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 Riaditeľka Gymnázia, Hubeného ul..č.23 v Bratislave vydáva podľa § 84 ods.1 

zákona  č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 12 zákona  

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, po predchádzajúcom súhlase rady 

školy tento pracovný poriadok. 

 

P r v á   č a s ť 

 

Čl. 1 

R o z s a h   p ô s o b n o s t i 

 

1. Pracovný poriadok je záväzný pre pedagogických zamestnancov, odborných 

zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, ktorí sú u zamestnávateľa 

v pracovnom pomere a plní aj funkciu vnútorného poriadku školy pre pedagogických, 

odborných a  ostatných zamestnancov školy. 

2. Pre zamestnancov, ktorí pracujú v škole na základe dohody o  práci vykonávanej 

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

 jeho ďalších ustanovení, z  ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej 

dohody. 

3. Pracovný poriadok v súlade s  právnymi predpismi rozvádza ustanovenia zákona č. 

311/2001 Z.z. Zákonníka práce v  znení neskorších predpisov, ustanovenia zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, ustanovenia zákona  č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia 

zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl.2 

Z á k l a d n é   u s t a n o v e n i a 

 

1. Tento pracovný poriadok upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov Gymnázia na Hubeného ul. č.23 v Bratislave v súlade so zákonom č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a subsidiárne aj so zákonom č. 

311/2001 Z.z. Zákonníkom práce (ďalej ZP) v platnom znení a  zákonom č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

2. Každému uchádzačovi o zamestnanie sa zabezpečuje možnosť a právo stať sa 

zamestnancom školy v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme. 

3. Zamestnancom školy sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady na 

vykonávanie práce vo verejnom záujme  v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickým zamestnancom a odborným 

zamestnancom v prípade, že spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti resp. 

na výkon odbornej činnosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Čl. 3 

O p r á v n e n o s ť   k o n a ť   v    p r a c o v n o p r á v n y c h   v z ť a h o c h 

 

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

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

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

robí orgán, ktorý ho vymenoval. 

3. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa 

vzťahuje Zákonník práce. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme sú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone verejnej 

služby podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce. 

4. Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme sa nevzťahuje na 

zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce. 

5. Vedúci zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia 

podľa Organizačného poriadku, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným 

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

im na ten účel záväzné pokyny. 

 

 

D r u h á   č a s ť 
 

Čl. 4 

P r e d z m l u v n é   v z ť a h y   a    v z n i k    p r a c o v n é h o    p o m e r u 

 

 Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či 

uchádzač o jej uzavretie spĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme 

podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.,  § 2 zákona  č.553/2003 Z.z. a § 6 zákona č. 317/2009 

Z.z. . 

 

 Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú: 

a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje 

osobitný predpis (vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z.z.), 

c) bezúhonnosť, 

d) zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť), 

e) ovládanie štátneho jazyka (okrem § 11 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z.z.), 

f) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženská výchova. 

 Predpoklady na výkon inej ako pedagogickej činnosti a odbornej činnosti 

s prevahou duševnej práce sú: 

a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) bezúhonnosť, 

c) kvalifikačné predpoklady, 

d) zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať. 
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 Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu sa 

obsadzuje na základe výsledku výberového konania v zmysle § 5 zákona  č.552/2003 Z.z. 

 

 V prípade, ak uchádzač spĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom 

záujme, zamestnávateľ ho oboznámi s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú 

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

má prácu vykonávať. 

1. Ďalej zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmluvy: 

- vyžiada od uchádzača príslušné doklady preukazujúce spĺňanie predpokladov na 

vykonávanie práce vo verejnom záujme a vyplnené formuláre súvisiace s prijatím do 

pracovného pomeru (dotazník, čestné vyhlásenie o prekážkach, ktoré mu bránia 

riadnemu výkonu práce a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa (ak ide o 

mladistvého), doklady o vzdelaní, prípadne potvrdenie od príslušného úradu práce 

o dobe vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie), 

- vyžiada od uchádzača predloženie prehľadu praxe a zápočtu odpracovaných rokov na 

účely dovolenky a platovej triedy, pracovnej triedy, platového stupňa, 

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

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

uchádzača, ktorý už bol zamestnaný, požadovať predloženie pracovného posudku 

a potvrdenie o zamestnaní. 

3. Zamestnávateľ nesmie od uchádzača vyžadovať informácie: 

a) o tehotenstve, údaje týkajúce sa pohlavného života, 

b) o rodinných pomeroch, 

c) o bezúhonnosti u uchádzačov o prácu s prevahou fyzickej práce, 

d) ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 

e) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. 

 

4. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom. Vzniká dňom, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň 

nástupu do práce. Zamestnávateľ je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu písomne. 

Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať 

zamestnancovi. Pracovný pomer s vedúcim zamestnancom, ktorý je štatutárnym 

orgánom a s vedúcim zamestnancom v jeho priamej riadiacej funkcii, ktorý ho 

v plnom rozsahu zastupuje počas jeho neprítomnosti (štatutárny zástupca riaditeľky 

školy), sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou zmluvou a po jeho poverení. 

5. Na uzatváranie pracovných zmlúv s cudzincami sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Zákonníka práce a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, pokiaľ právne 

predpisy neustanovujú inak. 

6. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť: 

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

b) miesto výkonu práce 

c) deň nástupu do práce. 

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

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

výpovednej doby. Ak sú uvedené pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej 
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zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť 

odkaz na príslušné ustanovenia Zákonníka práce. 

7. V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci 

záujem. 

8. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie 

funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri 

úprave funkčného platu. Súčasťou pracovnej zmluvy môže byť opis pracovných 

činností, ktorými sa podrobnejšie charakterizuje druh práce dohodnutý v pracovnej 

zmluve, t.j. súhrn pracovných činností (pracovná náplň), ktoré má zamestnanec 

vykonávať. 

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

Skúšobnú dobu 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. 

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

podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej 

kontrole alebo účtovnej kontrole druhého. 

11. Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,  zamestnávateľ: 

pri nástupe do zamestnania oboznámi zamestnanca 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 upravujúcimi zákaz diskriminácie. 

Zamestnávateľ prideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platí mu za 

vykonanú prácu plat, utvára podmienky na plnenie pracovných úloh, dodržuje ostatné 

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. 

12. Ak zamestnanec dohodol niekoľko pracovných pomerov, posudzujú sa práva 

a povinnosti z nich vyplývajúce samostatne, ak Zákonník práce alebo osobitný 

predpis neustanovuje inak. 

13. Zamestnávateľ neposudzuje ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne 

vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré 

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

mravmi, 

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

osôb. 

14. Zamestnávateľ predkladá  v prípade existencie  odborovému orgánu správy 

o dohodnutých pracovných pomeroch. 
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Čl. 5 

P r a c o v n ý   p o m e r   n a   u r č i t ú   d o b u 

 

1. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve 

výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene 

neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú 

dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na 

určitú dobu nebol dohodnutý písomne. 

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

pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov 

najviac trikrát. 

3. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má 

vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho 

pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. 

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

troch rokov alebo nad tri roky je možné len z dôvodu 

a) zastupovania zamestnanca, 

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov 

na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 

c) vykonávania sezónnej práce, 

d) vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru. 

5. Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 

sa uvedie v pracovnej zmluve.  

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

troch rokov alebo nad tri roky je možné aj bez dôvodu uvedeného v odseku 4, ak ide 

o zamestnanca, o ktorom to ustanovuje zákon. 

7. Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo   

obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky súvisiac s bezpečnosťou       

a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní 

s porovnateľným zamestnancom. 

8. Zamestnávateľ zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach na webovej 

stránke školy, zriaďovateľa a KŠÚ.  

 

Čl. 6 

P r a c o v n ý   p o m e r   n a   k r a t š í   p r a c o v n ý   č a s 

 

1.   Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší 

      pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.  

2. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného 

pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného 

pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. 

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

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

dohodnutému kratšiemu pracovnému času. 

5. Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nezvýhodňuje 

a neobmedzuje v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. 
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6. Zamestnávateľ informuje zamestnancov a odborový orgán o možnostiach pracovných 

miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas. 

 

 

Čl. 7 

D o m á c k a   p r á c a   a  t e l e p r á c a 

 

1. Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa 

podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma („domácka práca“), alebo 

vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej 

zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií 

v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje Zákonníkom práce s týmito 

odchýlkami: 

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného 

času, 

b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa 

náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, 

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,  

2. Zamestnávateľ prijme pri telepráci vhodné opatrenia v súlade s § 52 ods.2 a 3 

Zákonníka práce. 

3. Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú 

znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na 

pracovisku zamestnávateľa. 

4. Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva 

príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po 

dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za 

predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to 

umožňuje. 

5. Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa doma alebo na inom 

dohodnutom mieste, sa na výzvu zamestnávateľa alebo z dôvodu vlastnej potreby 

dostaví do sídla zamestnávateľa k prevzatiu a prekonzultovaniu pracovných úloh. 

 

 

Čl. 8 

V y m e n o v a n i e   a   o d v o l a n i e 

 

1. Školu riadi riaditeľka školy. Riaditeľku školy vymenúva na dobu funkčného obdobia 

a odvoláva zriaďovateľ podľa § 3 ods. 1 až 11 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 na návrh príslušnej rady školy a na základe výberového 

konania. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný. 

2. Výberové konanie na miesto riaditeľa školy sa obsadzuje podľa § 5 zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 4 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. 
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3. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľky s ňou dohodne podmienky podľa § 43 

Zákonníka práce v pracovnej zmluve a určí jej plat podľa osobitného predpisu (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). 

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

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy. 

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

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

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

funkcie vymenoval. V pracovnej zmluve riaditeľky sa ako zamestnávateľ uvádza tá 

škola, v ktorej vykonáva funkciu riaditeľky. 

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

spĺňať predpoklad ustanovený v osobitnom predpise (§ 3 zákona č. 553/2003 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. 

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

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

zamestnávateľom nedohodne inak. 

 

 

 

Čl. 9  

Z m e n a    d o j e d n a n ý c h   p o d m i e n o k 

 

1. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ 

a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ vyhotoví zmenu pracovnej 

zmluvy písomne. 

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. 

 

 

Čl. 10 

S k o n č e n i e   p r a c o v n é h o   p o m e r u 

 

1. Pracovný pomer možno skončiť: 

a) dohodou, 

b) výpoveďou, 

c) okamžitým skončením, 

d) skončením v skúšobnej dobe. 

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

3. Pracovný pomer cudzinca, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa končí 

dňom, ktorým: 
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a) končí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného 

rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt, 

b) nadobúda právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia 

z územia Slovenskej republiky, 

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

republiky. 

4. Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. 

5. Postup, výpovedné doby pri skončení pracovného pomeru, zákaz výpovede, okamžité 

zrušenie pracovného pomeru, upravujú §§ 60 až 73 Zákonníka práce. 

6. Vydávanie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu zamestnávateľ 

a zamestnanec upravuje § 75 Zákonníka práce. 

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

ďalšieho odstupného a odchodného zamestnancom  pri výkone práce vo verejnom 

záujme stanovuje Kolektívna zmluva pre príslušný kalendárny rok. 

 

Čl. 11 

N á r o k y   z    n e p l a t n é h o    s k o n č e n i a     

p r a c o v n é h o    p o m e r u 

 

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. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru upravujú §§ 77 až 80 Zákonníka 

práce. 

 

Čl. 11a 

 

 V zmysle § 13 zákona 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: 

1. Zamestnávateľ je povinný v  pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so 

zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre 

oblasť pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 365/2004 Z.z. 

2. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je zakázaná diskriminácia z dôvodu 

pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo 

etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského 

stavu a rodinného stavu, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, 

sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

3. 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. 
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4. Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením 

zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a 2; zamestnávateľ je povinný na 

sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť 

od takého konania a odstrániť jeho následky. 

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

dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním 

podmienok podľa odseku 3, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany 

ustanovenej zákonom č. 365/2004 Z.z. 

 

T r e t i a    č a s ť 

P r a c o v n á   d i s c i p l í n a 
 

Čl. 12 

P o v i n n o s t i    z a m e s t n a n c o v 

 

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. Príchod na pracovisko 

minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, alebo dozoru 

            v priestoroch školy, 
 

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

 

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

          zdravotnom stave  žiakov  a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel 

          do styku, 

 

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

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 

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

      dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (dokumentácia žiakov so 

      zdravot.znevýhodnením,štipendiá, dokumetácia týkajúca sa exkurzií a výletov a 

      pod.), 

  

h) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka , 

 

i) pravidelne sa pripravovať  na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti , 

 

j) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, 

 

k) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 
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l) vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu ,  

m)   poskytovať  žiakovi a jeho  zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,  

 

n) pravidelne informovať  žiaka a jeho  zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch  

výchovy a vzdelávania,  

      o )vykonávať dozor nad žiakmi školy v budove školy , v školskej jedálni a pri  

           mimoškolskej činnosti  

       p ) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

           vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený, 

 

       r )v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri  

          dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim  

           lekárom, 

       s ) 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, 

        t ) bezodkladne oznamovať zmeny v osobných údajoch – zmenu bydliska,   

            okolnosti, ktoré majú význam pre nemocenské a zdravotné poistenie, daň zo  

             mzdy, zrážky zo mzdy a pod., 

u )upozorniť riaditeľku školy na škody ohrozujúce zdravie alebo majetok 

a zakročiť na odvrátenie škody. 

 

(2) Ďalšie povinnosti a obmedzenia zamestnanca podľa § 8 zákona č.552/2003 

Z.z. o vykonávaní práce vo verejnom záujme,  

 

  zamestnanec je 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, a to aj po skončení pracovného pomeru; to 

neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený 

vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 

 

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

            nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania  

            vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb  



 12 

            alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru, 

e) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky 

zaväzujúce zamestnávateľa, 

 

f) zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných zdrojov 

a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené, 

 

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. 

 

i) v čase neprítomnosti učiteľov v kabinete musí byť kabinet zamknutý  

 

 Zamestnanec nesmie: 

 

a) vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo 

vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť, 

b) sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný 

styk: 

- so štátom, 

 -s obcou, 

 - s vyšším územným celkom, 

              - so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, s Fondom národného   

                 majetku Slovenskej  republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom, 

              -s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou    

               osobou zriadenou obcou, 

   -s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou    

    osobou zriadenou vyšším územným celkom, 

                - s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného  

                majetku Slovenskej republiky, obce, alebo vyššieho územného celku, to  

                neplatí, ak takáto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom   

               záujme. 

c) požadovať dary, prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na 

poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo 

verejnom záujme; to neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle 

pri výkone práce vo verejnom záujme alebo na základe zákona alebo 

zamestnávateľom, 

d) nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu 

národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo 

verejnej dražbe, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec 

alebo vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku; to sa 

vzťahuje aj na osoby blízke zamestnancovi, 



 13 

e) používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný 

prospech, 

f) zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po 

skončení výkonu týchto prác, 

g) poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom 

záujme. 

 

 Určenie dôvodov, ktoré sa považujú za porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 

Menej závažné porušovania pracovnej disciplíny 
 

- nedostatočné plnenie si povinností vyplývajúcich  z náplne práce, z pracovného 

poriadku, zo zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

Zákonníka práce a ďalších platných predpisov, 

- neskorý príchod na pracovisko, 

- nevykonávanie dozoru na chodbe a v školskej jedálni , 

- neskoré splnenie uloženej pracovnej úlohy, 

- nezapisovanie sa pri príchode do školy, 

- neospravedlnená neprítomnosť v čase nariadenej pohotovosti, 

- ďalšie menej závažné porušovanie pracovného poriadku a ostatných vnútorných 

predpisov. 

 

 

 

 

Závažné porušenie pracovnej disciplíny 
 

- neospravedlnená neúčasť na vyučovacej hodine, 

- opakované neospravedlnené neskoré príchody na vyučovacie hodiny, 

- opakované neospravedlnené predčasné ukončenie vyučovacej hodiny, 

- svojvoľné nedodržanie platného rozvrhu hodín bez ohlásenia vedeniu školy 

s možným dopadom na bezpečnosť žiakov, 

- nerešpektovanie príkazu nadriadeného, ktorý je v súlade so zákonnými normami 

a vnútornými predpismi,    

- opakované nesplnenie pracovnej úlohy, 

- opakované neuspokojivé plnenie pracovných úloh, 

- fajčenie v budove a v areáli školy( zákon 377/2004 Z.z.), 

- ďalšie závažné porušenie pracovného poriadku a ostatných vnútorných predpisov. 

- vedenie pedagogickej dokumentácie  - zápis do triednych kníh ( nezapisovanie 

chýbajúcich žiakov  a obsah preberaného učiva do triednej knihy) a katalógov 

- neospravedlnená účasť na pracovných poradách a ped.rade  

- nezapisovanie známok do elektronickej žiackej knižky 

 

Porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom 
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a) neospravedlnená neúčasť počas jedného vyučovacieho dňa, 

b) vyučovanie alebo práca pod vplyvom alkoholu, drog, 

c) ohrozenie mravnej výchovy žiakov, 

d) ďalšie závažné porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom. 

 

P r á v a    z a m e s t n a n c o v 

 

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti  nad rámec 

základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými 

predpismi,
 
 medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, má právo na : 

  

a)  zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností 

najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, 

rodičov a iných osôb,  

  

b)  ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti  

 

 

c)  účasť na riadení školy  prostredníctvom členstva alebo volených 

zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,  

  

d)  predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovo-vzdelávacieho procesu a 

školského vzdelávacieho programu,   

 

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

prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj  žiakov  a 

rozvoj ich kompetencií,  

 

f)  kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok stanovených 

plánom kontinuálneho vzdelávania,  

 

g)  objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti,. 

h)  zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

i) informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu     

a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. 

 

(3) Neodborným zasahovaním je zásah do výkonu pedagogickej činnosti osobou, 

ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi  nemá postavenie nadriadeného 

zamestnanca
 
alebo kontrolného orgánu.   

  

 (4) Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického 

zamestnanca. Pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv 

prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického 

zamestnanca, alebo iného zamestnanca školy  sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie 

trestného stíhania.  
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 (5) Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca postihovať alebo 

znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva.  

 

 (6) Pedagogický zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného 

na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej 

osobe pri výkone pedagogickej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované 

zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa 

učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti.  

  

 

 

  

Čl. 13 

O s o b i t n é   p o v i n n o s t i   p e d a g o g i c k ý c h   

z a m e s t n a n c o v 

 

Pedagogický zamestnanec je povinný: 

 

1. riadiť sa právnymi predpismi, 

2. po príchode do školy zapísať sa v zborovni  školy, prezrieť záznamy o zastupovaní 

neprítomných učiteľov a sledovať oznamy vedenia školy (napr. plán práce na daný 

mesiac resp. týždeň a iné oznamy),v prípade prerušenia pracovného času v evidencii 

dochádzky uviesť dôvod a čas odchodu. 

3. chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu (§144 školského 

zákona), 

4. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel 

do styku, 

5. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

6. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie 

ustanovenej osobitným predpisom. (§ 11 školského zákona), 

7. zabezpečiť po každej vyučovacej hodine, aby triedne knihy boli v priečinkoch 

v zborovni. Vyučujúci delených hodín zabezpečia povereným žiakom presun triednej 

knihy do druhej skupiny, 

8. pravidelne zapisovať známky do elektronickej žiackej knižky,nevynášať mimo 

zborovne klasifikačné hárky a pravidelne raz za štvrťrok pred triednymi aktívmi 

zapísať hodnotenie žiakov do klasifikačných hárkov vrátane návrhov na výchovné 

opatrenia, 

9. pravidelne a objektívne v súlade s klasifikačným poriadkom (Metodický pokyn 

č.21/2011-R) hodnotiť a klasifikovať žiakov a viesť evidenciu o každom hodnotení 

žiaka v elektronickom informačnom systéme školy (elektronickej žiackej knižke), 

prípadne podľa iných vydaných pokynov riaditeľkou školy, 

10. pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti , 

11. podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu, 
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12. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

13. vykonávať pedagogickú činnosť  v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, 

14. poskytovať žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 

15. pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 

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

predpisom (§ 144 ods. 1 písm. m) a ods. 6 písm. c) školského zákona), 

16. postupovať podľa schválených základných pedagogických dokumentov 

a pedagogicko-organizačných pokynov a dodržiavať platné legislatívne predpisy, 

17. plniť vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti 

a výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom a vykonávať ostatné činnosti 

súvisiace s pedagogickou prácou, 

18. získavať žiakov pre samostatnú prácu a účasť v predmetových olympiádach 

a ostatných súťažiach organizovaných a podporovaných rezortom školstva, 

19. podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa 

svojich možností zúčastňovať sa na tejto činnosti, 

20. viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, 

k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych 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 (napr. na lyžiarskom výcviku,  exkurziách a výletoch,  

v predmetoch chémia, fyzika, telesná výchova, informatika a pod.), 

21. upozorniť žiakov na zákaz fajčenia v budove školy a v jej areáli-zákon č.377/2004  

22. spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, s triednym učiteľom, výchovným 

poradcom a psychológom školy, 

23. viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami a učebnými pomôckami 

používanými pri vyučovaní, 

24. viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského 

zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím, 

25. pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali neschválené 

školské pomôcky alebo materiál na výchovu a vyučovanie, ktorý je veľmi nákladný 

alebo sú problémy s jeho zakúpením, 

26. všetky problémy, ťažkosti a hraničné situácie vo vzťahu k žiakom a rodičom riešiť  

písomne na pôde školy s maximálnou zodpovednosťou, bez emócií, v duchu 

pedagogického taktu a kolegiality pedagogického zboru. Písomný záznam vypracuje 

triedny učiteľ, 

27. spolupracovať so zákonnými zástupcami  žiakov pri organizovaní 

mimoškolských aktivít ako sú domáce a zahraničné exkurzie, výlety a všetky 

podujatia organizované v mimovyučovacom čase a tiež náhradný program 

v čase vyučovania (MS, PS, koniec šk.r. a pod.) Zabezpečiť od zákonných 

zástupcov žiakov informovaný súhlas s organizovanou akciou v časovom 

predstihu 5 pracovných dní,  
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28. pedagogický pracovník poverený organizovaním domácej alebo zahraničnej exkurzie, 

výletu vybaví poistenie žiakov a 5 pracovných dní dopredu odovzdá záastupkyni 

riad.školy zmluvu s poisťovňou a potvrdenie o zaplatení, 

 

29. poverený pedagogický pracovník na každé mimovyučovacie podujatie vypracuje 

organizačné zabezpečenie a menný zoznam žiakov zúčastňujúcich sa daného 

podujatia a odovzdá zástupkyni riad.školy 5 pracovných dní dopredu. 

 

P r á v a   p e d a g o g i c k ý c h  z a m e s t n a n c o v 

 

Pedagogický zamestnanec má právo na: 

1. zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na 

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

2. ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo 

výkonu odbornej činnosti, 

3. účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov 

v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy, 

4. predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského 

vzdelávacieho programu alebo odborných činností, 

5. výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

vytvárajú podmienky na učenie ,rozvoj osobnosti žiakov a rozvoj ich kompetencií, 

6. kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 

317/2009 Z.z. a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť 

vykonáva, 

7. objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu 

odbornej činnosti. 

 

Čl. 14 

P o v i n n o s t i    v e d ú c i c h   z a m e s t n a n c o v 

 

1. Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v článku 11 a 12 povinný najmä: 

a) riadiť, organizovať a kontrolovať prácu zamestnancov školy v súlade s platnými 

právnymi predpismi, pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou a ostatnými 

internými ustanoveniami, 

b) viesť zamestnancov k pracovnej disciplíne, zabezpečovať, aby nedochádzalo 

k porušovaniu pracovnej disciplíny, vyvodzovať dôsledky z porušenia 

pracovných povinností, oceňovať iniciatívu zamestnancov a ich pracovné úsilie, 

c) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, 

d) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv, a dodržiavať zásadu 

poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty 

podľa § 119a) Zákonníka práce, 

e) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 

uspokojovanie ich sociálnych potrieb, 



 18 

f) hodnotiť výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo 

výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných 

kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov jedenkrát 

ročne najneskôr do konca školského roka, 

g) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 

h) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 

zamestnávateľa, 

i) oboznamovať podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými 

predpismi, pracovnoprávnymi predpismi, predpismi o BOZP a PO a ostatnými 

predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú. 

 

2. Riaditeľka školy v spolupráci so zástupkyňou  v rámci povinností uvedených 

v odseku 1  plní ako vedúci zamestnanec najmä tieto ďalšie úlohy: 

a) zodpovedá za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy, 

utvára podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, stará sa o ďalšie 

pedagogické a odborné vzdelávanie zamestnancov, 

b) zodpovedá za dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov, 

c) zodpovedá za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných 

prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, riadne hospodárenie 

s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy, 

d) rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov 

v prípadoch zverených im osobitným predpisom, 

e) ďalej rozhoduje najmä o: 

- vysielaní zamestnancov na pracovné cesty, 

- hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov, 

- určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancov podľa plánu  dovoleniek, 

- nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne 

o vhodnej úprave pracovného času podľa ZP, 

- poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca podľa ZP, 

- zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom, 

správcom kabinetov), nástroje, osobné pracovné  

pomôcky, prípadne iné podobné predmety v zmysle ZP, 

f) kontroluje práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, schvaľuje odmenu za tieto práce a potvrdzuje vykonanie 

práce, 

g) zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do 

pedagogickej praxe a ich pracovnú adaptáciu, utvára učiteľom podmienky 

predovšetkým na vyučovanie predmetov ich aprobácie, 

h) na príslušný školský rok určuje vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, 

zastupujúceho triedneho učiteľa, uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 

výchovného poradcu, vedúceho predmetovej komisie, koordinátora prevencie, 

koordinátora environmentálnej výchovy. 

i) určuje so zreteľom na konkrétne podmienky školy pracovnú náplň zamestnancov, 

j) dbá na morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov, 
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k) zabezpečuje zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy 

priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti (§ 152 ZP). 

3. Riaditeľka školy popri povinnostiach v oblasti riadenia školy uvedených v tomto 

pracovnom poriadku a povinnostiach vyplývajúcich z osobitných predpisov plní 

základný úväzok priamej vyučovacej povinnosti v rozsahu stanovenom osobitným 

predpisom. 

4. Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa 

uvedeného v § 1 ods. 2 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. Ostatní vedúci zamestnanci môžu podnikať, vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom zamestnávateľa. Obmedzenie sa nevzťahuje na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, na vedeckú činnosť, 

pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú 

činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú 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 a na činnosť člena v rozkladovej komisii. 

5. Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 

a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho  zamestnanca, 

b) 31.marca každého kalendárneho roka. 

6. Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, 

oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa osobitného 

predpisu orgánu, ktorý ho vymenoval. 

7. Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu 

podľa osobitného predpisu štatutárnemu orgánu. 

8. Riaditeľka školy sa pri plnení svojich úloh riadi platnými predpismi a príslušnými 

pokynmi; za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi. Robí vždy tak, aby bola vzorom 

všetkým zamestnancom školy. 

 

Š t v r t á   č a s ť 

P r a c o v n ý   č a s    a    d o v o l e n k a 
 

Čl. 15 

D ĺ ž k a   a    v y u ž i t i e   p r a c o v n é h o   č a s u 

 

1. Pracovný čas zamestnanca  je v súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce najviac  hodín 

týždenne. Rozsah týždenného pracovného času zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme stanovuje Kolektívna zmluva na príslušný kalendárny rok. 

2. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie 

prekročiť 48 hodín. 

3. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas 

ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť, a z času, počas 

ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou. Rozsah 
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vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti je ustanovený nariadením vlády SR č. 

422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej 

výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. 

Riaditeľka školy určí týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 

pedagogickému zamestnancovi najviac na obdobie školského roka. 

Priama vyučovacia činnosť sa riadi schváleným rozvrhom vyučovacích hodín, pričom 

platí zásada nástupu do práce 15 min. pred prvou hodinou, ktorú pracovník vyučuje 

alebo má pohotovosť a končí 15 min. po odučenej poslednej hodine pracovníka podľa 

platného rozvrhu. 

Ak bol učiteľ poverený vyučovaním v maturitnom ročníku a po skončení štúdia 

žiakov už nevykonáva priamu vyučovaciu činnosť v týchto triedach, v čase týchto 

vyučovacích hodín  musí byť pedagogický zamestnanec na pracovisku a môže ho 

vedúci zamestnanec poveriť náhradnou činnosťou a neuplatňuje si nadčasové hodiny.  

4. Stanovenie základného úväzku učiteľov  Gymnázia ,Hubeného ul.č.23 v súlade s 

nariadením vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov: 

 

5. 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 Zákonníka práce). 

6. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času a práce nadčas tak, aby 

bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 

vykonával prácu. 

7. Zamestnanec je povinný využívať určený pracovný čas na vykonávanie prác 

vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru. Za zameškaný 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. 

8. Za neospravedlnené zameškanie pracovného času sa voči zamestnancovi vyvodia 

dôsledky v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. 

9. Neprítomnosť v práci z dôvodu choroby, úrazu alebo inej neočakávanej príčiny musí 

zamestnanec v najkratšej možnej dobe osobne alebo telefonicky ohlásiť vedeniu 

školy, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie. 

10. Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času (§ 91 ods. 5 

Zákonníka práce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 21 

Začiatok a koniec pracovného času určený riaditeľkou školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci: 

plnenie základného úväzku vyučovacou činnosťou 

podľa schváleného rozvrhu, pracovnou 

pohotovosťou, zastupovanie za neprítomného 

pedagogického zamestnanca, výkon dozoru nad 

žiakmi školy počas vyč.procesu, v čase 

mimoškolskej činnosti a v školskej jedálni, vedenie 

krúžkov, exkurzie a výlety podľa POZ. 

 

V čase minimálne 15 minút pred začiatkom a 15 minút po skončení vyučovacej 

povinnosti sa pedagogický zamestnanec zdržiava v budove školy. Počas voľných hodín 

ho priamy nadriadený môže poveriť ďalšími úlohami, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej 

činnosti. Odchod z budovy počas voľných hodín pedagogický  zamestnanec hlási 

informátorovi na vrátnici školy.  

Hospodárka a tajomníčka 8.00  -  16,00  hod. 

Účtovníčka práca doma v súlade s pracovnou zmluvou 

Mzdová učtovníčka externá pracovníčka 

Kurič 7,00 – 15,00 hod 

Školník 
6,00  -  12,00 hod.   dopoludňajšia zmena 

17,00  -  19,00 hod.   odpoludňajšia zmena 

Upratovačky: 

12,00 – 19,00 hod. 

7,00 – 12,00 hod. (jedenkrát v týždni podľa 

harmonogramu) 

Zamestnanci školskej jedálne: 7,00 – 15,00 hod. 
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Čl. 16 

 

N á p l ň   a    r o z v r h n u t i e   p r a c o v n é h o    č a s u    

 p e d a g o g i c k ý c h   z a m e s t n a n c o v 

 

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

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

pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

 

2. V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný plniť základný úväzok 

vyučovacou činnosťou určený NV SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah 

priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických 

zamestnancov a vykonávať práce súvisiace s pedagogickou prácou ustanovené 

v pracovnom poriadku a v náplni práce a v súlade s chváleným rozvrhom pre daný 

školský rok. 

 

3. Práce súvisiace s pedagogickou prácou vyžadujúcou prítomnosť na pracovisku 

sa rozumie predovšetkým: 

 plnenie základného úväzku vyučovacou činnosťou, 

 pracovná pohotovosť podľa platného rozvrhu hodín, 

 prechodné zastupovanie iného pedagogického zamestnanca, 

 uvádzanie začínajúcich pedagogických alebo odborných zamestnancov, 

 vedenie triednickej hodiny, 

 realizácia komisionálnych skúšok, 

 prijímacie skúšky(dozor, oprava), 

 maturitné skúšky (účasť na MS ako koordinátor MS, člen komisie, administrátor 

MS, oprava maturitných prác), 

 účasť na vzájomných hospitáciách a otvorených hodinách, 

 vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,  

 dozor nad žiakmi podľa schváleného rozpisu dozorov,  

 spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s rodičmi a ostatnou verejnosťou na 

zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 činnosti súvisiace s diagnostikou žiakov, 

 príprava materiálu a laboratórnej techniky na cvičenia, 

 účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom (pedagogická rada, 

pracovná porada), prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve,  

 aktívna účasť na zasadnutiach predmetovej komisie, 

 účasť na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách poriadaných 

v škole, 

 konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov príp. so žiakmi a zasadnutia ZR 

 spravovanie fondu učebníc, zbierok pomôcok, špeciálnych učební, školskej 

študovne a ostatných zariadení školy slúžiacich na výchovno-vzdelávací proces, 
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 výchovné poradenstvo, 

 vedenie krúžkov záujmovej činnosti, 

 príprava žiakov na súťaže (vedomostné, olympiády, športové, kultúrne, umelecké, 

príprava kultúrnych programov...), 

 organizovanie kultúrnych podujatí, športových podujatí, dní otvorených dverí, 

charitatívnych akcií, 

 členstvo v stravovacej komisii, v škodovej komisii, v inventarizačnej komisii, 

 práce súvisiace s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh, vyplývajúcich 

z osobitných predpisov alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je 

zamestnancovi nadriadeným, v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou 

zmluvou. 

 

4. Pri dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci 

a nenárokovania nákladov súvisiacich s výkonom činnosti mimo pracoviska 

(spotreba elektrickej energie, amortizácia osobného počítača, pracovný úraz 

a iné.) môže pedagogický  zamestnanec vykonávať mimo pracoviska nasledovné 

činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou: 

 príprava na výchovno-vzdelávací proces, 

 oprava písomných, grafických prác, pracovných listov, laboratórnych protokolov, 

tvorba testov..., 

 vypracovanie nevyhnutných štatistických údajov pre vedenie školy, 

 práca na projektoch, 

 prijímacie skúšky (obsahová príprava,návrh kritérií), 

 maturitné skúšky (príprava zadaní), 

 vypracovanie odborných posudkov žiakov, 

 príprava exkurzií a výletov 

 účasť na vzdelávaní a vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, 

 príprava učebných pomôcok, 

 zápis známok do internetovej žiackej knižky, 

 akcie organizované školou a schválené v školskom vzdelávacom programe, 

 ďalšie činnosti so súhlasom vedenia školy. 

Ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou: 

 účasť na LVVK, 

 realizácia exkurzie v súlade s plánom exkurzií pre príslušný školský rok, 

 činnosti súvisiace so školskou akadémiou, stužkovou a propagovaním školy 

na verejnosti..., 

 školské výlety v súlade s plánom školy, 

 vykonávanie pedagogického dozoru na školských akciách, 

 propagácia školy, 

 ďalšie operatívne úlohy. 

 

5. Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom 

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca v súlade s programom adaptačného 

vzdelávania. 
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6. Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa školy zastupovať prechodne 

neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovaciu 

činnosť nad mieru vyučovacej činnosti v rozsahu určenom osobitným predpisom. 

Túto povinnosť možno ukladať iba v súlade s § 97 Zákonníka práce.  

 

7. Pri určenom rozvrhu pracovného času riaditeľky školy a ostatných vedúcich 

pedagogických zamestnancov sa prihliada na základný úväzok stanovený v hodinách 

vyučovacej činnosti podľa osobitného predpisu a potreby školy. V čase prevádzky 

školy je vždy prítomná riaditeľka školy alebo jej zástupkyňa. Ak to nie je možné, 

poverí riaditeľka školy na čas svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého 

z pedagogických zamestnancov. 

 

8. Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi pred vyučovaním, po vyučovaní, v čase prestávok. 

Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý 

schvaľuje riaditeľka školy. Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste. 

 

9. Pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľky školy a osobitných 

predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy na exkurziách, počas činnosti 

predpísanej učebnými osnovami, výletoch, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri 

ich príprave a na iných akciách organizovaných školou. Pedagogickí zamestnanci, 

ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania, sú povinní stolovať so žiakmi, 

dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania sa žiakov v jedálni, a to 

podľa pokynov riaditeľky školy alebo po dohode s vedúcou školskej jedálne. Tento 

dozor možno zabezpečovať aj pedagogickými a inými zamestnancami, ktorí sa 

nestravujú v školskej jedálni, ak sa tento dozor nemôže zabezpečiť iným spôsobom. 

 

10. Za priamu vyučovaciu činnosť pedagogického zamestnanca sa považuje aj 

sprevádzanie žiaka na lekárske ošetrenie pri nevoľnosti alebo úraze, ak nie je možné 

zastihnúť rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka a daná situácia si vyžaduje okamžitú 

lekársku pomoc. 

 

11. V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy prerušená, riaditeľka školy 

prideľuje pedagogickým zamestnancom práce v súlade s ich pracovnou zmluvou (t.j. 

prácami súvisiacimi s vyučovaním) vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti 

a ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle § 100 

a § 101 Zákonníka práce alebo niektorý z druhov pracovného voľna. 

 

 

Čl. 17 

P r á c a   n a d č a s    a   n o č n á   p r á c a 

 

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

zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci 

z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu 

pracovných zmien (§ 97 ods. 1 ZP). U pedagogických zamestnancov je prácou nadčas 

práca vykonávaná nad základný úväzok stanovený osobitným predpisom. 
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U zamestnancov s kratším pracovným časom je prácou nadčas práca presahujúca jeho 

týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno nariadiť prácu nadčas. 

2. U pedagogických zamestnancov sa za jednu hodinu práce nadčas považuje 

vyučovacia hodina prevyšujúca mieru vyučovacej činnosti stanovenej osobitným 

predpisom. Riaditeľka školy presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok 

pedagogického zamestnanca a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti prevyšujúce 

tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas. 

3. Za prácu nadčas u pedagogického zamestnanca sú považované i hodiny odučené za 

prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca, ktoré v daný deň 

u zastupujúceho pedagogického zamestnanca prevyšujú počet hodín v jeho osobnom 

rozvrhu.  

4. U pedagogických zamestnancov sa za prácu nadčas považuje i práca, určená 

pedagogickým zamestnancom na ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou 

a vykonávaná po dohode so zamestnávateľom nad určený týždenný pracovný čas. Za 

takto dohodnutú prácu nadčas si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné 

voľno. Na čerpanie jedného dňa náhradného voľna musí mať pedagogický 

zamestnanec v tomto prípade odpracovaných 8 hodín nadčasovej práce. 

5. 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. 

6. Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený pracovný čas pracovné 

voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť alebo pracovný čas, ktorý 

odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas. 

7. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac 

štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich. 

8. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas  v rozsahu najviac 

150 hodín. Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom 

výkon práce nadčas nad hranicu 150 hodín, v rozsahu najviac 400 hodín. Do počtu 

hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú 

zamestnanec dostal náhradné voľno alebo ktorú vykonával pri 

a) naliehavých opravárskych prácach 

b) prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného 

úrazu alebo školy veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu 

c) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo 

nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa 

osobitného predpisu. 

9. Pedagogickým zamestnancom školy sa poskytuje náhradné voľno nasledovným 

spôsobom: v období, keď si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné voľno, 

sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom znižuje o počet hodín 

rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá. Takýmto 

spôsobom sa pedagogickým zamestnancom poskytuje náhradné voľno aj v čase 

vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín 

pedagogického zamestnanca (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na 

príslušný školský rok. 
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10. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou.  

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

ZP. 

12. Zamestnanec je povinný včas (aspoň 1 pracovný deň vopred) zamestnávateľa 

požiadať o poskytnutie: 

a) náhradného voľna, ak mu je dôvod vopred známy 

b) pracovného voľna z dôvodu prekážok v práci. 

Pracovné voľno sa zásadne neposkytuje, ak môže zamestnanec vybaviť záležitosť 

mimo pracovného času, resp. mimo vyučovania. Príslušné zariadenie potvrdí 

zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a dobe jej trvania. 

13. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť v čase školských 

prázdnin, pokiaľ im zo závažných dôvodov ich bezprostredne nadriadený 

zamestnanec neumožní čerpanie náhradného voľna v inom termíne. 

14. Evidencia práce nadčas 

 

a) Pri práci nadčas vyplývajúcej z vyučovania nad základný úväzok, keď je táto 

práca zahrnutá do rozvrhu hodín: 

Dokument, ktorým zamestnávateľ nariadil/schválil prácu nadčas: 

Rozvrh hodín, v ktorom musí byť vyznačený základný úväzok a osobitne práca 

nadčas (deň, vyučovacia hodina, trieda, predmet). 

Kontrolný dokument potvrdzujúci skutočné odučenie práce nadčas: 

Výkaz práce učiteľa, triedna kniha. 

 

b)  Pri poverení pedagóga zastupovaním iného pedagóga: 

Dokument, ktorým zamestnávateľ nariadil/schválil prácu nadčas: 

Výpis na zastupovanie v príslušný deň. 

Kontrolný dokument potvrdzujúci skutočné odučenie práce nadčas: 

Výkaz práce učiteľa, triedna kniha. 

 

c)  Pri účasti pedagóga na výchovno- vzdelávacích akciách organizovaných  školou, 

napr. lyžiarsky výcvik, školský výlet, exkurzia a pod. 

Dokument, ktorým zamestnávateľ nariadil/schválil prácu nadčas: 

 Zaradenie výchovno-vzdelávacej akcie do plánu práce školy. 

 Plán výchovno-vzdelávacej akcie, ktorý vypracuje poverený pedagogický 

vedúci a po prerokovaní so zainteresovanými pedagogickými pracovníkmi je 

predložený na schválenie riaditeľovi školy. 

 Cestovný príkaz, ktorým organizácia vysiela zamestnanca na pracovnú cestu. 

Kontrolný dokument potvrdzujúci skutočné odučenie práce nadčas: 

Práca nadčas musí byť zaznačená vo výkaze práce učiteľa. 

 

d)  Pracovná činnosť mimo školy trvajúca krátky čas spravidla jeden deň  

vykonávaná na príkaz alebo s povolením riaditeľky školy, ak činnosť trvá dlhšie 

ako je pracovný čas zamestnanca, napr. školenie, reprezentácia školy... 

Dokument, ktorým zamestnávateľ nariadil/schválil prácu nadčas: 

Cestovný príkaz alebo iný dokument podľa uváženia riaditeľky školy. 
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Kontrolný dokument potvrdzujúci skutočné odučenie práce nadčas: 

Vyhodnotenie pracovnej cesty, prípadne iný dokument podľa uváženia riaditeľky 

školy. Práca nadčas musí byť zaznačená vo výkaze práce učiteľa. 

 

Práca nadčas u nepedagogických zamestnancov sa bude riadiť príslušnými 

ustanoveniami Zákonníka práce.  

 

 

Čl. 18 

D o v o l e n k a 

 

1. Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľky školy a jej zástupkýň je najmenej osem 

týždňov v kalendárnom roku. Základná výmera dovolenky ostatných zamestnancov je 

stanovená § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. 

2. Výmeru dovolenky stanovenú § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce môže štatutárny 

orgán upraviť  v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný 

kalendárny rok pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. 

3. 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. 

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

toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. 

5. 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. 

6. 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. 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. 

7. Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku pretože 

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

zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr 

do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať 

dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do 
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konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ 

poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. 

8. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú 

zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí 

zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané 

štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť vyplatená náhrada mzdy, 

s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného 

pomeru. 

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

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

nástupu dovolenky je riaditeľka školy  povinná oznámiť zamestnancom bez 

zbytočného prieťahu po určení plánu dovoleniek aspoň 14 dní pred nástupom 

dovolenky. So súhlasom zamestnanca sa môže výnimočne toto obdobie skrátiť. 

10. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci škôl , ktoré 

nie sú v prevádzke v čase letných prázdnin, čerpali prevažnú časť dovolenky v tomto 

čase. Obdobný postup sa zabezpečí aj u riaditeľky a jej zástupkyne, ktorých 

prítomnosť v škole v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných 

prípadoch a v najnevyhnutnejšom rozsahu. Pedagogickým zamestnancom, ktorí 

v čase letných prázdnin zabezpečujú nevyhnutné potrebné práce, sa určuje čerpanie 

dovolenky v čase zimných alebo jarných prázdnin, prípadne v čase prerušenia 

prevádzky školy alebo školského zariadenia. 

11. Riaditeľka školy 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, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní 

do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru. 

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

na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. 

13. 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. 

14. Pred nástupom dovolenky je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa 

o poskytnutie dovolenky na predpísanom tlačive o čerpaní dovolenky a dovolenku 

nastúpiť až po jej schválení príslušným vedúcim zamestnancom. 

15. Zamestnanca môže zamestnávateľ odvolať z dovolenky len na plnenie úloh 

súvisiacich s dojednaným druhom práce 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. 

16. Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho 

zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho 

odvolal z dovolenky. 
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17. Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho 

priemerného zárobku. 

18. Za každú neospravedlnenú zameškanú zmenu (pracovný deň) riaditeľka školy 

v súlade s § 109  ods.2 ZP  bude krátiť zamestnancovi dovolenku o dva dni. 

Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. 

 

P i a t a     č a s ť 
 

Čl. 19 

P l a t   z a m e s t n a n c a 

 

1. Pri odmeňovaní zamestnancov škôl a školských zariadení sa postupuje podľa zákona 

č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 423/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z., 

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, 

zákona č. 552/2003 Z. z. a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy 

alebo vnútorného predpisu. 

3. Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy. 

Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu plat. Plat je peňažné plnenie 

poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu 

časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení období krízovej situácie a plnenia poskytované 

zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných 

činností, najmä odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho 

fondu, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca, náhrada za pracovnú pohotovosť. 

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

sumou podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. 

5. Zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri 

uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného 

platu. 

6. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním 

súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov; tým nie je dotknutá 

povinnosť poskytnúť údaje o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných 

peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon. Zamestnanci sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o svojich platových pomeroch. 

7. Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a platových stupňov a ostatné platové 

náležitosti v súlade s platnou legislatívou sú uvedené vo Vnútornom platovom 

predpise. 
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Čl. 19a 

 

H o d n o t e n i e     p e d a g o g i c k é h o    z a m e s t n a n c a  

   a    o d b o r n é h o    z a m e s t n a n c a 

 

1. Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej 

činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí: 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca 

alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca 

priebežne a na konci adaptačného vzdelávania, 

b) priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského 

roka. 

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam 

2. Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na: 

- rozhodnutie riaditeľky o ukončení adaptačného vzdelávania, 

- vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania. 

 

3. Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov zamestnancov: 

a) vo vzťahu k žiakom 

 - formy práce využívané na motiváciu žiakov, 

- spôsoby rozvoja kľúčových aspektov u žiakov (samostatnosť, tvorivosť), 

b) vo vzťahu k vyučovaciemu procesu – formy učenia využívané vo výchovno 

- vzdelávacej praxi, 

c) vo vzťahu k rozvoju svojej osobnosti 

- spôsob práce na svojom profesionálnom raste, 

- implementácia nových vedomostí a zručností získaných na školeniach, 

samoštúdiom, prostredníctvom predmetovej komisie, 

-  práca v rámci predmetovej komisie, 

- vzájomná hospitačná činnosť za účelom sebahodnotenia, porovnania, rozvoja, 

- podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole, tvorbe a realizácií 

projektov, 

d) aktivity mimo vyučovacieho procesu 

- zapojenie sa so žiakmi do súťaží, olympiád, 

- podieľanie sa na organizovaní a realizácii rôznych aktivít mimo vyučovania. 
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Čl. 20 

V ý p l a t a     p l a t u 

 

1. Plat sa vypláca zamestnancovi v peniazoch prevodom na jeho bankový účet. 

V inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno plat vyplácať len ak to 

umožňuje Zákonník práce alebo iný právny predpis. 

2. Pri vyúčtovaní platu je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad 

obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach a o celkovej 

cene práce. Údaje o celkovej cene práce tvorí súčet platu a úhrady poistného na 

zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, úrazové poistenie a dôchodkové 

zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených 

zamestnávateľom. 

3. Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ zamestnancovi na nahliadnutie 

doklady, na ktorých základe mu bol plat vypočítaný. 

4. Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131 ZP poukázať plat alebo 

jeho časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky v SR, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa 

zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma 

peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na 

výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti platu určené 

zamestnancom zasielať na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. 

 

Čl. 21  

Z r á ž k y   z   p l a t u 

 

1. Zrážky z platu môže zamestnávateľ vykonať 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. Inak 

môže zamestnávateľ vykonať zrážky z platu len v prípadoch určených § 131 

Zákonníka práce. 
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Š i e s t a    č a s ť 
 

Čl. 22 

P r e k á ž k y   v    p r á c i 

 

1. Prekážky v práci a náhradu mzdy pri prekážkach v práci upravujú ustanovenia §136 

až 144 Zákonníka práce. Ak je prekážka v práci zamestnancovi školy vopred známa, 

je povinný včas požiadať riaditeľku školy o poskytnutie pracovného voľna. Inak je 

zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a jej 

predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu (§ 144 ods. 1 ZP) 

2. Škola mu potvrdí doklad o existencii prekážky v práci a dobu jej trvania. Pracovné 

voľno sa zásadne neposkytuje, ak je všeobecne známe, že 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 mzdy, 

zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu 

nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

4. Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre dôležité osobné prekážky v práci, 

riaditeľka školy mu poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom, resp. najvyššie prípustnom podľa platných predpisov 

5. Ďalšie pracovné voľno môže riaditeľka školy zamestnancovi poskytnúť 

v odôvodnených prípadoch alebo aj z iných vážnych dôvodov, predovšetkým na 

vybavenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť 

mimo pracovného času. V týchto prípadoch sa neposkytuje náhrada mzdy. 

6. Do plnenia základného úväzku pedagogického zamestnanca sa započítavajú aj hodiny 

vyučovacej činnosti plánované podľa rozvrhu hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval 

z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. 

7. 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. 

8. Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon 

odborovej funkcie. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom 

pomere, mu nepatrí. 

9. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu platu vo 

výške funkčného za zvýšenie kvalifikácie, najmä ak je predpokladané zvýšenie 

kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej 

získanie alebo rozšírenie. 

10. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno 

s náhradou funkčného platu v rozsahu 

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom 

vzdelávaní v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, 

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo 

druhej atestácie v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 
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11.  Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského 

vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru 

nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 10 písm. a). 

12. Pracovné voľno podľa odseku 10 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec za podmienok určených riaditeľkou školy. Dobu čerpania pracovného 

voľna určuje riaditeľka spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená 

prevádzka školy. (§54 ZPOZ) 

 

Tabuľka dôležitých osobných prekážok v práci: 

 

Príčina Počet pracovných dní 
S náhradou platu / bez náhrady 

platu 

Vyšetrenie alebo ošetrenie Najviac sedem dní za rok S náhradou 

Vyšetrenie alebo ošetrenie 
Nad sedem dní 

nevyhnutne potrebný čas 
Bez  náhrady 

Preventívne lekárske 

prehliadky súvisiace s 

tehotenstvom 

Nevyhnutne potrebný čas S náhradou 

Narodenie dieťaťa manželke 

zamestnanca 

Nevyhnutne potrebný čas 

- prevoz 
S náhradou 

Sprevádzanie rodinného 

príslušníka 

Náhle ochorenie alebo 

úraz . najviac sedem dní 

za rok 

S náhradou iba jeden rodinný 

príslušník 

Sprevádzanie postihnutého 

dieťaťa 

Nevyhnutne potrebný čas 

- najviac 10 dní za rok 

S náhradou iba jeden rodinný 

príslušník 

Úmrtie rodinného príslušníka –

manžel/ka, dieťa 

2 + 1 deň účasť na 

pohrebe 
S náhradou  

Úmrtie rodiča, súrodenca, 

rodiča a súrodenca manžela/ky, 

manžela/ky súrodenca 

zamestnanca 

1 + 1 deň na organizáciu 

pohrebu 
S náhradou 

Úmrtie prarodiča, vnuka, 

prarodiča manžela/ky, 

1 + 1 deň na organizáciu 

pohrebu 
S náhradou 

Vlastná svadba v pracovný deň 1 deň S náhradou 

Svadba dieťaťa a rodiča 

zamestnanca 
1 deň Bez náhrady 

Sťahovanie zamestnanca v obci 1 deň 
Bez náhrady, v záujme 

zamestnávateľa s náhradou 

Sťahovanie do inej obce Najviac 2 dni  
Bez náhrady, v záujme 

zamestnávateľa s náhradou 

Vyhľadávanie voľného miesta Najviac jeden poldeň Bez náhrady 

Vyhľadávanie voľného miesta 

po výpovedi 
Najviac jeden poldeň S náhradou 
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S i e d m a    č a s ť 
 

Čl. 23 

P r a c o v n é   c e s t y 

 

1. Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 

Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

2. Pracovnou cestou na účely uvedeného zákona sa rozumie doba od nástupu 

zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, než je jeho pravidelné 

pracovisko, včítane výkonu práce v tomto mieste do ukončenia cesty. 

3. Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu určí miesto jej nástupu, 

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

cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. 

4. Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu prislúcha náhrada preukázaných 

cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie, stravné, 

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. 

5. Zamestnanec školy môže použiť súkromné vozidlo na služobné účely len v prípade, 

že mu to dovolí riaditeľka školy. Vozidlo musí byť poistené voči krádeži a havárii. 

RŠ dovolí použiť súkromné vozidlo na služobné účely len v prípade, že je to pre 

školu ekonomicky výhodnejšie ako použitie iného druhu dopravy. 

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

cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie 

pracovnej cesty (doložené doklady, správa o výsledku pracovnej cesty) a tiež vrátiť 

nevyúčtovaný preddavok. 

7. Zamestnávateľ  vykoná vyúčtovanie pracovnej cesty do desiatich pracovných dní odo 

dňa predloženia písomných dokladov. 

 

 

Ô s m a   č a s ť 
 

Čl. 24 

O c h r a n a   p r á c e 

 

Povinnosti zamestnávateľa 

 

 Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne prijíma opatrenia 

zamerané na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. V záujme 

toho: 

a) zriaďuje potrebné ochranné zariadenia, udržuje ich a zlepšuje, vykonáva 

technické ako aj organizačné opatrenia podľa právnych a iných predpisov  na 

zaistenie BOZP, 
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b) sústavne oboznamuje s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie 

BOZP, vedúcich a ostatných zamestnancov, overuje ich znalosť, vyžaduje 

a kontroluje ich dodržiavanie, 

c) zaraďuje zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti 

a zdravotný stav, nepripustí, aby zamestnanec vykonával práce, ktorých výkon by 

bol v rozpore s právnymi a inými predpismi na zaistenie BOZP, 

d) odstraňuje nedostatky pri kontrolnej činnosti, 

e) poskytuje zamestnancom, ak to vyžaduje ochrana zdravia a života, podľa 

pracovnoprávnych predpisov na bezplatné používanie potrebné osobné ochranné 

pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovný 

odev, pracovnú obuv, 

f) tieto osobné ochranné pracovné prostriedky je povinný udržiavať v použiteľnom 

stave, kontrolovať ich používanie, zabezpečovať riadne hospodárenie s nimi, 

g) dbá o dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku v zmysle zákona č. 377/2004 

Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov a dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných toxických 

látok. 

 

Na škole pracuje externe technik BOZP, ktorý pravidelne inovuje smernice 

a to:  

 

1.Smernica pre prípad vzniku poškodenia zdravia, organizácia prvej pomoci. 

2.Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných pomerov. 

3.Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Technik BOZ pravidelne zabezpečuje školenia BOZ a PO preukázateľným 

spôsobom. 

 

 

D e v i a t a   č a s ť 
 

Čl. 25 

S o c i á l n a    p o l i t i k a  

 

1. Starostlivosť o zamestnancov školy je riadená §§ 151 až 176 Zákonníka práce. 

2. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie príspevok podľa zákona č. 152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 

3. Zamestnávateľ vytvára podmienky na zvyšovanie kultúrnej práce a pracovného 

prostredia. 

4. Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz, 

pri tehotenstve, materstve a rodičovstve, zabezpečenie zamestnanca v starobe, pri 

invalidite, čiastočnej invalidite, zabezpečenie pozostalých pri úmrtí zamestnanca 

a preventívnu liečebnú starostlivosť upravujú osobitné predpisy. 
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D e s i a t a    č a s ť 
 

Čl. 26 

P r a c o v n é   p o d m i e n k y   ž i e n   a    m u ž o v     

s t a r a j ú c i c h   s a   o    d e t i 

 

 Zamestnávateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia Zákonníka práce, 

ktorými sa zabezpečujú priaznivé pracovné podmienky ženám a mužom starajúcim sa 

o deti, pokiaľ ide o zamestnávanie po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej 

dovolenky (§§ 160 až 162 ZP), zákaz niektorých prác (§ 161 ZP) a zoznamu prác 

a pracovísk zakázaných všetkým ženám a zoznamov prác zakázaným tehotným ženám 

a matkám do deviateho mesiaca po pôrode, obmedzenie nočnej práce žien. 

 

 

J e d e n á s t a    č a s ť 

 

Náhrada škody 
 

Čl. 27 

P r e d c h á d z a n i e   š k o d á m 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečuje svojim zamestnancom 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 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. 

4. Zamestnanec je povinný vlastné cenné predmety odložiť na riaditeľstve na bezpečné 

miesto.  Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na neodložených 

veciach. 

 

 

Čl. 28 

V š e o b e c n á   z o d p o v e d n o s ť   z a  m e s t n a n c a    z a    š k o d u 

 

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, 185 Zákonníka práce. 
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2. Zamestnanec zodpovedá 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, 

b) stratu zverených predmetov. 

4. Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu 

zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. 

Zamestnávateľ 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. 

 

 

Čl. 29 

Z o d p o v e d n o s ť   z a m e s t n á v a t e ľ a    z a    š k o d u 

 

1. Zamestnávateľ má 

a) všeobecnú zodpovednosť za škodu, 

b) zodpovednosť za škodu na odložených veciach, 

c) zodpovednosť pri odvracaní škody, 

d) zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. 

2. Postup zamestnávateľa a jeho zamestnancov vo veci zodpovednosti za škody 

spôsobené zamestnávateľom, zamestnancom a vo veci predchádzania a náhrady škôd 

sa riadi ustanoveniami §§ 177 až 222 Zákonníka práce.  

 

 

D v a n á s t a    č a s ť 
 

Čl. 30 

D o h o d y   o   p r á c a c h    v y k o n á v a n ý c h     

m i m o    p r a c o v n é h o    p o m e r u 

 

 Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich 

potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru a to: 

- dohodu o vykonaní práce (§ 226 ZP) 

- dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a ZP) 

- dohodu o brigádnickej práci študentov (§§ 227 a 228 ZP) 

 

1. Dohoda o vykonaní práce 

a) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže 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 
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sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe 

inej dohody o vykonaní práce. 

b) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode 

o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej 

vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, ak predpokladaný 

rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda 

o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 

c) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od 

dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú 

úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné 

podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. 

d) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní 

práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po 

vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po 

prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá 

dohodnutým podmienkam. 

e) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej 

výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu 

účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. 

 

2. Dohoda o pracovnej činnosti 

a) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť 

v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 

b) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je 

neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, 

dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času 

a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej 

činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. 

c) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitý alebo neurčitý čas. V dohode 

možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno 

dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak 

spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť 

dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, 

v ktorom sa písomná výpoveď doručila. 

 

3. Dohoda o brigádnickej práci študentov 

a) Túto dohodu môže zamestnávateľ uzavrieť s fyzickou osobou, ktorá má štatút 

študenta. 

b) Na základe tejto dohody nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom 

v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.  

c) Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa 

odseku b) sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzavretá, najdlhšie 

však za 12 mesiacov. 

d) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť 

písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, 
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dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času 

a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ 

povinný vydať zamestnancovi. 

e) Dohoda sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno 

dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie 

štatútu študenta podľa uvedenej dohody. Okamžité skončenie dohody možno 

dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. 

Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť 

dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená. 

 

T r i n á s t a    č a s ť 
 

Čl. 31 

S ť a ž n o s t i,  o z n á m e n i a    a    p o d n e t y   z  a m e s t n a n c o v,  

 p r a c o v n é   s p o r y,   d o r u č o v a n i e 

 

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

práv a povinností ustanovených v § 13  Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný 

na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, 

upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. 

2. Zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať preto, že 

zamestnanec uplatňuje svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. 

3. Ak nebol uspokojený nárok zamestnanca z pracovného pomeru alebo z iných foriem 

pracovných vzťahov, môže sa zamestnanec obrátiť na zriaďovateľa školy. V prípade 

vzniku sporu sa postupuje v zmysle § 14 Zákonníka práce. 

4. 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. 

5. 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 vykonanej mimo pracovného pomeru, doručuje 

zamestnanec na pracovisko alebo ako doporučenú zásielku. 

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

zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila 

zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie 

písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo 

zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo 

zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. 

7. Riešenie sťažností sa riadi zákonom č.9/2010 Z .z. o sťažnostiach a internou 

smernicou na vybavovanie sťažností. 
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Š t r n á s t a    č a s ť 

 

Čl. 32 

K o l e k t í v n e   p r a c o v n o p r á v n e   v z ť a h y 

 

1. Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom orgánu, zamestnaneckej rady a lebo 

zamestnaneckého dôverníka na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných 

podmienok 

c) spolurozhodovaním 

d) prerokovaním 

e) právom na informácie 

f) kontrolnou činnosťou 

2. Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch v súlade s ods. 1 sa riadi 

ustanoveniami §§ 229 – 250 Zákonníka práce.  

 

P ä t n á s t a    č a s ť 
 

Čl. 33 

V š e o b e c n é   a   z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

 

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

zákonom č. 553/2003 Z.z., zákonom č.317/2009 Z.z. a Zákonníkom práce, 

s výnimkou ustanovení § 43 ods. 1 písm. d), § 96 ods. 3, § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 

2, § 120 až 124, § 127 ods. 1 až 3, § 128, § 134 a § 135 Zákonníka práce, ktoré sa na 

týchto zamestnancov nevzťahujú. 

2. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s pracovným poriadkom všetkých svojich 

zamestnancov. Zamestnávateľ umiestni pracovný poriadok na mieste prístupnom 

všetkým zamestnancom. 

 

3. Zrušuje sa Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov 

Gymnázia Hubeného ulč.2 3 v Bratislave zo dňa 1. septembra 2007. 

 

4. Tento Pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                              Mária Rodziňáková 

                      riaditeľka školy 
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                              Gymnázium, Hubeného 23, 834 08  Bratislava 

 

 

Dodatok č.1    k Pracovnému poriadku 
 

1. Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi  všeobecnú aj osobitú 

ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva 

na ochranu osobnosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej  činnosti alebo 

v súvislosti s ním. Potenciálnym útočníkom môže byť najmä:  

a) zákonný zástupca alebo iná blízka osoba žiaka, 

b) žiak,  

c) iný pedagogický zamestnanec, 

d) skupina osôb.  

 

2. Pedagogický zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa Trestného Zákona 

(TZ), čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie.  

Týka sa to najmä týchto trestných činov:  

a) ublíženie na zdraví (§ 155 TZ),  

b) poškodenie zdravia (§ 162 TZ),  

c) obmedzovanie osobnej slobody (§ 183 TZ),  

d) vydieranie (§ 189 TZ),  

e) hrubý nátlak (§190 TZ),  

f) nátlak (§ 192 TZ),  

g) porušovanie domovej slobody (§ 194 TZ),  

h) nebezpečné vyhrážanie (§ 360 TZ),  

i) výtržníctvo (§ 364 TZ).  

 

3. Príklady konaní z praxe, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu:  

a) zamknutie v kabinete – obmedzovanie osobnej slobody,  

b) fyzické napadnutie – výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia,  

c) psychický teror a hrozby – nebezpečné vyhrážanie,  

d) vynucovanie lepšieho hodnotenia (lepšie známky) – vydieranie, hrubý nátlak, 

nebezpečné vyhrážanie.  

 

4. Okrem ochrany pedagogického zamestnanca priznaním postavenia chránenej osoby 

považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému zamestnancovi  

vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi alebo jeho osobe blízkej si plnil povinnosť 

vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, čo znamená pre páchateľa prísnejší 

trest.  

 

5. Ak sa pedagogický zamestnanec stal obeťou činu, o ktorom dôvodne predpokladá, že 

ide o trestný čin, môže podať trestné oznámenie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších predpisov. Trestné oznámenie je oznámenie o 
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skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin. V zásade ho môže podať každý, teda nielen 

obeť, ale aj očitý svedok alebo ten, kto bol obeťou o to požiadaný. Aj keď trestný čin 

nebol dokonaný alebo neskôr bolo konanie posúdené len ako priestupok, policajt, 

vyšetrovateľ ani prokurátor, ktorý je povinný trestné oznámenie prijať, nemôže 

pedagogickému zamestnancovi odoprieť pomoc, ktorú skutočne potrebuje, ak o ňu 

požiada.  

6. Trestné oznámenie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. 

Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice na miestnom útvare Policajného zboru, ale 

aj faxom alebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu – v týchto 

posledných dvoch uvedených prípadoch treba oznámenie potvrdiť písomne alebo ústne 

do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o ňom nekoná.  

 

7. Pedagogickému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým osobám poskytuje ochranu 

aj priestupkový zákon. Ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.  

Príklady konaní z praxe, ktoré môžu byť priestupkom:  

a) ublíženie na cti (nahrávanie na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom 

uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech),  

b) ublíženie na zdraví z nedbanlivosti,                                                                 

c) úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, 

drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.  

 

8. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu objasňujú v priestupkovom konaní 

orgány Policajného zboru aj na základe oznámenia prijatého od fyzickej osoby. Iba 

priestupok  

ublíženia na cti sa prejednáva len na návrh poškodeného pedagogického zamestnanca  Ak 

je možné priestupok prejednať v blokovom konaní, môže o ňom konať aj obec (obecná 

polícia). Takýto priestupok musí byť spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku musí 

byť ochotný pokutu zaplatiť.  

 

9. Pedagogický zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej 

osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, 

svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a 

zvukové záznamy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jeho privolením. V opačnom 

prípade má právo na ukončenie porušovania svojich práv, primerané zadosťučinenie a 

náhradu škody. Týchto nárokov sa pedagogický zamestnanec môže domôcť v civilnom 

sporovom konaní žalobou podanou na súde, v obvode ktorého má žalovaný trvalý pobyt. 

Ak malo dôjsť konaním žalovaného ku škode, pedagogický zamestnanec môže podať 

žalobu na súde, v obvode ktorého má žalovaný trvalý pobyt, alebo na súde, v obvode 

ktorého došlo ku skutočnosti, ktorá ho poškodila alebo mu spôsobila nemajetkovú ujmu.  

 

10. Podanie žaloby je spoplatnené súdnym poplatkom v závislosti od toho, či poškodený 

žiada aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak bola pedagogickému 

zamestnancovi v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti spôsobená spáchaním 

trestného činu škoda alebo nemajetková ujma, je konanie o náhrade škody pred súdom 

oslobodené od platenia súdneho poplatku. To rovnako platí, ak mu ublížil páchateľ na 

zdraví a spôsobil tak škodu vrátane škody na veci a šlo len o priestupok, nie o trestný čin.  
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11. MŠVVaŠ SR vydalo Praktickú príručku k ochrane práv pedagogického zamestnanca. 

Sú v nej uvedené modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k 

porušeniu práv zamestnanca. Poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych 

prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať. Viac informácií na 

http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf.  

 

 

v Bratislave 1.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mária Rodziňáková 

                                                                                          riad.školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


