volených 
zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,  

 predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,  

 výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov 
výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,  

 profesijný rozvoj,  

 objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.  
 

2. Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do 
výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim 
zamestnancom PZ alebo OZ alebo nemá postavenie kontrolného orgánu. 

3. PZ a OZ má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej 
osoby.  

4. PZ a OZ okrem povinností stanovených Zákonníkom práce, zákonom č. 
552/2003 Z.z. je povinný:  

 zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,  
 správať sa v súlade s Etickým kódexom PZ a OZ – príloha č. 6 - Etický kódex pre 

zamestnancov Gymnázia a ZŠ S.M. s v.j.m., Kuzmányho 6, Košice  
 správať sa v súlade s Etickým kódexom pre organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – príloha č. 7 - Etický kódex pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho krajachrániť 
a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,  

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 
zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s 
ktorými prišiel do styku,  

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a 
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poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a 
odporúčania OZ,  

 podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej 
dokumentácie,  

 usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a 
poslucháča,  

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 
výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný 
program“),  

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,  
 absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 10 hodín za jeden školský rok,  
 vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré 

zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského 
vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,  

 poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú 
pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,  

 pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 
výchovy a vzdelávania,  

 vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky,  
 vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,  
 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiakov,  
 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon 

odbornej činnosti, 

5. PZ sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho 
procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:  

 zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,  
 postupujú podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie a 

pedagogicko- organizačných pokynov vydaných MŠ SR a zriaďovateľom školy KSK,  
 plnia priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť v rozsahu vyučovacej 

činnosti a výchovnej činnosti a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s ich priamou 
vyučovacou činnosťou a priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou,  

 pripravujú talentovaných žiakov na predmetové olympiády, SOČ, literárne, 
vedomostné, športové a iné súťažte podľa záujmu žiakov,  

 podporujú rozvoj záujmovej činnosti podľa potrieb a požiadaviek žiakov a školy,  
 organizujú resp. spoluorganizujú podujatia súvisiace s výchovno-vzdelávacím 

procesom /návštevy kultúrnych podujatí, besied, lyžiarske kurzy, výlety, 
kalamajky, exkurzie a pod./,  

 podieľajú sa na príprave a organizovaní prijímacích a maturitných skúšok. 

6. PZ 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 
finančne nákladné. 

7. PZ a OZ nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka ich pedagogickej činnosti a 
odbornej činnosti a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s povinnosťami PZ a OZ a druhom 
práce dohodnutým v pracovnej zmluve. 

8. PZ a OZ nesmú 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 pri výkone odbornej činnosti, 
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napr. kvety, bonboniéra, káva, kniha alebo iné dary pri začatí, skončení školského roka, 
maturitách, Dňa učiteľov, meninách, životných jubileách a pod. 

9. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže PZ alebo OZ zbaviť zákonný zástupca dieťaťa 
alebo žiaka, žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, ministerstvo školstva na žiadosť orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov. 

10. PZ a OZ postupujú podľa smernice vydanej ministerstvom školstva Smernica č. 
36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a 
podľa internej smernice č.4/2018 

11. PZ alebo OZ je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznesenie obvinenia voči 
jeho osobe vo veci spáchania trestného činu. 

12. Každý PZ alebo OZ je povinný preukázať svoju bezúhonnosť do 31.5.2020. Spôsob 
preukázania bezúhonnosti upravuje interná smernica č.2/2019 

13.  PZ je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do 
štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo 
školského zariadenia. 

14. PZ  je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú 
kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia. 

15. Sledovať mailovú komunikáciu a počas pracovného času na ňu adekvátnym spôsobom 
reagovať. 

16. Denne sledovať oznamy o mimoriadnych pracovných úlohách (zastupovanie, dozor, 
porady). 

17. Potvrdiť svoju prítomnosť na pracovisku v elektronickej evidencii dochádzky učiteľov. 
Pípnutím označiť aj opustenie pracoviska v čase prestávky, napríklad fajčiarskej 
prestávky. Uviesť dôvod neprítomnosti. /súkromný dôvod, náhradné voľno, dovolenka, 
akcia so žiakmi.../ 

18. Viesť evidenciu pracovného času v elektronickej forme. V tlačenej podobe odovzdať 
zástupkyni školy prehľad nadčasových hodín a zastupovanie s vlastnoručným podpisom 
do posledného pracovného dňa príslušného mesiaca.  

 Každú neprítomnosť v práci oznámiť osobne alebo elektroniky na adresu 
skoa@maraigimi.sk.  

 Predvídanú neprítomnosť hlásiť najneskôr deň vopred do 12:00 hod.  
 Nepredvídanú neprítomnosť oznámiť hneď ako sa o dôvode neprítomnosti 

dozvedel.  
 Každú neprítomnosť v práci je nutné podložiť písomným potvrdením, odovzdať na 

sekretariáte školy do 48 hodín po nástupe do práce.  
 Odsúhlasiť s riaditeľkou školy uvoľnenie z vyučovania na semináre, školenia, 

prednášky a exkurzie, konané priamo v meste Košice aj mimo mesta. Odovzdať 
tlačivo „Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania z pracovných dôvodov“, pozri 
príloha č.2 zástupkyni najneskôr 1 deň pred neprítomnosťou v práci.  

 Odsúhlasiť s riaditeľkou školy čerpanie náhradného voľna. Odovzdať tlačivo 
„Žiadanka čerpanie náhradného voľna“, pozri príloha č.3 zástupkyni najneskôr 1 
deň pred neprítomnosťou v práci.  

 Odsúhlasiť s riaditeľkou školy všetky aktivity so žiakmi, konané mimo priestorov 
školy – exkurzie, výlety, účasť na prednáškach a i., ako aj riadiť sa pri ich 
organizovaní príslušnými vnútornými predpismi. Odovzdať tlačivá súvisiace s 
organizovaním týchto akcií podľa smernice „Smernica o organizovaní školských 
výletov, exkurzií a vychádzok.“ najneskôr 1 deň pred organizovanou akciou.  
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 Pripravovať a organizovať len akcie, výlety, exkurzie, ktoré boli odsúhlasené 
riaditeľkou školy a sú zaevidované v pláne akcií a exkurzii na daný školský rok. 

19. Odsúhlasiť s riaditeľkou školy návštevu lektora, príp. iného odborníka, ktorý realizuje 
organizovanú činnosť so žiakmi v rámci vyučovania aj v mimo vyučovacom čase. V prípade, 
ak riaditeľka neudelí súhlas alebo o súhlas nebola požiadaná, je prítomnosť cudzej osoby v 
škole neprípustná a je za ňu v plnej miere zodpovedný konkrétny PZ. 

20. PZ a OZ je v súvislosti s výchovno – vzdelávacím procesom povinný:  

 Na poslednej vyučovacej hodine dohliadnuť na poriadok v triede.  

 Nahlásiť zmenu miestnosti na vyučovanie vedeniu školy.  

 Robiť si prípravy a pri hospitácii ich predložiť – počas adaptačného vzdelávania 
nutné, ak sú nedostatky odporúčame aj potom.  

 Zapisovať známky do elektronického klasifikačného hárku najneskôr  48 hodín po 
udelení známky.  

 Skúšať žiakov ústne, písomne alebo prakticky. Dbať na to, aby žiak bol v priebehu 
polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina 
týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou 
dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka 
skúšaný minimálne trikrát.  

 Viesť evidenciu prebratého učiva, absencie žiakov a neskorých príchodov v 
elektronickej triednej knihe.  

 Zapisovať učivo do elektronickej triednej knihy označením témy z plánu, ktorý je 
vložený do ETK. Úprava zapisovaných tém odučených hodín je prípustná v rozsahu 
maximálne 30 %.  

 Zapisovať termíny predpísaných písomných prác a ostatných písomných prác, ktoré 
sú z rozsahu 1 tematického celku a viac do elektronického klasifikačného hárku.  

 Napísať a klasifikovať osnovami predpísané písomné práce, na konci školského 
roka ich odovzdať na archiváciu.  

 Hodnotenie žiakov a uzavretie klasifikácie zrealizovať podľa klasifikačného 
poriadku.  

 Udržiavať disciplínu počas vyučovania, prestávok a dozoru.  

 Oznámiť rodičovi alebo zákonnému zástupcovi zhoršenie zdravotného stavu, 
nevoľnosť alebo úraz žiaka, k akútnym prípadom privolať rýchlu zdravotnú pomoc.  

 Oznámiť vedeniu školy zistenie, ak je žiak pod vplyvom alkoholu a vyzvať ho, aby 
opustil školu alebo školskú akciu v sprievode privolaného rodiča (zákonného 
zástupcu).  

 Vyžadovať od žiakov školy a kontrolovať dodržiavanie vnútorného poriadku školy 
pre žiakov.  

 Vykonávať dozor nad žiakmi v škole aj mimo školy – pri exkurziách, účasti žiakov 
na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou.  

 Zaznamenať zmenu v počte žiakov v katalógovom liste. 
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Čl. 19 

Pedagogický dozor nad žiakmi 

1. Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, v čase prestávok a v školskej 
jedálni. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý 
schvaľuje riaditeľka školy. Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste v 
zborovni. 

2. PZ vykonávajú podľa pokynu riaditeľky školy a osobitných predpisov pedagogický dozor 
nad žiakmi aj mimo školy alebo školského zariadenia na výletoch, exkurziách a počas inej 
činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich 
príprave a na iných akciách organizovaných školou. 

3. Pedagogický dozor má povinnosť zapísať sa do tlačiva o rozvrhnutí pedagogického dozoru. 
Tlačivo sa nachádza v zborovni na nástenke. Príloha č.4 „Rozvrh pedagogického dozoru“. 

4. Prítomnosť dozoru na pracovisku je od 7:30 hod. do 14:45 hod. 

5. Dozor sa nachádza v priebehu dňa na úsekoch, v ktorých sa zaevidoval v tlačive o 
rozvrhnutí pedagogického dozoru na daný deň. 

 
Čl. 20 

Porušenie pracovnej disciplíny 

1. Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje porušenie alebo nesplnenie povinností 
zamestnanca, ktoré pre neho vyplývajú z § 81, 82 a ostatných ustanovení ZP, tohto 
pracovného poriadku, určenej náplne práce a povinností vyplývajúcich z Plánu práce školy 
a ďalších všeobecne záväzných predpisov, príkazov alebo opatrení príslušných vedúcich 
pracovníkov a nadriadených orgánov. 

2. Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä : 
 nesplnenie pracovnej povinnosti podľa čl.20, čl. 21, čl.22, čl.23, čl.24 
 riešenie medziľudských konfliktov medzi zamestnancami za účasti žiakov a detí, 

prípadne ich zákonných zástupcov, 
 zanedbanie starostlivosti o hnuteľný hmotný a nehmotný majetok, ktorý zamestnanec 

užíva pri výkone prác, 
 šírenie nepravdivých informácii o činnosti školy a jej zamestnancoch. 
 oneskorený príchod na pracovisko, alebo predčasný odchod z pracoviska, 
 oneskorený príchod vyučujúceho na vyučovaciu hodinu, 
 predčasný odchod vyučujúceho z vyučovacej hodiny, 
 nedodržiavanie termínov plnenia úloh súvisiacich s výchovno–vzdelávacím procesom, 
 posielanie žiakov bez závažného dôvodu mimo učebne, v ktorej prebieha v. hodina, 
 preukázaná neospravedlnená neúčasť na pracovných poradách, 

 
3. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä: 

 opakované neplnenie a bezdôvodné odmietnutie splnenia pracovných úloh a pokynov 
riaditeľky školy a priameho nadriadeného, 

 vedomé porušenie predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, 

 vedomé a opakované porušenie interných predpisov zamestnávateľa, 
 hrubé, neprístojné správanie sa zamestnanca voči svojim nadriadeným, iným 

zamestnancom alebo žiakom, 
 úmyselné ublíženie na zdraví spolupracovníka alebo žiaka školy, 
 svojvoľné opustenie pracoviska počas plnenia pracovných úloh a povinností bez 

súhlasu a vedomia nadriadeného zamestnanca, 
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 opustenie pracoviska /areálu školy/ so žiakmi počas vyučovania bez súhlasu 
riaditeľky školy, ktorý je potvrdený na príslušnom tlačive, 

 neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci, v prípade opakovanej absencie sa 
postupuje v súlade so Zákonníkom práce, 

 porušenie zákazu fajčenia na pracovisku, 
 požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok počas plnenia pracovných úloh 

alebo príchod na pracovisko pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, 
 odmietnutie zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške na alkohol vykonávanej 

zamestnávateľom v rámci jeho kontrolnej činnosti predpísanej osobitným predpisov, 
 akákoľvek forma politickej agitácie na pracovisku, 
 zabezpečenie vstupu cudzích osôb do priestorov školy, okrem vrátnice, v čase od 16:00 

do 7:30 počas pracovných dní bez predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľky 
školy, 

 zabezpečenie vstupu cudzích osôb do priestorov školy počas dní pracovného pokoja, 
prázdnin a štátnych sviatkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľky 
školy, 

 odmietnutie zamestnanca podrobiť sa kontrole vynášaných vecí pri odchode z budovy 
zamestnávateľa, vykonávanej zamestnávateľom prostredníctvom povereného 
zamestnanca (uvedené neplatí, ak zamestnanec pri príchode do práce oznámil 
zamestnávateľovi prinesenie vecí, ktoré sa obvykle do práce nenosia), 

 porušenie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o osobných údajoch zamestnancov 
a žiakov školy, 

 uvedenie úmyselne nepravdivých údajov v agende, ktorú zamestnanec vybavuje s 
úmyslom získať osobný prospech, 

 krádež majetku školy alebo osobného majetku iného zamestnanca či žiaka, 

4. Rozsah porušenia pracovnej disciplíny posudzuje riaditeľka školy. 

5. Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec ústne a písomne 
upozornený riaditeľkou školy na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

6. Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec písomne upozornený a bude 
sa postupovať v súlade s platnými ustanoveniami zákonníka práce. 

 
 

V. časť 
  

Pracovná činnosť PZ, OZ a NZ 
 

Čl. 21 
Pracovná činnosť PZ, OZ a NZ 

 
1. Pracovnou činnosťou PZ sa rozumejú: 

 priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací 
program, výchovný program alebo program vzdelávania PZ a OZ (ďalej len „program 
vzdelávania“), 

 ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré 
zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku, 

 poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu, 
 výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole. 

2. Pracovnou činnosťou OZ sa rozumie: 
 výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-

pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti 
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s tým súvisiace, 
 poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove 

a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace, 
 výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole. 
 Pracovnou činnosťou nepedagogického zamestnanca („ďalej len NZ“) sa rozumie: 

riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich z pracovných náplní jednotlivých 
NZ. 

 
 

Čl. 22 

Dĺžka a využitie pracovného času 
 

1. Týždenný pracovný čas PZ tvorí čas, v ktorom PZ vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu 
činnosť a čas, v ktorom PZ vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-
vzdelávacou činnosťou. Riaditeľka školy môže povoliť PZ vykonávanie ostatných činností 
súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, 
činnosťami vedúceho PZ a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok 
upravených v pracovnom poriadku. 

2. Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti PZ (ďalej len „základný úväzok“) a 
podrobnosti s ním súvisiace ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 
Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

3. Riaditeľka určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len 
„úväzok“) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. 

4. Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný 
úväzok PZ, sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. 

5. Riaditeľka môže PZ umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu najviac sedem 
hodín týždenne pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategórii. 

6. Pracovný čas zamestnanca školy je v súlade s § 85 ods. 5 ZP. Pracovný čas zamestnanca 
upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa, pracovný čas zamestnanca je najviac 37,5 
hodiny týždenne, t.j. 5 pracovných dní po 7,5 hod. Priemerný týždenný pracovný čas 
zamestnanca vrátane práce nadčas je podľa § 85 ods. 9 ZP nesmie prekročiť 48 hodín 
týždenne. 

7. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou 
sa uskutočňuje vzdelávací program, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje 
výchovný program, vykonávaná PZ. 

8. Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12  hodín.  

9. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho 
súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia 
pracovného času a vykonáva sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. 

10. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 
hodín. 

11. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 
hodín. Do tohto limitu sa zahŕňa nadčas, ktorý zamestnancovi nariadil zamestnávateľ 
(maximálne 150 hodín) a práca nadčas vykonaná so súhlasom zamestnanca (maximálne 
250 hodín). 

12. Zamestnávateľ zabezpečuje, aby sa príchody a odchody zamestnancov a odpracovaný 
pracovný čas vhodným spôsobom evidovali a kontrolovali. 

13. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po 
dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, 
ktoré je zamestnancovi prístupné (§ 90 ods. 4 ZP). 

14. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 
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šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa 
nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce 
zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. 

15. Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci pracovnej zmeny. 
Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. 

16. Pracovná doba PZ je určená rozvrhom hodín školy, odborným zastupovaním, 
pohotovosťou (2 hodiny týždenne), dozormi, časom hodnotiacich a pracovných porád 
zvolaných riaditeľkou školy, časom určeným na konzultácie (1 hodina týždenne), časom, 
keď plní ďalšie úlohy na pokyn riaditeľky školy, zasadnutiami PK, triednymi schôdzkami 
rodičovských združení, prijímacími pohovormi, maturitnými skúškami, slávnosťami a 
akciami školy. 

17. Pracovný čas NZ je uvedený v prílohe č.1. „Prehľad o rozdelení pracovného času NZ“ 
18. Zamestnancovi možno odlišne upraviť začiatok a koniec pracovného času alebo sa s ním 

dohodnúť na kratšom pracovnom čase. V takýchto prípadoch sa berú na zreteľ najmä 
oprávnené požiadavky v súlade so ZP. 

19. Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia 
pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode 
so zástupcami zamestnancov. 

 
 

Čl. 23 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času PZ 
 

1. V pracovnom čase je PZ povinný vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo 
ostatné  
činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a činnosťou určenou 
riaditeľkou školy. 

2. Za výkon priamej výchovnej-vzdelávacej činnosti PZ 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 a PZ mal rozvrhom určenú priamu vyučovaciu alebo 
výchovnú činnosť,  

 priama vyučovacia činnosť určená rozvrhom hodín nevykonaná z dôvodu prekážky 
na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci 
zamestnanca (§ 141 ZP). 

3. Ostatnými činnosťami súvisiacimi s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa 
rozumie:  

 osobná príprava na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti vrátane prípravy 
potrebných pomôcok alebo materiálu,   

 vypracúvanie dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 
245/2008 Z. z.),  

 tvorba školského vzdelávacieho programu a výchovného programu (§ 7 a 8 zákona 
č. 245/2008 Z. z.),  

 hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania žiakov,  
 dozor nad žiakmi v čase určenom písomným rozvrhom dozorov,   
 spolupráca s ďalšími pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, 
 spolupráca s rodičmi žiakov,  
 spolupráca s príslušným triednym učiteľom alebo so zodpovedným 

vychovávateľom,  
 aktívna činnosť v poradných orgánoch riaditeľa,  
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 účasť na poradách zvolávaných zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi štátnej 
správy v školstve, ktoré sa týkajú zabezpečovania a hodnotenia úrovne 
pedagogického procesu a činnosti PZ a školy,  

 pedagogická diagnostika žiakov,  
 účasť na ďalších aktivitách vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu 

alebo výchovného programu (napríklad lyžiarske kurzy, kurzy korčuľovania, školy 
v prírode, výchovné koncerty, plavecké výcviky, návšteva výstavy a divadelných 
predstavení), ak nejde o vykonávanie priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,    

 príprava a účasť spoločných aktivít školy alebo školského zariadenia, vyplývajúca 
z ročného plánu činnosti školy alebo školského zariadenia, ak ide o učiteľa, 
vychovávateľa, pedagogického asistenta, korepetítora, zahraničného lektora alebo 
školského trénera,  

 starostlivosť o kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno – 
vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, 
knižnice a ostatné zariadenia slúžiace na výchovno – vzdelávací proces, 

 účasť na poradách zvolávaných riaditeľkou školy, prípadne inými orgánmi štátnej 
správy v školstve, na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách 
školy. 

 prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh, 
vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov riaditeľky školy a priameho 
vedúceho zamestnanca v súlade s pracovným poriadkom,  

 špecializované činnosti, ak ide o PZ zaradeného do kariérovej pozície podľa § 36 
zákona č. 138/2019 Z. z. a riadiace činnosti, ak ide o vedúceho PZ podľa § 39 ods. 
1 zákona č. 138/2019 Z. z. 

4. PZ je povinný na základe príkazu riaditeľky alebo zástupkyne riaditeľky zastupovať 
prechodne neprítomného PZ a podľa potreby vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu 
činnosť nad rozsah jeho priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Túto povinnosť možno 
ukladať iba v súlade s § 97 Zákonníka práce. 

5. Ak riaditeľ povolil PZ vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-
vzdelávacou činnosťou mimo pracoviska, je PZ povinný byť v škole v čase  

 určenom jeho rozvrhom hodín,  
 určenom rozvrhom výchovnej práce a rozvrhom dozorov,  
 porád a schôdzí zvolaných vedúcimi zamestnancami,  
 určenom na pracovnú pohotovosť na pracovisku,  
 určenom na prechodné zastupovanie iného PZ 
 určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov. 

6. Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľa a ostatných vedúcich PZ sa prihliada na 
základný úväzok (§ 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.) určený v hodinách a potreby školy 
alebo školského zariadenia. Pri tom sa zohľadňuje, aby v čase prevádzky školy alebo 
školského zariadenia bol vždy prítomný riaditeľ alebo jeho zástupca. Ak to nie je možné, 
poverí riaditeľ na čas svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého z PZ.  

7. PZ školy má povolené vykonávať doma pracovnú činnosť v rozsahu max. 7,5 hodín 
týždenne pri 37,5 hodinovom pracovnom čase. V rámci práce doma môže vykonávať tieto 
činnosti: 

a) Príprava testov, písomiek, pracovných hárkov, pracovných listov pre žiakov 
b) Oprava testov, písomných prác a ostatných prác žiakov, hodnotenie 
c) Odborná príprava na vyučovanie – príprava konkrétnych vyučovacích hodín 
d) Práca s elektronickým klasifikačným hárkom, elektronickou triednou knihou  

8. PZ je povinný prácu na doma vyznačiť v evidencii pracovného času.  
9. PZ je povinný na príkaz riaditeľky zastupovať prechodne neprítomného PZ a v prípade 
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potreby prevziať vyučovanie alebo výchovnú prácu nad mieru vyučovacej povinnosti v 
rozsahu určenom osobitným predpisom resp. ZP. (§ 97) 

10. PZ je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase 
porád a schôdzí zvolaných vedúcimi zamestnancami, v čase určenom na pracovnú 
pohotovosť na pracovisku, na prechodné zastupovanie iného PZ a v čase určenom na 
konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov. 

11. V čase prázdnin alebo v čase keď je prevádzka školy prerušená, riaditeľka školy môže 
prideľovať PZ práce súvisiace s ich pracovnou zmluvou, náplňou práce /t.j. prácami 
súvisiacimi s vyučovaním/ vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho 
vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajúdovolenku v zmysle §100 ZP alebo 
niektorý z druhov pracovného voľna. 

12. Pri určení začiatku a konca denného pracovného času ostatných zamestnancov školy sa 
prihliada predovšetkým na potreby školy a prípadne aj na ročné obdobia. 

13. Zamestnanec je povinný vykonávať práce od začiatku pracovného času až do jeho 
skončenia. Za zameškaný pracovný čas sa považuje aj neskorý príchod na pracovisko, 
predčasný odchod z pracoviska, ako aj každé opustenie pracoviska, ak k nemu neprišlo v 
súvislosti s plnením pracovných úloh. Za neospravedlnené zameškanie pracovného času je 
zamestnávateľ povinný vyvodiť proti zamestnancovi dôsledky v zmysle príslušných 
ustanovení ZP. 

14. Poverený PZ vykonáva dozor nad žiakmi v škole alebo v školskom zariadení pred 
vyučovaním, počas vyučovania, v čase prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri 
náhlej nevoľnosti alebo úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou. Pri 
zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa písomného rozvrhu dozoru, ktorý 
schvaľuje riaditeľ. So schváleným rozvrhom riaditeľ oboznámi PZ a rozvrh dozoru zverejní 
v budove školy alebo školského zariadenia na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi sa 
začína najmenej 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy 
po skončení vyučovania.  

15. PZ vykonáva podľa pokynu riaditeľa a osobitných predpisov pedagogický dozor nad 
žiakmi aj mimo školy, exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, 
počas účasti žiakov na súťažiach, respektíve pri ich príprave a na iných akciách 
organizovaných školou alebo školským zariadením. PZ, ktorý sa stravuje v zariadeniach 
školského stravovania, je povinný stolovať so žiakmi, dozerať na kultúru stolovania a 
spoločenského správania sa žiakov v jedálňach, a to podľa pokynov riaditeľa. Tento dozor 
možno zabezpečovať aj PZ alebo inými zodpovednými zamestnancami, ktorí sa nestravujú 
v školskej jedálni. 

 

P.č. Pravidelné základné činnosti a povinnosti 
učiteľa 

Počet hodín 
1hod.=60 
min. 

1. Základný úväzok 16,5◦ 

2. Prítomnosť na pracovisku 15 minút pred začiatkom vyučovania 1,25◦ 

3. 
Výber a výmena didaktických pomôcok, príprava učební, laboratórií na 
vyučovaciu hodinu, príprava IKT na vyučovaciu hodinu 

2◦ 

4. 
Príprava testov, písomiek, pracovných hárkov, pracovných listov pre 
žiakov 

2◦ pre TSV 
1◦ 

5. Oprava testov, písomných prác a ostatných prác žiakov, hodnotenie 3◦ pre TSV 
1,5◦ 
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6. 
Odborná príprava na vyučovanie – príprava konkrétnych vyučovacích 
hodín 

2◦ 

7. Konzultácie so študentmi aj rodičmi 1◦ 

8. Rodičovské združenia, informačné dni 0,25◦ 

9. Operatívne a pedagogické porady 1◦ 

10. Pracovná pohotovosť pre zastupovanie 1,50◦ 

11. Pedagogický dozor 1,50, pre 
TSV 2,50 

 

12. 

Práca s elektronickým klasifikačným hárkom, elektronickou triednou 
knihou  (napr. články a správy na webovú stránku, záznamy o aktivitách 
so žiakmi), príprava pedagogickej dokumentácie (UO, VVP, IUP a pod.) 

 
1,5◦ 

 
13. 

Profesijný rozvoj, priebežné sebavzdelávanie, štúdium odbornej 
literatúry, návšteva odborných podujatí, spolupráca s odbornými 
inštitúciami a pod. (v rámci učebných predmetov) 

 
0,50 

 

14. 
Zvyšovanie pedagogických kompetencií a kompetencií práce s IKT, 
vzdelávanie PZ (napr. aktualizačné vzdelávanie) 

1,0◦ 

 
15. 

Plnenie úloh zadaných riaditeľkou školy a zástupkyňami riaditeľky školy 
súvisiacich so zapojením žiakov do súťaží a realizáciou iných 
školských akcií a aktivít (organizácia, príprava) 

 
1,50, pre 

TSV 2,50◦ 

 

16. 

Dozor  v  priestoroch školy na školských podujatiach v čase vyučovania 
(okrem podujatí, na ktorých sa zúčastnia iba jednotlivo učitelia poverení 
vedením školy) – súťaže, olympiády, KMK, účasť na kultúrnych 
podujatiach a pod., účasť na prijímacích skúškach 

 
0,50, pre 
TSV 1 

17. 
Odborné konzultácie s kolegami v rámci PK, zasadnutia PK 

0,50◦ 

 Nepravidelné ďalšie pracovné činnosti učiteľa:  

 
19. 

Príprava maturitných zadaní a pomôcok na MS, oprava maturitných 
prác a oprava testov na prijímacie skúšky, účasť na maturitných 
skúškach 

 
0,50◦ 

 
20. 

Pre učiteľov TSV organizácia, príprava a účasť na ZLK, 
organizácia, 
príprava a účasť na cvičeniach a kurzoch na ochranu života a zdravia 

0,25 
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Čl. 24 

Práca nadčas a nočná práca 

1. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz riaditeľky školy 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 ZP). 

2. U PZ je prácou nadčas práca vykonávaná nad základný úväzok. Hodina priamej výchovno-
vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok PZ sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. U 
zamestnancov s kratším pracovným časom (§ 49 ZP) je prácou nadčas práca presahujúca jeho 
týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno nariadiť prácu nadčas, avšak možno 
s nimi prácu nadčas dohodnúť. 

3. Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú 
zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri  

 naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo 
vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa 
osobitného predpisu,  

 mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo 
ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu 

4. Riaditeľ školy presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok PZ a osobitne určí hodiny 
vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, 
ktoré sa budú považovať za prácu nadčas. 

5. Rozsah práce nadčas je obmedzený. V prípade ročného limitu zamestnávateľ môže svojmu 
zamestnancovi nariadiť 150 hodín nadčas a zároveň mu môže odsúhlasiť ďalších 250 hodín 
nadčasov. Celkový ročný limit preto nesmie presiahnuť viac ako 400 hodín. 

6. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch 
mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov 
nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. 
Zamestnancovi smie zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín za 
kalendárny rok. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie 
presiahnuť 48 hodín. 

7. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas v 
súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi príkaz na prácu nadčas v 
primeranom časovom predstihu, ak tomu nebránia závažné prevádzkové dôvody. Za prácu 
nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju neschválil. 

8. Za hodinu práce nadčas ak ide o pracovný deň patrí PZ hodinová sadzba jeho funkčného 
platu zvýšená o 30 % , a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% 
hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na 
čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za 
každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa ods. 8 zamestnancovi 
nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch 
kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí 
zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety (§ 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. 

9. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť v čase školských prázdnin 
pokiaľ im zo závažných dôvodov ich nadriadený zamestnanec neumožní čerpanie 
náhradného voľna v inom termíne. 

10. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria 
mu aj príplatky podľa § 16 až 18 zákona č. 553/2003 Z. z.. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, 
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ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno. 

11. Riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu 
nadčas. Ostatným vedúcim zamestnancom za prácu nadčas patrí plat za prácu nadčas v 
rozsahu ustanovenom § 19 zákona č. 553/2003 Z. z.  

12. V období, keď si PZ čerpá náhradné voľno, sa jeho základný úväzok (§ 7 ods. 2 zákona č. 
138/2019 Z. z.) ustanovený osobitným predpisom4) znižuje o počet hodín rovnajúci sa 
hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá. Rovnako sa PZ poskytuje náhradné 
voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín 
PZ na príslušný polrok školského roka alebo na príslušný školský rok. 

13. Zamestnanec „má pohotovosť“, ak nastupuje do práce podľa pokynov vedúceho 
zamestnanca v čase mimo svojho rozvrhu hodín pre prípad, že by musel suplovať iného 
pracovníka, ktorý neplánovane nenastúpi do práce. Ak počas pohotovosti nikoho nesupluje, 
pokladá sa jeho prítomnosť na pracovisku za prácu do 37,5 hod. 

14. Ak PZ odborne zastupuje na vyučovaní neprítomného pedagogického pracovníka považuje 
sa to za prácu nadčas ak je to v daný deň odučená hodina nad rámec jeho povinného rozvrhu. 

15. Ak PZ odborne zastupuje na vyučovaní neprítomného PZ počas dňa v ktorom si sám nesplnil 
svoj povinný vyučovací úväzok, pokladá sa táto práca za plnenie týždenného pracovného 
času do 37,5 hod.  

16. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22,00 hodinou a 6,00 hodinou. Za hodinu 
práce v noci patrí zamestnancovi príplatok v sume 25% hodinovej sadzby funkčného platu, 
najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce.  

17. Uložiť prácu nadčas alebo nočnú prácu môže zamestnávateľ len v súlade s § 97 a § 98 
Zákonníka práce.  

18. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami 
zamestnancov.  

19. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, 
aktívnej časti a neaktívnej časti a pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol 
zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu 
alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. 

 
 

Čl. 25 

Evidencia a pravidlá vzniku nadčasovej práce 

1. Nadčasová hodina je každá odučená alebo nariadená suplovaná hodina týždenného úväzku. 

2. Do týždenného hodinového úväzku sa započítavajú aj neodučené hodiny pre prekážky v 
práci spôsobené zamestnávateľom. 

3. Riaditeľka určuje vyučovacie hodiny prevyšujúce základný úväzok, ktoré sa budú 
považovať za prácu nadčas. 

4. Za prácu nadčas sa nepovažujú činnosti zahrnuté v ustanovenom pracovnom čase 37,5 hod. 

5. Po odchode žiakov 4.roč. po maturitných skúškach sa táto skutočnosť nepovažuje za 
prekážku v práci spôsobenú zamestnávateľom, t. j. nadčasová práca vznikne len po odučení 
22 hod. 

6. Formou odmeny za prácu nadčas je náhradné voľno alebo mzdové zvýhodnenie. Nie je 
možné ich uplatniť súčasne. 
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7. Práca nadčas vzniká počas zastupovania neprítomného PZ, ak sa jedná o priamu 
vyučovaciu alebo výchovnú činnosť a počas školských akcií takto:  

a) 1 zastupovaná vyučovacia hodina = 1 hodina práce nadčas  

b) ak sa náhradné voľno vytvorí v pracovný deň - 1 deň alebo noc pedagogického dozoru na 
školskej akcii, výlete – 4,4 hodín NV. 

8. Ak sa náhradné voľno vytvorí v sobotu a v nedeľu alebo v deň pracovného pokoja má 
hodnotu 4,4 + 2,2 = 6,6 hodiny, t.j.1,5 dňa za každý deň. Pre čerpanie náhradného voľna v 
dňoch, keď sa vyučuje platí, že na 1 deň náhradného voľna je potrebných toľko hodín, 
koľko hodín má učiteľ daný deň v rozvrhu. V čase prázdnin /akýchkoľvek/ sú potrebné na 
1 deň náhradného voľna 6 hodín/30 hodín:5 dní/ 

9. Zastupovanie za neprítomného PZ sa bude považovať̌ za pracu nadčas so súhlasom 
riaditeľky školy. V prípade zastupovania prostredníctvom spojenia rôznych ročníkov na 
základe pokynu riaditeľky školy, nevznikne práca nadčas. 

10. Prehlaď tvorby a čerpania náhradného voľna si vedie každý́ zamestnanec samostatne v 
evidencii pracovného času. 

11. Nadčasové hodiny sa v evidencii pracovného času vykazujú dvoma spôsobmi:  

 ako nadúväzková k preplateniu (NČP) 

 ako nadúväzková za náhradné voľno (NČNv). 

12. Ak PZ neodborne zastupuje neprítomného pedagogického pracovníka, pokladá sa to za 
vykonávanie výchovnej práce so žiakmi, ktorou bol poverený vedúcim pracovníkom. Za 
prácu nadčas sa považuje táto práca v prípade, ak je to v daný deň odučená hodina nad 
rámec jeho vyučovacej povinnosti. Takáto hodina sa v evidencii dochádzky označí ako 
nadčasová hodina za ktorú prináleží jedna hodina náhradného voľna. 

13. Ak PZ odborne zastupuje neprítomného PZ, pokladá sa to za vykonávanie vzdelávacej 
práce so žiakmi, ktorou bol poverený vedúcim pracovníkom. Za prácu nadčas sa považuje 
táto práca v prípade, ak to v daný deň odučená hodina nad rámec jeho vyučovacej 
povinnosti. Takáto hodina sa v evidencii dochádzky označí ako nadúväzková hodina k 
preplateniu /resp. nadúväzková hodina za náhradné voľno/. 

14. PZ sa poskytuje náhradné voľno nasledovným spôsobom. V období, keď si PZ bude čerpať 
náhradné voľno, sa jeho základný úväzok znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám 
nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá (usmernenie MŠ SR č. 1544/1995-131 v 
znení doplnkov k práci nadčas a poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas 
zamestnancom škôl a školských zariadení). Takýmto spôsobom sa PZ poskytuje náhradné 
voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu 
hodín PZ (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný školský rok. Priznanú 
nadčasovú prácu dohodnutú na čerpanie náhradného voľna je zamestnanec oprávnený si 
čerpať v rámci školského roku, v ktorom mu nadčasová práca vznikla. Plat za nadčasovú 
prácu dohodnutú na čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi v mesiaci, v ktorom 
si náhradné voľno čerpá. 

15. Nepedagogickí zamestnanci:  

 zamestnanci školskej jedálne – na základe špecifických činností, ktoré vyplývajú z ich 
práce, pri pracovnej dobe nad rámec základného pracovného času majú nárok na 
náhradné voľno,  

 školníci – majú nárok na náhradné voľno v prípade zastupovania alebo na základe 
poverenia nadriadeným zamestnancom,  

 upratovačky – majú nárok na náhradné voľno v prípade zastupovania alebo na základe 
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poverenia nadriadeným zamestnancom, administratívne zamestnankyne – majú nárok 
na náhradné voľno na základe poverenia riaditeľky školy pri špecifických činnostiach, 
ktoré je nevyhnutné vykonávať mimo pracovného času. 

 
Čl. 26 

Dovolenka 

1. Problematiku dovolenky ustanovujú § 100 - §117 ZP. 
2. Dovolenka PZ a OZ je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.  

3. Základná výmera dovolenky zamestnanca, okrem PZ a OZ, je ustanovená § 103 ods. 1 a 2 
Zákonníka práce.  

4. Výmeru dovolenky ustanovenú § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce poskytujú 
zamestnávatelia v rozsahu dohodnutom v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na príslušný 
kalendárny rok pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 
553/2003 Z. z. 

5. Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému 
zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na 
dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval 
nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom 
zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych 
dňoch sa nesčítajú. 

6. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho 
istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. 

7. Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej 
pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa 
prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny 
dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom 
roku. 

8. 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. 
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy školy alebo školského zariadenia a 
na oprávnené záujmy zamestnanca. 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. 

9. 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 zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila 
najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať 
dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka, poskytne mu zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku po 
skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. 

10. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva 
týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Súhlas s čerpaním 
dovolenky je riaditeľka povinná oznámiť zamestnancom aspoň 14 dní pred nástupom 
dovolenky. So súhlasom zamestnanca  môže byť toto obdobie výnimočne skrátené. 

11. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby PZ školy prevažnú časť dovolenky v tomto 
čase. Obdobný postup sa zabezpečí aj u riaditeľky a ich zástupcov, ktorých prítomnosť v 
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škole alebo v školskom zariadení v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných 
prípadoch a v najnevyhnutnejšom rozsahu. PZ, ktorý v čase letných prázdnin zabezpečuje 
nevyhnutné potrebné práce, sa určuje čerpanie dovolenky najmä v čase zimných prázdnin 
alebo jarných prázdnin, prípadne v čase prerušenia prevádzky školy alebo školského 
zariadenia. 

12. Riaditeľ môže zamestnancovi v súlade s § 113 ods. 1 Zákonníka práce určiť čerpanie 
dovolenky, aj keď do nástupu na dovolenku nesplnil podmienky na vznik nároku na 
dovolenku v súlade s § 101 Zákonníka práce, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto 
podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do 
skončenia pracovného pomeru. 

13. Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu platu za dovolenku alebo jej časť,  
na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. 

14. Ak zamestnanec nemôže čerpať dovolenku v čase prázdnin, poverí ho riaditeľka výkonom 
prác súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve alebo môže umožniť PZ 
a OZ vykonávať mimo pracoviska prácu súvisiacu s  druhom práce dohodnutú v pracovnej 
zmluve. 

15. Zamestnanec je povinný včas oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi skutočnosti, 
ktoré majú význam pre určenie nástupu dovolenky a včas navrhnúť termín nástupu 
dovolenky alebo jeho zmenu. 

16. Pred nástupom dovolenky je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa  
o poskytnutie dovolenky na predpísanom tlačive o čerpaní dovolenky a na dovolenku 
nastúpiť až po jej schválení riaditeľkou školy, v jej neprítomnosti zástupkyňou RŠ. 

17. Zamestnávateľ môže zamestnanca odvolať z dovolenky len na plnenie úloh súvisiacich s 
druhom práce dojednaným v pracovnej zmluve. Odvolať zamestnanca z dovolenky môže 
zamestnávateľ na plnenie inej práce ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie 
mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. 

18. Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný 
za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena 
rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky 
na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje 
aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce). 

19. Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia 
vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z 
dovolenky. 

20. Dodatková dovolenka sa poskytuje zamestnancom v rozsahu a za podmienok ustanovených 
§ 106 Zákonníka práce. 

21. Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. 

22. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú 
zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí 
zamestnancovi náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. 

23. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi 
vyplatená náhrada platu, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu 
skončenia pracovného pomeru. 

24. Nástup na dovolenku určuje zamestnancom školy riaditeľka  školy v súlade s plánom 
čerpania dovoleniek. 
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25. 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. 
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy školy a na oprávnené záujmy 
zamestnanca. 

26. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie 
dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. 

27. Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň 
dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden 
deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa 
zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. 

 
 

VI. časť  
 

Profesijný rozvoj 
 

Čl. 27 
Profesijný rozvoj 

 
1. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných 

kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností 
alebo na výkon činnosti vedúceho PZ alebo výkon činnosti vedúceho OZ a získavania 
profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných 
kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získavania vzdelania na splnenie 
kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a 
hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

2. Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania 
školy. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom, 
zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade. Na základe plánu profesijného rozvoja 
vydáva riaditeľka ročný plán vzdelávania PZ a OZ (ďalej len 
„ročný plán vzdelávania“). Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a 
meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 

3. Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej 
s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo 
umeleckej, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo absolvovania odbornej 
stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií. 

4. Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným 
štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu PZ a príslušnú kategóriu OZ, pre 
príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom 
pracovnej činnosti. 

 atestáciu môže vykonať PZ a OZ, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon 
pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii PZ alebo v príslušnej 
kategórii OZ a získal najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú 
atestáciu, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.  

 PZ a OZ môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do 
kariérového stupňa samostatný PZ alebo samostatný OZ.  

 PZ a OZ môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do 
kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou alebo OZ s prvou atestáciou.  

 vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania PZ, v 
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ktorom atestáciu vykonal, príslušnú kategóriu OZ, v ktorej atestáciu vykonal.  
 Druhá atestácia vykonaná v kategórii učiteľ profesijného rozvoja platí pre každú 

kategóriu PZ a kategóriu OZ, v ktorej spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon 
pracovnej činnosti. 

 
 

Čl. 28 
Vzdelávanie PZ a OZ 

 
1. Vzdelávanie PZ a OZ sa organizuje ako kvalifikačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, 

špecializačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, predatestačné vzdelávanie, inovačné 
vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie. 

2. Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým PZ a OZ v príslušnom 
stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej 
činnosti. Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola a organizácia 
zriadená ministerstvom školstva. 

3. Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce 
pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium ako program členený na moduly a podľa 
príslušného študijného programu. 

4. Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie 
riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho PZ a vedúceho OZ. 

5. Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na 
výkon špecializovaných činností. 

6. Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na 
výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný PZ a samostatný odborný 
zamestnanec. 

7. Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie 
do vyššieho kariérového stupňa. 

8. Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných 
kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v 
podkategórii PZ alebo v príslušnej kategórii OZ alebo uplatnenie najnovších poznatkov 
alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. 

9. Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, udržiavanie 
alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, 
získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-
vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo 
získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.  

 Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola.  
 Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je PZ školy s druhou atestáciou 

alebo OZ školy s druhou atestáciou.  
 Odborný garant aktualizačného vzdelávania predkladá riaditeľovi na schválenie 

program aktualizačného vzdelávania, rozvrhuje vzdelávacie aktivity 
aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami školy, školského 
zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, vedie evidenciu účasti PZ a OZ na 
aktualizačnom vzdelávaní.  

 Riaditeľ na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému 
zamestnancovi potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní. 

10. Od PZ a OZ, ktorý vykonával špecializované činnosti uvádzajúceho PZ, výchovného 
poradcu a kariérového podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa špecializačné 
vzdelávanie nevyžaduje do 31. augusta 2025. V období podľa prvej vety sa podmienka 
absolvovania špecializačného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 
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považuje za splnenú. 
11. Aktualizačné vzdelávanie, ktoré PZ a OZ začal do 31. augusta 2019 a úspešne ho absolvuje 

do 31. decembra 2020, sa do 31. augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti absolvovať 
aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín za dva školské roky podľa predpisov účinných 
od 1. septembra 2019. 

 
 

Čl. 29 
Financovanie profesijného rozvoja 

 
1. PZ a OZ hradí náklady spojené s  

 kvalifikačným vzdelávaním,  
 so základným modulom funkčného vzdelávania, ktoré PZ a OZ neabsolvuje v súlade 

s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom vzdelávania,  
 s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva podľa § 52 

ods. 6, zákona č. 138/2019 Z.z.,  
 s predatestačným vzdelávaním. 

2. Ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom 
vzdelávania poskytované organizáciou zriadenou ministerstvom školstva, oprávnené náklady 
hradí poskytovateľ. Ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a 
ročným plánom vzdelávania poskytované vysokou školou, oprávnené náklady môže hradiť 
zamestnávateľ. Účel kvalifikačného vzdelávania sa preukazuje kópiou plánu profesijného 
rozvoja a kópiou ročného plánu vzdelávania opatrenou odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a 
podpisom štatutárneho zástupcu zamestnávateľa alebo dohodou o zvyšovaní kvalifikácie 
podľa § 155 Zákonníka práce. 

3. Zamestnávateľ PZ alebo OZ hradí náklady spojené s aktualizačným vzdelávaním a náklady 
spojené s adaptačným vzdelávaním okrem nákladov spojených s adaptačným vzdelávaním 
podľa § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z.z 

4. Náklady spojené s rozširujúcimi modulmi funkčného vzdelávania, so 
špecializačným vzdelávaním, s inovačným vzdelávaním, náklady spojené s vykonávaním 
atestácií a náklady   spojené so základným modulom funkčného vzdelávania okrem nákladov 
podľa odseku 1 sú hradené  

 PZ alebo OZ,  
 zamestnávateľom alebo zriaďovateľom,  
 poskytovateľom,  
 z prostriedkov Európskej únie alebo  
 z prostriedkov inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

5. Rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj 
nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Rozširujúce 
štúdium, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí po 1. septembri 2019, sa považuje za 
rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019, ak ho schváli rektor 
príslušnej vysokej školy. 

6. Špecializačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný 
rozvoj nepovažuje za špecializačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 
2019. Špecializačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 
2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za špecializačné vzdelávanie podľa 
predpisov účinných od 1. septembra 2019, ak je v súlade s potrebami školy. 

7. Inovačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný 
rozvoj nepovažuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. 
Inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na 
účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov 
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účinných od 1. septembra 2019, ak je v súlade s potrebami školy. 
 
 

Čl. 30 
Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji 

 
1. Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj PZ a OZ v súlade s  

 potrebami školy,  
 odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a  
 individuálnymi potrebami PZ a OZ. 

2. Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1  
 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch 

výkonu pracovnej činnosti za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia okrem 
rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky PZ školy pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a PZ zariadenia sociálnej 
pomoci,  

 štátnej jazykovej skúšky,  
 špecializačného vzdelávania na výkon špecializovaných činností v kariérových 

pozíciách podľa § 36 ods. 1 písm. c), d) až h), k) až m) a § 36 ods. 2 písm. b) až d) 
zákona č. 138/2019Z.z a v súlade so štruktúrou kariérových pozícií školy,  

 inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín,  
 poskytnutím pracovného voľna na profesijný rozvoj podľa § 82 zákona č. 138/2019 

Z.z, a to nasledovne:  
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj,  
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo 

druhej atestácie a  
c) ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 

vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho PZ a vedúceho OZ,  
d) poskytovaním adaptačného vzdelávania v pracovnom čase začínajúceho PZ 

alebo začínajúceho OZ,  
e) organizovaním aktualizačného vzdelávania v pracovnom čase PZ a OZ. 

3. Súlad profesijného rozvoja PZ a OZ s potrebami školy sa vyznačí v ročnom pláne profesijného 
rozvoja. 

 
Čl. 31 

Hodnotenie PZ a OZ 
 

(1) Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie PZ a OZ jedenkrát ročne, najneskôr do konca 
školského roku, t. j. do 31.8. kalendárneho roka, a u začínajúceho PZ a OZ aj priebežne 
a na konci adaptačného obdobia. 

(2) Hodnotiacim obdobím je obdobie od 1.9. do 31.8. kalendárneho roka.    

(3) Hodnotenie PZ a OZ vykoná  

a) zriaďovateľ, ak ide o hodnotenie riaditeľa,  

b) priamy nadriadený PZ alebo priamy nadriadený OZ alebo  

c) uvádzajúci PZ alebo uvádzajúci OZ, ak ide o hodnotenie začínajúceho PZ alebo ak 
ide o začínajúceho OZ. 

(4) O hodnotení podľa odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z toho 
jeden dostane hodnotený PZ alebo hodnotený OZ.  
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(5) Hodnotenie PZ a OZ je podkladom pre  

a) odmeňovanie,  

b) pracovno-právne vzťahy,  

c) morálne oceňovanie PZ a OZ,  

d) vypracovanie plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania,  

e) vydania potvrdenia o získaní a využívaní príslušných profesijných kompetencií na 
účely atestácie alebo  

f) odporúčanie uvádzajúceho PZ alebo odporúčanie uvádzajúceho OZ na ukončenie 
adaptačného vzdelávania.  

(6) Predmetom hodnotenia PZ a OZ sú výsledky, náročnosť a kvalita výkonu pracovnej činnosti, 
osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií. 

(7) Výsledkami výkonu pracovnej činnosti sú dôkazy o úrovni dosahovania cieľov výchovy a 
vzdelávania alebo dôkazy o úrovni pracovnej činnosti. Úroveň dosahovania cieľov výchovy a 
vzdelania sa sleduje na úrovni triedy alebo skupiny.  

(8) Osvojenie a využívanie profesijných kompetencií sa hodnotí v súlade s profesijným štandardom a 
potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.  

(9) Hodnotenie PZ podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z.z, a OZ je podkladom na odporúčanie 
uvádzajúceho PZ alebo odporúčanie uvádzajúceho OZ na:  

 ukončenie adaptačného vzdelávania,  

 vypracovanie plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania,  

 odmeňovanie.  

(10) U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj: kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, ovládanie 
a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre 
rezort školstva, využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov 
získaných z iných zdrojov, dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského 
výchovného programu, manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, 
vytváranie podmienok pre zamestnancov).  

(11) Priamy nadriadený v hodnotenom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na 
základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej činnosti PZ a odbornej činnosti OZ v 
hodnotenom období.  

(12) Súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor, ktorý vykoná priamy nadriadený so 
zamestnancom. Pri hodnotení priamy nadriadený postupuje podľa určených kritérií 
hodnotenia, pričom dodržiava princípy etiky, objektívnosti a nestrannosti.  

(13) O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z toho jeden dostane 
hodnotený PZ alebo hodnotený OZ podľa predpísaného tlačiva zamestnávateľa, ktoré sa 
uvádza ako príloha č. 5 „Hodnotiaci hárok PZ“ tohto pracovného poriadku. Toto hodnotenie 
odovzdá priamy nadriadený riaditeľke školy.  

(14) Ak PZ a OZ nesúhlasí s hodnotením priameho nadriadeného, požiada o hodnotenie riaditeľa; 
vedúci PZ alebo vedúci OZ požiada o hodnotenie zriaďovateľa. Ak riaditeľ nesúhlasí s 
hodnotením zriaďovateľa, požiada o hodnotenie organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. 
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Čl. 32 
Kritériá hodnotenia PZ a OZ 

 
(1) V súlade s 70 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ u PZ a OZ hodnotí 

a) výsledky jeho pracovnej činnosti, najmä 

1. plnenie cieľov obsiahnutých v učebných osnovách školského 
vzdelávacieho programu, 

2. motiváciu žiakov k učeniu, 
3. vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov, 
4. rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napríklad vyššej úrovne 

poznávania žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, 
analytického myslenia a tvorivosti, 

5. rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napríklad samostatnosť, 
zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu, 

6. rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napríklad spoluprácu, empatiu, 
komunikáciu a spravodlivosť,  

7. úroveň vedomostí, zručností, schopností a návykov žiakov vo vzťahu 
k učebným osnovám školského vzdelávacieho programu, 

8. získané vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky žiakov využiť ich 
v praktických činnostiach a aplikovať ich v rôznych situáciách, 

9. prípravu žiakov na olympiády, súťaže a prehliadky žiackej tvorivosti, 
10. organizáciu, prípravu, vedenie a účasť v škole v prírode, organizáciu, 

prípravu a vedenie lyžiarskeho výcviku, plaveckého kurzu, exkurzií 
a ďalších mimoškolských aktivít, 

11. prínos pre školu, propagáciu a prezentáciu školy na verejnosti,  
12. spoluprácu s rodičmi, občianskymi združeniami a inými organizáciami, 
13. organizovanie mimoškolských aktivít, 

b) kvalitu vykonávania jeho pracovnej činnosti, najmä 

1. úroveň pedagogických znalostí a odborných znalostí pre riadny výkon 
pracovnej činnosti, 

2. pedagogickú tvorivosť vo výchovno-vzdelávacom procese, 
3. uplatňovanie pedagogického štýlu podporujúceho aktívnu účasť žiakov 

na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti, 
4. uplatňovanie inovačných metód a foriem práce, ich účelné a efektívne 

využitie pri výkone pracovnej činnosti, 
5. rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok 

žiakovej osobnosti,  
6. individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností 

a možností, nadania a zdravotného stavu, 
7. dodržiavanie a využívanie pracovného času, 
8. plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce 

v pracovnej zmluve,  
9. dodržiavanie základných povinností zamestnanca ustanovených 

právnymi predpismi, 
10. správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, 

c) náročnosť výkonu jeho pracovnej činnosti, najmä 

1. využívanie informačno-komunikačných technológií v profesijnom 
rozvoji a pri výkone práce, 
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2. spoluprácu na tvorbe školských vzdelávacích programov a výchovných 
programov, 

3. zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo 
školského zaradenia,  

4. vykonávanie špecializovaných činností, 
5. vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v školskej integrácii,  
6. iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 
7. zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií, 
8. náročnosť triedy alebo oddelenia, 
9. vedenie kabinetov, školskej knižnice a kroniky, 
10. estetizáciu interiéru školy a exteriéru školy a tried, 

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ, najmä 

1. rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, 
2. stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu 

k príslušnému obsahu vzdelávania,   
3. tvorbu učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  
4. absolvovanie vzdelávania podľa plánu  profesijného rozvoja, 
5. uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej 

činnosti, 
6. využitie a uplatňovanie vedomostí a poznatkov nadobudnutých na 

vzdelávacích podujatiach alebo získaných samoštúdiom pri výkone 
pracovnej činnosti, 

7. sebavzdelávanie a zvyšovanie svojho právneho vedomia.  
(2) U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj  

a) kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,  
b) ovládanie a uplatňovanie právnych predpisov s dôrazom na právne predpisy pre 

oblasť školstva,  
c) starostlivosť o PZ a OZ,  
d) podporu profesijného rozvoja PZ a OZ,  
e) efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov,  
f) dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a  výchovného programu  
g) manažérske zručnosti. 

 

Čl. 33 
Stupnica hodnotenia PZ a OZ 

 

(1) Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 1 do 5 s pridelením 
nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov nasledovne 

a) 1 bod – nevyhovujúco, 

b) 2 body – čiastočne vyhovujúco, 

c) 3 body – štandardne, 

d) 4 body – veľmi dobre, 

e) 5 bodov – mimoriadne dobre. 

(2) Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov 
zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, 
pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovne 
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a) 0 % - 27 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - nevyhovujúce 
výsledky, 

b) 28 % - 50 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - čiastočne vyhovujúce 
výsledky, 

c) 51 % - 70 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - štandardné výsledky, 

d) 71 % - 90 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - veľmi dobré výsledky, 

e) 91 % -100 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - mimoriadne dobré 
výsledky. 

 

VII. časť 
 

Čl. 34 
Starostlivosť o PZ a OZ 

 
1. Cieľom starostlivosti zamestnávateľa o svojich zamestnancov je: vytvorenie dlhodobo 

priaznivého pracovného prostredia, ktoré motivuje zamestnancov k podávaniu vysokých 
pracovných výkonov,  

 ocenenie ich práce, lojality a  
 vytvorenie podmienok pre motiváciu a stabilizáciu zamestnancov.  

2. Pri starostlivosti o zamestnancov sa zamestnávateľ zameriava na pracovné prostredie, 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vedenie dokumentácie, organizovanie kontroly, otázky 
pracovnej doby a pracovného režimu atď.  

3. Starostlivosť o zamestnancov zahŕňa: regenerácia pracovných síl prostredníctvom rôznych 
aktivít, napr. team buildingových akcií, zahraničných exkurzií počas Dňa učiteľov, príspevok na 
stravu , doplnkové dôchodkové poistenie.  

4. Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí PZ a OZ v pracovnom čase preventívne 
psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a 
zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov. 

 

 

Čl. 35 

Sociálna politika školy 

(1) Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov upravuje § 151 Zákonníka 
práce. 

(2) Zamestnávateľ utvára na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané 
pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení 
a zariadení na osobnú hygienu. 

(3) Zamestnávateľ  zabezpečuje zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej 
výživy v školskej jedálni . Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na 
pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom 
pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa 
ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v zahraničí. 
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(4) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 3 najmä poskytovaním jedného 
teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej 
zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení (v zariadení školského stravovania). Nárok na 
poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac 
ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže 
zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. 

(5) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 4 v sume najmenej 55% ceny jedla, 
najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 
trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného 
predpisu.4) 

(6) Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 
ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota 
stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% 
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. 

(7) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 5, 
len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú 
podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť 
stravovanie podľa odseku 4 alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od 
špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov 
stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (§ 152 ods. 6 Zákonníka 
práce). 

(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov  

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas 
prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,  

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu 
pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,  

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude 
prispievať na stravovanie podľa odseku 5. 

(9) Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 
Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na 
starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie. 

(10) Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre 
odborovú organizáciu, po školení, po skončení mimoriadnej služby, alternatívnej služby, 
dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl 
alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, 
karantény (karanténneho opatrenia), po skončení materskej dovolenky alebo po skončení 
rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a 
pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je 
povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.  

 

 

 

 

                                                
4) Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov. 
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VIII. časť 

Čl. 36 
Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti 

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 
Zákonníka práce), zákaz niektorých prác (§ 161 Zákonníka práce) a vypracovaného Zoznamu 
prác a pracovísk zakázaných všetkým ženám a zoznamov prác zakázaných tehotným ženám a 
matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. 

     

IX. časť  
 

Odmeňovanie 
 

Čl. 37 

Plat 
 

1. Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje odstupné, 
odchodné a cestovné náhrady. 

2. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním 
súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov. 

3. Tarifný plat zamestnanca sa určí podľa zákona č. 224/2019 Z. z. 
4. Funkčný plat je súčet tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou. 
5. Riaditeľovi školy, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa zákona č. 224/2019 Z. z. ten, 

kto ho do funkcie ustanovil. 
6. S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k viacerým zmenám v odmeňovaní PZ a OZ. 

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 
(ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z.“) je s účinnosťou od 1. septembra 2019 novelizovaný dvakrát 
a to zákonom č. 138/2019 Z. Z. o PZ a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 
Z. z. 

7. Zásadné zmeny v odmeňovaní PZ a OZ, zo zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 553/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2019:  

 zvýšenie platových taríf PZ a OZ,  
 zmena v systéme zvyšovania platových taríf PZ a OZ v závislosti od dĺžky započítanej praxe  
 zmena vo výške niektorých príplatkov PZ a OZ,  
 nová zložka funkčného platu PZ a OZ.  

8. Zvýšenie platových taríf PZ a OZ.  
 S účinnosťou od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 sa platové tarify PZ a OZ určujú 

podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. (§ 32h ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.).  
9. Zvyšovania platov PZ a OZ v závislosti od dĺžky započítanej praxe.  

 S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa mení spôsob zvyšovania platových taríf PZ a OZ v 
závislosti od dĺžky započítanej praxe. Ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z. 
znie: „Platová tarifa sa PZ a OZ s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 
% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného 
kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe 
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od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“  
 Spôsobom ustanoveným podľa novelizovaného 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. Z. 

zamestnávateľ zvýši od 1.9.2019 platovú tarifu PZ alebo OZ tak, že započítanú prax 
určenú k 31.12.2018 (nie k 31.8.2019) zvýši o 0,25 % za každý celý rok započítanej 
praxe dosiahnutej k 31. decembru 2018 až do osem rokov započítanej praxe; za každý 
celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvýši o 0,5 %.  

10. Zmena vo výške niektorých príplatkov PZ a OZ. 
 S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa upravuje zvýšenie percentuálne ustanoveného 

príplatku za riadenie, za vykonávanie činnosti triedneho učiteľa, vykonávanie činnosti 
uvádzajúceho PZ alebo uvádzajúceho OZ z 24% na 14%.  

 Príplatok za riadenie - $ 8 ods. 2 znie: „Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi 
určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify 
najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu 
pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci 
rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 
ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa 
riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe daného zákona.“  

 Osobný príplatok - § 10 ods. 3 znie: „Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 
% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec 
zaradený, a u PZ a OZ 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 
ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.“  

 Príplatok za činnosť triedneho učiteľa - $ 13b ods. 1 znie: „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 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo 
v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých 
triedach.“  

 Príplatok za výkon uvádzajúceho PZ alebo uvádzajúceho OZ - $ 13b ods. 2 znie: 
„Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva 
činnosť uvádzajúceho PZ alebo uvádzajúceho OZ, patrí príplatok za výkon 
špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, 
do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného 
začínajúceho PZ alebo jedného začínajúceho OZ, alebo v sume 8 % platovej tarify 
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto 
činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich PZ alebo začínajúcich OZ.“ 

11. Nová zložka funkčného platu.  
 Súčasťou funkčného platu PZ a OZ s účinnosťou od 1. septembra 2019 je aj príplatok 

za profesijný rozvoj (§ 4 ods. 1 písm. x)). Ak bol pedagogickému zamestnancovi alebo 
odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 priznaný 
kreditový príplatok, tento kreditový príplatok sa považuje za príplatok za profesijný 
rozvoja vypláca sa do 31. augusta 2026. To znamená, že kreditový príplatok, ktorý do 
31.8.2019 bol zložkou funkčného platu PZ alebo OZ, s účinnosťou od 1.9.2019 je 
zložkou funkčného platu ako príplatok za profesijný rozvoj.  

 Príplatok za profesijný rozvoj patrí PZ a OZ: 
a) v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného 
predpisu,  

b) 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,  

c) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
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za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného 
predpisu,  

d) 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 
za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.  

 Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj PZ a OZ odoberie alebo zníži od prvého dňa 
nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.  

 Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí PZ a OZ, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na 
výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.  

 Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu PZ a začínajúcemu OZ. 
 

Čl. 38 

Výplata platu a zrážky z platu 

 

1. Plat  sa vypláca zamestnancovi vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve a 
to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

2. Zamestnávateľ poukáže plat alebo jeho časť určenú zamestnancom na ním určený účet v 
banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR tak, aby určená suma peňažných 
prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. 

3. Pri vyúčtovaní platu zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad (výplatnú pásku) 
obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu, o jednotlivých plneniach poskytovaných v 
súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Výplatnú pásku 
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi písomne, ak sa nedohodli na poskytovaní 
elektronickými prostriedkami. Údaje o celkovej cene práce tvorí súčet platu a úhrady 
povinného poistného platených zamestnávateľom. Poskytuje sa aj údaj o stave účtu konta 
pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času. 

4. Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ zamestnancovi na nahliadnutie doklady, 
na ktorých základe mu bol plat vypočítaný. 

5. Zamestnanec môže na prijatie platu písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného 
splnomocnenia možno vyplatiť plat inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanovuje 
osobitný predpis. 

6. Z platu zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky uvedené v § 131 ods. 1 
Zákonníka práce. 

7. Po vykonaní zrážok podľa ods. 1 môže zamestnávateľ zraziť z platu len zrážky z platu 
uvedené § 131 ods. 2 ZP. 

8. Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v ods. 5 a 6, môže 
zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach z 
platu, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky z platu a iných príjmov 
zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

 
 

X. časť 
 

Čl. 34 
Prekážky v práci 

1. Prekážky v práci na strane zamestnanca sú skutočnosti, ktoré bránia zamestnancovi vo 
výkone práce v určenom a rozvrhnutom pracovnom čase, s ktorými sa spájajú dôsledky 
ustanovené v právnych predpisoch. 

2. Prekážky v práci a náhradu platu pri prekážkach v práci upravujú ustanovenia § 136 až 145 
ZP. Ak je prekážka v práci zamestnancovi školy vopred známa, je povinný včas požiadať 
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vedúceho zamestnanca o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný 
upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného 
odkladu (§ 144 ods. 1 ZP). Pracovné voľno zamestnávateľ zamestnancovi neposkytne, ak zamestnanec 
môže svoju záležitosť vybaviť mimo pracovného času. 

3. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné 
zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má 
zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady platu, zamestnávateľ je povinný mu umožniť 
nadpracovanie zameškaného času, ak k tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§ 144 ods. 2 ZP). 

4. Náhrada mzdy sa poskytuje v sume priemerného zárobku zamestnanca. 

5. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno (dôležité osobné prekážky v 
práci) s náhradou platu alebo bez náhrady platu v rozsahu nevyhnutne potrebnom, resp. 
najvyššie prípustnom stanovenom § 141 ZP. z týchto dôvodov:  

 vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení (pracovné voľno s 
náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v 
kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo 
pracovného času, ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného 
času),  

 narodenie dieťaťa zamestnancovi (pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na 
nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a 
späť),  

 sprevádzanie (rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo 
ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie 
alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných 
príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, 
ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo 
pracovného času),  

 úmrtie rodinného príslušníka (pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí 
manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pracovné voľno 
s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, 
rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší 
deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb),  

 svadba (pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej 
svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a 
rodiča zamestnanca),  

 nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy,  
 presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie,  
 vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru. 

6. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho 
účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv, mzda ani 
náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. 

7. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej 
neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky 
(§ 166 ZP), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa 
mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského 
výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, 
ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), 
prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo 
možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí 
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zamestnancovi náhrada platu, ak osobitný predpis neustanovuje inak (§ 141 ods. 1 ZP). 

8. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi v súlade s § 140 ZP (zvyšovanie 
kvalifikácie) 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. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ 
najmenej 

 v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní, 
 dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky, 
 päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a absolutória, 
 40 dní súhrne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo 

dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 
 desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo 

dizertačnej práce. 

9. PZ a OZ patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu 
 v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 

40 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 138/2019 Z. z.  
 ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej 

atestácie, 
 ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného 

vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho PZ a vedúceho OZ. 

10. Hodiny priamej vyučovacej činnosti a hodiny priamej výchovnej činnosti plánované podľa 
rozvrhu hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa sa započítavajú do plnenia základného úväzku PZ. 

11. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný pracovný 
čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom 
záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno 
poskytne zamestnávateľ bez náhrady platu, ak Zákonník práce, osobitný predpis alebo 
kolektívna zmluva zamestnávateľa neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so 
zamestnancom nedohodne inak. 

12. Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a výkon 
odborovej funkcie. Náhrada platu od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere 
mu nepatrí. 

13. Účasť zamestnanca v čase vyučovania na akciách usporiadaných ústredne riadenými 
organizáciami MŠ SR (Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny 
inštitút odborného vzdelávania, a pod.), krajským školským úradom alebo zriaďovateľom, 
najmä za účelom prehlbovania kvalifikácie (aj jej udržiavanie a obnovovanie) na výkon 
práce dohodnutej v 

pracovnej zmluve, na ktorých sa zúčastňuje so súhlasom zamestnávateľa, je výkon práce, 
za ktorý patrí zamestnancovi plat. 

 
 

XI. časť 
Čl. 35 

Pracovné cesty 

 
(1) Účasť zamestnanca v čase vyučovania na akciách usporiadaných priamo riadenými 

organizáciami ministerstva (napríklad Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické 
centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania), okresným úradom v sídle kraja alebo 
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zriaďovateľom, najmä za účelom prehlbovania kvalifikácie a jej udržiavania 
a obnovovania na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve, na ktorých sa zúčastňuje 
so súhlasom zamestnávateľa, je výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi plat.  

(2) Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri dočasnom 
pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, pri vyslaní do 
členského štátu Európske únie, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého 
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, pri výkone práce v zahraničí a pri ceste 
v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta 
pravidelného pracoviska a späť upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 283/2002 Z. z.“).  

(3) Pracovná cesta je podľa zákona č. 283/2002 Z. z. čas od nástupu zamestnanca na cestu na 
výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (§ 2 ods. 3 zákona č. 
283/2002 Z. z.), vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná 
cesta podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 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 je čas pracovnej cesty podľa odseku 2 v zahraničí vrátane 
výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty.  

(5) Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne v cestovnom príkaze 
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) Zamestnávateľ je povinný pri akciách organizovaných zamestnávateľom (napríklad 
lyžiarsky výcvik, exkurzie, škola v prírode, školské výlety, sprevádzanie žiaka na súťaže) 
mimo miesta výkonu práce zamestnancov vopred písomne určiť pracovný čas na 
pracovnej ceste, osobitne s uvedením priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, činnosti 
súvisiacej s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, prípadne pracovnú pohotovosť vo 
vzťahu ku všetkým vyslaným zamestnancom. Zamestnávateľ pritom dbá o také 
rozvrhnutie pracovného času, aby bol zabezpečený náležitý dozor nad zúčastnenými 
žiakmi.  

(7) 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 pobytu alebo medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území 
Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, 
pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada 
za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.  

(8) Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty 
alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 
predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť 
nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so 
zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia 
doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady 
skončená.   

(9) Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných 
dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca alebo inej skutočnosti 
zakladajúcej nárok na náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. a uspokojiť nároky 
zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom 
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dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie 
však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
boli predložené písomné doklady.   

(10) 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.   

(11) Škola  v zmysle zákona uvedeného v odseku 1 vypracovanú vlastnú ,,Smernicu o 
poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom“. 

 
 

XII. časť 
 

Čl. 36 

Ochrana práce 

1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov pri práci (ďalej len BOZP) a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia 
vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie 
ochrany práce. V záujme toho je povinný najmä: 
 písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v tejto oblasti a program 
realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob 
jej vykonania, 

 zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti 
a kvalifikačné predpoklady, 

 pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, so zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými 
postupmi a overovať ich znalosť, 

 vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na 
základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného 
procesu a pracovného prostredia, 

 poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, 
bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky, 

 poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, 
v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo 
mimoriadnemu znečisteniu, 

 zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo 
zdravia, 

 poskytovať zamestnancom umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na 
zabezpečenie telesnej hygieny, 

 vydať zákaz fajčenia na svojich pracoviskách a zabezpečovať dodržiavanie tohto 
zákazu, 

 kontrolovať, či zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, 

 odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou, 
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 znášať náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
nepresúvať ich na zamestnancov, 

 určiť po dohode so zástupcami zamestnancov bezpečné teplotné rozpätie vo vzťahu ku 
ktorému je možné od zamestnancov požadovať, aby vykonávali prácu na pracovisku. 

2. Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie 
o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o 
opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju 
bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka.  

3. Zamestnanci sú povinní plniť úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré 
im vyplývajú z osobitných predpisov a opatrení zamestnávateľa, prijatých na bezpečnosť 
a ochranu zdravia a z opisu pracovných činností. 

4. Právo odborového orgánu vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u 
zamestnávateľa upravuje § 149 Zákonníka práce. 

 
 

XIII. časť 
 

Čl. 37 

Sociálna politika školy 

 

1. Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov upravuje § 151 ZP.  

2. Zamestnávateľ utvára na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané 
pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení 
a zariadení na osobnú hygienu.  

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, s výnimkou 
zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku 
odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa 
nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.  

4. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 3 najmä poskytovaním jedného 
teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej 
zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení (v zariadení školského stravovania), v 
stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich 
zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má 
oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na 
poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac 
ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže 
zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.  

5. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 4 v sume najmenej 55% ceny jedla, 
najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 
trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného 
predpisu.5)  

                                                
5) Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov. 
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6. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 
ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota 
stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% 
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.  

7. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 5, 
len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú 
podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť 
stravovanie podľa odseku 4 alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od 
špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov 
stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (§ 152 ods. 6 Zákonníka 
práce).  

8. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov 
• upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas 

dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca 
v práci, 

• umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných 
zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom, 

• rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať 
na stravovanie podľa odseku 5. 

9. Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 
Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť 
o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.  

10. Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, 
ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných 
prostriedkov, ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť s výnimkou 
motorových vozidiel. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov 
vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel. 
Túto povinnosť má aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho 
pracoviskách.  

11. Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz, pri 
tehotenstve, materstve a rodičovstve, zabezpečenie zamestnanca v starobe, pri invalidite, 
zabezpečenie pozostalých pri úmrtí zamestnanca a preventívnu a liečebnú starostlivosť 
upravujú osobitné predpisy.  

12. Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre 
odborovú organizáciu, po školení, po skončení mimoriadnej služby, alternatívnej služby, 
dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl 
alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, 
karantény (karanténneho opatrenia), po skončení materskej dovolenky alebo po skončení 
rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a 
pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je 
povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.  

13. Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na 
potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti § 161 a § 162 ZP.  

14. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť prestávky na dojčenie podľa § 170 ZP. 
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Čl. 38 
Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti 

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 
Zákonníka práce), zákaz niektorých prác (§ 161 Zákonníka práce) a vypracovaného Zoznamu 
prác a pracovísk zakázaných všetkým ženám a zoznamov prác zakázaných tehotným ženám a 
matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. 

 
XIV. časť 
 

Náhrada škody 
 

Čl. 38 
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) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a 
poškodeniu majetku zamestnávateľa alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému 
obohateniu. 

(3) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je 
na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný 
zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým 
vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak 
zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť 
to vedúcemu zamestnancovi. 

 

Čl. 39 
Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu 

 
(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným 

porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 
Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov 
uvedených v § 182 a § 185 Zákonníka práce. 

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým 
mravom. 

(3) Okrem všeobecnej zodpovednosti zodpovedá zamestnanec za  

a) schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (§ 182 
až 184 Zákonníka práce),  

b) stratu zverených predmetov (§ 185 Zákonníka práce). 

(4) Zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu 
zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Ak škodu 
spôsobil zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom sám alebo spoločne s podriadeným 
zamestnancom, náhradu škody určí orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval. Zamestnávateľ 
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prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do 
jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec 
zodpovedá.  

(5) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ 
dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je 
dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda už bola uhradená.  

(6) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady 
škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami 
zamestnancov.  

(7) Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže zamestnávateľ určiť nižšou sumou, ako 
je skutočná škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu alebo priemerného 
mesačného zárobku zamestnanca. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je nižšia 
ako jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca, suma náhrady 
škody musí byť najmenej jedna tretina skutočnej škody. Ak skutočná škoda spôsobená 
z nedbanlivosti je vyššia ako štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného 
zárobku zamestnanca, suma náhrady škody musí byť najmenej jeden funkčný plat alebo 
priemerný zárobok zamestnanca (§ 13a ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z.).  

(8) Ak zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže 
zamestnávateľ upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To neplatí, ak ide 
o zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec 
povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, alebo 
ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej 
látky alebo psychotropnej látky. 

     

Čl. 40 
 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 
(1) Zamestnávateľ má 

a) všeobecnú zodpovednosť za škodu (§ 192 Zákonníka práce),  
b) zodpovednosť za škodu na odložených veciach (§ 193 Zákonníka práce),  
c) zodpovednosť pri odvracaní škody (§ 194 Zákonníka práce),  
d) zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania (§ 195 až 

§ 198 Zákonníka práce). 
(2) Zamestnávateľ 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 ním. 

(3) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením 
právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho 
mene. 

(4) Zamestnávateľ 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. Ak ide o inú škodu na zdraví ako 
z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej 
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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 § 196 Zákonníka práce.  

(8) Postup zamestnávateľa a jeho zamestnancov vo veci náhrady škody, predchádzania 
škodám a zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľom alebo zamestnancom, sa 
riadi ustanoveniami § 177 až 222 Zákonníka práce. 

 

 
XV. časť 
 
Čl. 41 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
Dohoda o vykonaní práce 

 
1. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb 

výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o 
brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o 
vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o 
pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah 
založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú 
ustanovenia prvej časti Zákonníka práce.  

2. Zamestnávateľ je povinný:  
 viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,  
 viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe 

dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti,  
 prihlásiť zamestnanca vykonávajúceho práce na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru 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 v znení neskorších predpisov 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. 

3. Dohodu o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce) môže zamestnávateľ uzatvoriť s 
fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda 
uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce 
sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej 
dohody o vykonaní práce. 

4. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť 
vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má 
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pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z 
vymedzenia pracovnej úlohy. 

5. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 

6. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. 

7. Zamestnanci môžu uzatvárať dohody o vykonaní práce aj s viacerým zamestnávateľmi. 

8. Dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) je zamestnávateľ povinný uzatvoriť 
písomne, inak je neplatná. 

9. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu 
najviac 10 hodín týždenne. V dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá 
odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa 
dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať 
zamestnancovi. 

10. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu /najviac na 12 mesiacov/. 
 
 

XVI. časť 
 
Čl. 42 

Sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov, pracovné spory, doručovania 
 

(1) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady 
rovnakého zaobchádzania v súlade s § 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce a nedodržaním 
podmienok podľa § 13 ods. 3 až 5 Zákonníka práce; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť 
zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého 
konania a odstrániť jeho následky. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania správnosti 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov. 

(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 na 
pracovisku 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 alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej 
protispoločenskej činnosti. 

(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) v znení neskorších predpisov. 

(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 povinnosti 
alebo obmedzenia  podľa zákona č. 552/2003 Z. z., 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. 
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(6) Zamestnávateľ je povinný konať podľa odseku 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) Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru 
alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy 
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 poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. 

(9) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu 
zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do 
vlastných rúk“. 

(10) 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. 

(11) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo 
zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik 
vrátil 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. 

 
XVII. časť  
 

Čl. 43 
Etický kódex 

 
1. PZ a OZ (ďalej len „učiteľ“) je povinný oboznámiť sa s etickými kódexmi, ktoré sú uvedené v 

bode 2 a sú súčasťou tohto Pracovného poriadku - príloha č.6 a príloha č.7. Etický kódex je 
záväznou normou správania sa zamestnanca, ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky 
spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom 
etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca a vytvárať 
tak základ pre udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon verejnej správy.  

2. PZ, OZ a NZ je povinný oboznámiť sa s nasledujúcimi dokumentami: 
 Etický kódex pre zamestnancov Gymnázia a Základenj školy Sándora Máraiho s vjm  - 

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola., Kuzmányho 6, 
Košice, 

 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho 
kraja. 
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XVIII. časť  
 
Čl. 43 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba 
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 224/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 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, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a o 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z ostatných 
súvisiacich právnych predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

2. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s pracovným poriadkom všetkých svojich 
zamestnancov. Zamestnávateľ umiestni pracovný poriadok na mieste prístupnom všetkým 
zamestnancom. 

3. Gymnázium a základá škola Sándora Máraiho s vjm - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 84 Košice vydáva tento pracovný 
poriadok po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu. 

4. Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku vydá riaditeľka školy so súhlasom zástupcov 
zamestnancov. 

5. Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019. Týmto pracovným 
poriadkom sa ruší pracovný poriadok zo dňa 16.02.2013. 

 
 
 

V Košiciach, dňa 27.09.2019 
 

          Erőss Judit Mgr. C s u r  k ó   E v a 
    predseda ZO OZ riaditeľka školy 

 
 
 

Prílohy 

Príloha č.1 - Prehľad o rozdelení pracovného času NZ 

Príloha č.2 – Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania z pracovných dôvodov  

Príloha č.3 - Žiadanka o čerpanie náhradného voľna 
Príloha č.4 – Rozvrh pedagogického dozoru 
Príloha č.5 – Hodnotiaci hárok PZ 
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Príloha č. 1 - Prehľad o rozdelení pracovného času NZ 
Čl. 15 Dĺžka a využitie pracovného času 
Odstavec 18 

 
 

Prehľad o rozdelení pracovného 
času NZ 

kategória 
zamestnancov 

základný 
pracovný čas 

obedňajšia prestávka poznámka 

Administratívne 
zamestnankyne 

07,30 – 15,30 12,00 – 12,30  

Školník 10,00 – 18,00 12,00 – 12,30 
 

Upratovačky – 

podľa 

harmonogramu 

07,00 – 17,30  

13,00 – 13,30 

 

Pružný pracovný týždeň 

Pracovníčky 

školskej jedálne 
07,00 – 15,00 12,00 – 12,30  

Hlavná 

kuchárka 
6,30 – 14,30 12,00 – 12,30  

 

Pracovníčka 

školskej 

knižnici 

  
 

 

Správca siete 

  Pružný pracovný čas 

(nepedagogická činnosť vykonávaná 

v čase mimo pedagogickej činnosti) 
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Príloha č. 2 - Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania z pracovných dôvodov 

Čl.23 - Ďalšie pracovné povinnosti, ktoré je PZ povinný plniť 

Odstavec 19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania na semináre, školenia, prednášky, schôdze,  
                                     exkurzie v Košiciach        
           
Meno zamestnanca:             
           
Dátum:                 
           
Organizátor:               
           
Predmet:                 
           
Téma podujatia:               
           
                  
           
Počet žiakov (priložiť menný zoznam):     Trieda:     
           
Dátum:            
           
Podpis nadriadeného:   Podpis zamestnanca:     
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Čl. 24 Pedagogický dozor nad žiakmi 

Odstavec 3 
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Príloha č. 5- Hodnotiaci hárok PZ  

 

Hodnotenie pedagogického zamestnanca podľa §70 zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Titul / meno / priezvisko / dátum narodenia: 
 

 

Hodnotené obdobie: 
 

 

Pracovisko: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - 
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice 
Kategória / Kariérový stupeň/ Kariérová pozícia: 
 

 

 
Hodnotené hľadiská 

 
A B C D E F G H I 
         

 
 mimoriadne dobre 5  veľmi dobre  4  štandardne dobre 3  
 čiastočne dobre  2  nevyhovujúco  1 

 
A:  Splnenie konkrétnych úloh a cieľov určených v pláne práce  MZ alebo PK školy  
B:  Plnenie ďalších úloh určených riaditeľstvom školy priebežne okrem plánu práce MZ alebo PK školy 
C:  Plnenie povinností v požadovanom rozsahu, kvalite a v stanovených termínoch (v zmysle §4 ods. 1 pís. b), 
k), n), o), p), q)  
D:  Podiel pedagogického zamestnanca na efektívnom fungovaní školy ( v zmysle §4 ods. 1 pís. f)  
E:  Samostatnosť a iniciatíva pedagogického zamestnanca pri plnení školského vzdelávacieho programu (v 
zmysle §4 ods. 1 pís. h) 
F:  Aktivity a výsledky ped. zamestnanca pri skvalitňovaní vlastnej práce (v zmysle §4 ods. 1 pís. i,j) 
G:  Úroveň dodržiavania práv žiaka a jeho zákonného zástupcu (v zmysle §4 ods.1 pís. a), c), l) 
H:  Úroveň hodnotenia práce žiaka (v zmysle §4 ods. 1 pís. c), g), m) 
I:  Úroveň dodržiavania pracovnej disciplíny (v zmysle §4 ods. 1 pís. d), e) 
 
Záverečné hodnotenie:  Súčet dosiahnutých bodov všetkých kritérií:  
 
Rozpätie bodov  Slovné vyjadrenie    Bodová hodnota 
 
Hodnota 41-45 bodov  vykazuje mimoriadne dobré výsledky  5 
Hodnota 32-40 bodov  vykazuje veľmi dobré výsledky   4 
Hodnota 23-31 bodov  vykazuje štandardné výsledky   3 
Hodnota 15-22 bodov  vykazuje čiastočne vyhovujúce výsledky  2 
Hodnota 9-14 bodov  vykazuje nevyhovujúce výsledky   1 
 
Slovné vyjadrenie:      ,  bodová hodnota:    
 
Záznam o oboznámení pedagogického zamestnanca so služobným hodnotením: 
 
Hodnotiteľ:                      Podpis: 

Dátum: 
Hodnotený:        Podpis: 

Dátum:  
Vyjadrenie hodnoteného pedagogického zamestnanca:    
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Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským  
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice 

___________________________________________________________________________ 
 

          Košice,    
          KE/2020/ 
 
 
 
 

Záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca 
 
 

 V súlade s §70 zákona č. 138/ 2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon") a zásadami hodnotenia pedagogických zamestnancov, ktorým sa určujú kritériá hodnotenia 
pedagogických zamestnancov vo veci hodnotenia pedagogického zamestnanca, 
.................................................. Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice 
Vám týmto oznamuje výsledok hodnotenia za obdobie od......................  
 
Pedagogický zamestnanec:  
 
narodený:      Trvalé bydlisko:  
kariérový stupeň:  
kariérová pozícia:  
 
 
vykazuje ........................................... pri vykonávaní pedagogickej činnosti, bodová hodnota .... 
 
 
 
 
 
         ............................... 
            
            
 Podpis hodnotiteľa 

          
 
 
 
Na vedomie: 
1x pedagogický zamestnanec 
1x osobný spis ped. zamestnanca 
1x hodnotiteľ 
 

 
  

 

 

 



71 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika  

 

 

Príloha č. 6 - Etický kódex pre zamestnancov Gymnázia a ZŠ S.M. s v. j. m., Kuzmányho 6, Košice 

 

Etický kódex zamestnancov Gymnázia a ZŠ S.M. s v.j.m., Kuzmányho 6, Košice 

1. Všeobecné povinnosti učiteľa 
 Poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v 

duchu princípov humanizmu a demokracie. Učiteľ pri výkone povolania postupuje v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 Stavovskou povinnosťou učiteľa je odborné poskytovanie vzdelávania a výchovy žiakom; 
príprava na výkon priamej výchovno-vzdelávacej alebo odbornej činnosti; podieľanie sa na 
tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho a výchovného programu; udržiavanie a 
rozvíjanie svojich profesijných kompetencií prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania 
alebo sebavzdelávania.  

 Učiteľ sa správa, pracuje a rozhoduje slobodne, nezávisle a zodpovedne. Žiakom podáva 
pravdivé, objektívne poznatky a vedomosti spôsobom, ktorý ich vedie k samostatnému 
uvažovaniu a kritickému mysleniu; učiteľ rozvíja múdrosť žiakov, ich sebaúctu a úctu voči 
všetkým a všetkému; učiteľ podporuje zodpovednosť žiaka pri prijímaní rozhodnutí a 
preberaní zodpovednosti za ne.  

 Povinnosťou učiteľa je usmerňovanie a objektívne hodnotenie práce žiaka; rešpektovanie 
jeho individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb s ohľadom na jeho osobné možnosti a 
schopnosti; odhaľovanie a rozvíjanie jeho špecifických talentov a nadania; podnecovanie 
iniciatívy, kreativity a samostatnosti žiaka. 
 

2. Učiteľ vo vzťahu k svojej profesii a k spoločnosti   
 Učiteľ svojou prácou prispieva k rozvoju a podpore vzdelávacej politiky a profesijnej 

kultúre; je celoživotným vzorom pre žiaka a pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a spoločnosť.  
 Učiteľ má na pamäti výnimočnosť svojho povolania, ktorého výkon má priamy vplyv na 

budúcnosť fungovania štátu; utvára pozitívne hodnoty v najlepšom záujme spoločnosti.  
 Učiteľ sa celoživotne vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a získava najnovšie informácie a 

poznatky zo svojho odboru, ktoré aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese s ohľadom na 
vek, možnosti a schopnosti žiakov.  

 Učiteľ prispieva k vytvoreniu spravodlivého a inkluzívneho školského prostredia 
prostredníctvom okamžitého riešenia náznakov či prejavov extrémizmu, diskriminácie, 
predsudkov a šikanovania; závažné prípady nahlási príslušným orgánom.  

 Učiteľ sa správa ku kolegom a spolupracovníkom slušne a profesionálne, spoluvytvára 
príjemnú pracovnú klímu; rešpektuje kompetencie kolegov a ich právo na odlišný názor.  

 Učiteľ je aktívnym a spolupracujúcim členom tímu školy pri výchove a vzdelávaní žiaka; 
snaží sa, aby pôsobenie všetkých učiteľov smerom k žiakovi bolo komplexné a 
synergizujúce. 

 

3. Učiteľ vo vzťahu so žiakmi a s ich zákonnými zástupcami  

 Učiteľ chráni a rešpektuje práva žiaka a jeho zákonného zástupcu; zachováva mlčanlivosť a 
chráni pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky 
psychologických a iných vyšetrení žiaka. Zverejní ich len v najlepšom záujme dieťaťa alebo 
na súdny príkaz.  

 Učiteľ vytvára v triede pokojné a bezpečné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa budú 
žiaci cítiť šťastní, spokojní a budú sa radi vzdelávať.   
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 Učiteľ si buduje vzťah so žiakmi založený na vzájomnej úcte, rešpektovaní všetkých 
občianskych práv a povinností vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie 
práv dieťaťa.  

 Učiteľ vychováva a vzdeláva žiakov zdvorilo, trpezlivo, primerane veku a v súlade s 
platnými základnými pedagogickými dokumentmi; rozvíja ich schopnosť budovať si 
nezávislosť v myslení a konaní v súlade s princípmi demokratickej spoločnosti a podporuje ich 
kritické myslenie.  

 Učiteľ si plní profesionálne povinnosti voči žiakom čestne a spravodlivo, rešpektuje 
osobitosť každého z nich; prihliada na ich špecifické vzdelávacie potreby.  

 Učiteľ podporuje rovnosť bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národný alebo sociálny pôvod, 
vieru a náboženstvo, vzhľad a materinský jazyk žiaka.  

 Učiteľ priebežne spolupracuje so zákonnými zástupcami, pravdivo ich informuje o 
výsledkoch výchovnej a vzdelávacej práce; v prípade potreby poskytne žiakovi a 
zákonnému zástupcovi konzultáciu, poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s 
výchovou a vzdelávaním.  

 Učiteľ si uvedomuje dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese školy a 
snaží sa ich doň zapojiť, vzbudiť záujem o prácu a smerovanie školy a školského 
zariadenia v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy. 

 
4. Záverečné ustanovenia  

a) Etický kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť „Pracovného poriadku“ školy a jeho 
ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je 
kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle 
platných právnych predpisov.  

b) V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také 
správanie, ktoré by mohlo byť považované za:  

 mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a 
stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),  

 bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči 
podriadeným),  

 šikanu,  
 staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich 

alebo znemožniť, šikanovanie, stresovanie a psychické ubližovanie vedúcich 
zamestnancov zo strany ich podriadených zamestnancov), 

  sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické 
správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie. 

c) Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca Gymnázia a ZŠ S.Máraiho 
s v.j.m., Kuzmányho 6 v Košiciach.  

d) Za kontrolu a dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Splnomocnenec pre 
etiku.  

e) Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom Gymnázia 
a ZŠ S.Máraiho s v.j.m., Kuzmányho 6 v Košiciach a účinnosť dňa 1.09.2019 a je 
zverejnený na webovom sídle školy. 

 

Mgr. Csurkó Eva 

riaditeľka školy 
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Príloha č. 7 - Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja 

Etický kódex 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 

 

1. Definície a základné ustanovenia 

1.1 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 

záväzná norma správania sa zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja. 

1.2 Cieľom aplikovania a uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, 

ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v otvorenosť, transparentnosť a presadzovanie 

verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich všestranný rozvoj územia Košického 

samosprávneho kraja a plnenie potrieb obyvateľov. 

1.3 Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, 

ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý 

prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom 

Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“). 

1.4 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 

zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný 

pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom. 

 

2. Všeobecné zásady 

2.1 Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, 

ostatnými všeobecne    záväznými    predpismi,     vnútornými     predpismi,     všeobecne     

uznávanými a uplatňovanými   morálnymi    pravidlami    a pravidlami    etikety    

spoločenského    styku    a ustanoveniami tohto kódexu. 

2.2 Pri   výkone   práce,    ale    aj   mimo    neho    zamestnanec    vystupuje    zdvorilo,   korektne 

a s úctou  s vedomím,  že  jeho  osobný  výkon   obsahom   i formou   reprezentuje organizáciu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 

2.3 Zamestnanec   pri   plnení   úloh   postupuje   odborne,   vecne,   nestranne,   transparentne   a 

objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na 

rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch. 

2.4 V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by 
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mohlo byť považované za: 

 mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a 

stresovanie zamestnanca zo strany kolegov), 

 bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným), 

 šikanu, 

 staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo 

znemožniť), 

 sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by 

vytváralo nepríjemné pracovné prostredie. 

2.5 Zamestnanec dbá na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale 

aj na podujatiach, kde reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej 

pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje. 

 

 

2.6 Zamestnanec   nepripustí   akúkoľvek   diskrimináciu   na   základe   pohlavia,   veku, rodinného 

stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie,   

postihnutia,   či    akéhokoľvek    iného    stavu;    neakceptuje    sa    obťažovanie a zastrašovanie. 

 

3. Konflikt záujmov 

3.1 Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by 

mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných 

úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám, a právnickým 

alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy. 

3.2 Zamestnanec   organizácie   v zriaďovateľskej   pôsobnosti    Košického    samosprávneho  

kraja pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem 

je definovaný v bode 3.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov. 

3.3 Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by 

mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho práce, alebo na činnostiach takýto výkon 

obmedzujú. 

3.4 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku 

akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov. 

 

3.5 Dary a iné výhodyDarom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná 
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výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce. 

3.6 Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá 

súvisí s plnením jeho úloh. 

3.7 Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný 

bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register 

darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za 

zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR. 

3.8 Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom 

by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú 

ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce. 

3.9 Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu. 

 

4. Register darov 

4.1 Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený organizáciou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za účelom evidencie darov a iných výhod. 

4.2 Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku. 

 

5. Zneužitie úradného postavenia 

5.1 Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie 

získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či 

iného prospechu. 

5.2 Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, 

a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru. 

5.3 Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec 

neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal 

vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia. 

5.4 Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých 

pracovných   úloh,   ktorú   sú   v súlade   s ich    náplňou    práce,    so    všeobecne    záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa v súlade s 

poslaním a kompetenciami samosprávy. 

5.5 Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich 

informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov. 
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6. Oznamovacia povinnosť 

6.1 Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. 

Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných 

orgánoch iných právnických osôb. 

6.2 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku 

prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom. 

 

7. Splnomocnenec pre etiku 

7.1 Splnomocnenec  pre  etiku,  je  samostatný  odborný  pracovník,  ktorý  dbá  na  nestranný     a 

nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom. 

7.2 Funkciu   Splnomocnenca   pre  etiku  vykonáva poverený zamestnanec, ktorého poveril 

štatutárny zástupca organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 

7.3 Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä: 

o prijímať  oznámenia  o reálnom  alebo  možnom  konflikte  záujmov,  evidovať  ich     a 

aktívne prešetrovať, 

o viesť register darov,prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov, 

o aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu, 

o podávať výklad tohto Etického kódexu. 

7.4 Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja 

8.2 Za  kontrolu  a dodržiavania   Etického   kódexu   zodpovedá   štatutárny   orgán   organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Splnomocnenec pre etiku. 

8.3 Etický  kódex  nadobúda   platnosť   dňom   podpísania   štatutárnym   orgánom   organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a účinnosť dňa 1.10.2019 a je 

zverejnený na webovom sídle organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja. 

 

Ing. Rastislav Trnka 

predseda Košického samosprávneho kraja 


