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Otázky a odpovede 

o právach a povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov 

v školstve 
 

 

Dokument vychádza zo Vzorového pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a 
ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, vydaného  MŠVVaŠ SR, a zákonov SR. 

 

 

Zoznam použitých skratiek:  

PP      pracovný poriadok 

PZ       pedagogický zamestnanec 

OZ      odborný zamestnanec 

ŠZ       školské zariadenie 

ZP       Zákonník práce 

KZVS   kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

PKZ     podniková kolektívna zmluva 

ŠVP     štátny vzdelávací program 

ŠkVP   školský vzdelávací program 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozpsav.sk/files/text%20pr.%20poriadok.docx
https://www.ozpsav.sk/files/text%20pr.%20poriadok.docx
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Prvá časť  

Článok 1 

Rozsah pôsobnosti 

Dotknuté predpisy: 552/2003, 138/2019 

1. Musí mať pracovný poriadok každá škola a školské zariadenie? 

Áno. Túto povinnosť určuje:  

Zákon 552/2003 (pre zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, § 12, § 5 ods. 1). 

Zákon 138/2019 (§ 6 ods. 1b, § 7 ods.1, § 70 ods. 10, §  ). 

Zákon 596/2003 (§ 3 ods. 7f).  

2. Môže zamestnávateľ vo svojej škole/ ŠZ vydať vzorový poriadok, zhodný so vzorovým PP vydaným 
MŠVVaŠ SR? 

Nie. PP školy/ŠZ s ním musí byť v súlade, musí však obsahovať špecifikáciu pracovnoprávnych vzťahov 
svojich zamestnancov. 

3. Môže vydať pracovný poriadok obec/ VÚC, resp. iný zriaďovateľ? 

Pracovný poriadok vydáva zamestnávateľ. V školách bez právnej subjektivity je to zriaďovateľ školy.  

4. Môže zamestnávateľ vydať PP samostatne, bez súhlasu zamestnancov? 

Len v prípade, že v škole/školskom zariadení nepôsobia zástupcovia zamestnancov.Demokratický 
zamestnávateľ je ten, pre ktorého je aj v tomto prípade spolupráca so zamestnancami pred vydaním 
PP a prípadných ďalších vnútorných predpisov samozrejmá a nevyhnutná. 

Ak v škole/ školskom zariadení pôsobí odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo 
zamestnanecký dôverník, vyžaduje sa ich súhlas s PP pred jeho vydaním. Na každú zmenu PP je takisto 
nevyhnutný ich súhlas, bez ktorého je PP neplatný. 

5. Musí byť PP zverejnený? 

Každý zamestnanec musí byť preukázateľne oboznámený s PP. PP školy má byť zverejnený na mieste 
prístupnom všetkým zamestnancom (napr. aj na webstránke školy). Potvrdenie o oboznámení sa s PP 
školy je súčasťou dokumentačného spisu nastupujúceho zamestnanca.  

6. Vzťahuje sa PP na všetkých zamestnancov školy/školského zariadenia? 

PP sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe 
pracovnej zmluvy. Na zamestnancov na „dohodu“ sa vzťahuje len v v častiach, v ktorých to vyplýva 
z uzavretej dohody alebo z ustanovení PP (v dotknutých častiach PP je potrebné túto skutočnosť 
uviesť). 
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Článok 2 

Oprávnenosť konať v pracovnoprávnych vzťahoch 

Dotknuté predpisy: 552/2003, 138/2019, Zákonník práce 

7. Môže byť zamestnávateľom starosta obce alebo primátor mesta alebo iný zástupca zriaďovateľa? 

Zamestnávateľom je škola, školské zariadenie, zriaďovateľ. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje za 
zamestnávateľa štatutárny orgán. V prípade školy s právnou subjektivitou je to riaditeľ/ka školy, 
v prípade školy bez právnej subjektivity je ním starosta obce alebo primátor. Títo sú oprávnení 
vykonávať právne úkony.  

8. Kto podpisuje pracovnú zmluvu, dovolenku, prekážku v práci a pod. riaditeľovi školy? 

Na tieto úkony je oprávnený štatutár zriaďovateľa školy – starosta alebo ním poverená osoba.  

9. Je možné vykonaním niektorých úkonov poveriť svojho zamestnanca (napr. vedúceho zamestnanca)? 

Áno, je na to potrebné písomné poverenie s uvedeným rozsahom oprávnenia na úkon podľa § 9 ods. 2 
Zákonníka práce. 

10. Môže zamestnancom školy ukladať pracovné úlohy a kontrolovať ich prácu, napr. počas prázdnin, 
vedúci odboru školstva? 

Nie, pretože nie je ich zamestnávateľom ani ich priamym nadriadeným.  

11. Kde sa zamestnanec dozvie, kto je jeho priamy nadriadený a aké úlohy mu je oprávnený ukladať a 
kontrolovať? 

Táto skutočnosť je uvedená  v organizačnom poriadku školy/školského zariadenia, prípadne 
v pracovnej zmluve zamestnanca.  

12. Kto je zamestnávateľom zamestnancov spojenej školy? 

Podľa zákona 596/2003 je ním spojená škola, nie jej organizačná jednotka. 

 

Druhá časť  

Článok 3 

Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru 

Dotknuté predpisy: 552/2003 (§ 3), 138/2019 (§ 9- 18), Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 príloha 16,  
Zákonník práce 

13. Musí spĺňať kvalifikačné predpoklady ustanovené zákonom aj pedagogický/odborný zamestnanec 
cirkevnej/súkromnej školy? 

Áno, zákonné požiadavky musia spĺňať zamestnanci všetkých typov škôl. 
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14. Musí pedagogický zamestnanec spĺňať kvalifikačné predpoklady bezpodmienečne už pri nástupe do 
zamestnania? 

Nie. Môže sa so zamestnávateľom dohodnúť na ich splnení v lehote podľa § 83 zákona 138/2019. Túto 
lehotu je potrebné uviesť v pracovnej zmluve. Zamestnanec však už pri nástupe musí spĺňať zákonom 
požadovaný stupeň vzdelania. Odborný zamestnanec túto výnimku nemá.  

15. Môže zamestnávateľ žiadať doklady o predchádzajúcich zamestnaniach a pracovný posudok? 

Áno, ak to má uvedené v pracovnom poriadku školy. Všetky doklady, ktoré sú zamestnávateľom 
vyžadované pred nástupom do zamestnania, sú uvedené v pracovnom poriadku školy. 

16. Môže zamestnávateľ vyžadovať informácie o rodinných pomeroch, tehotenstve alebo odborovej či 
politickej príslušnosti? 

Nie, vyžadovanie týchto  skutočností je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a v rozpore so 
zákonmi (§ 13 ZP, antidiskriminačný zákon). 

17. Môže zamestnávateľ žiadať informáciu o iných pracovných pomeroch? 

V prípade že táto skutočnosť by bránila výkonu práce alebo by mohla spôsobiť zamestnávateľovi ujmu, 
je povinnosťou uchádzača o zamestnanie informovať o nej zamestnávateľa.  

18. Môže zamestnanec nastúpiť do práce bez pracovnej zmluvy? 

Pracovať bez pracovnej zmluvy je nelegálne. Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý 
v pracovnej zmluve. 

Je protiprávne nútiť PZ/OZ nastúpiť do zamestnania skôr, napr. v auguste, ak dohodnutý termín 
nástupu v pracovnej zmluve je až 1. septembra.  

19. Začína pracovný pomer riaditeľa a iných vedúcich zamestnancov vymenovaním do funkcie? 

Nie. Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve alebo dodatku 
k existujúcej pracovnej zmluve. Tieto sa uzatvárajú až po vymenovaní. 

20. Musí byť v pracovnej zmluve uvedená mzda?  

Nie, v prípade zamestnancov vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona 553/2003, musí byť 
v zmluve uvedené, že plat bude určený v osobitnom oznámení o výške a zložení funkčného platu. 

21. Kde sa dozviem, akú mám výmeru dovolenky a ako je stanovený pracovný čas? 

Počet dní dovolenky je uvedený v Zákonníku práce v § 103 a pre všetkých PZ/OZ je to 40 dní ročne pri 
plnom úväzku. Dni dovolenky nad rámec ZP sú dohodnuté v KZVS, prípadne v PKZ. Pracovný čas PZ/OZ 
upravujú rovnaké predpisy a konkrétne rozvrhnutie, jeho začiatok a koniec určí zamestnávateľ spolu 
so zástupcami zamestnancov v PP školy/ŠZ v súlade so ZP.  

22. Môže odo mňa zamestnávateľ žiadať zachovávať mlčanlivosť o dohodnutej mzde, prípadne o ďalších 
zvýhodneniach (napr. o odmenách, osobnom príplatku atď.)? 

Nie. Dohody o mlčanlivosti o týchto skutočnostiach sú neplatné. 
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23. Som PZ/OZ, musím mať v zmluve uvedenú pridelenú pracovnú náplň? 

Nie je to potrebné. Pracovné činnosti PZ a OZ sú uvedené v zákone 138/2019. Ak sú v pracovnej 
zmluve pracovné činnosti uvedené, musia byť všetky v súlade so zákonom. V rozpore so zákonom je, 
ak je v pracovnej náplni zamestnanca uvedené, že k nej patria „iné/ďalšie činnosti podľa pokynov 
nadriadeného.“ 

24. Som nastupujúci učiteľ, môžem mať stanovenú skúšobnú dobu na 6 mesiacov?  

Nie, skúšobná doba je najviac 3 mesiace. Môže sa predĺžiť o dobu prekážky v práci na strane 
zamestnanca. Skúšobná doba najviac 6 mesiacov sa týka vedúcich zamestnancov, podliehajúcich 
štatutárnym orgánom.  

25. Môže byť zástupkyňou riaditeľa školy jeho blízka príbuzná (napr. manželka)? 

Nie, blízke osoby podľa § 7 zákona 552/2003 Z. z. nemôžu byť v priamej podriadenosti a nadriadenosti 
alebo vo vzťahu, keď jeden podlieha pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého. Medzi nimi musí 
byť minimálne jeden stupeň riadenia (ak je túto podmienku možné naplniť). Blízkymi osobami podľa § 
116 Občianskeho zákonníka sú súrodenec a manžel. 

Ako blízke osoby nie sú napr. vymenovaní syn/dcéra, ich priama podriadenosť/nadriadenosť však 
vyvoláva pochybnosti a  je účelné sa takémuto pracovnoprávnemu vzťahu vyhnúť. Ak to okolnosti 
nedovoľujú, je žiaduce zabezpečiť čo najširšiu verejnú kontrolu.   

26. Môže zamestnávateľ zamestnancovi prideliť prácu, ktorá nevyplýva z druhu práce v pracovnej 
zmluve? Môže byť zamestnanec za jej odmietnutie postihovaný? 

Nemôže, ak sa nejedná o prípad odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo zmiernenie jej následkov. 
Postihovanie zamestnanca za odmietnutie je výslovne zakázané. 

27. Majú zástupcovia zamestnancov nejaké práva v súvislosti s novými pracovnými pomermi na 
pracovisku? 

Áno, majú právo v dohodnutej lehote byť s nimi oboznámení. 

28. Môžem byť zamestnaný/á u jedného zamestnávateľa súčasne na dvoch (viacerých) pozíciách? 

Áno, ak sú to rôzne kategórie/podkategórie PZ/OZ (napr. asistent učiteľa a učiteľ). V tom prípade 
musia byť uzavreté dve (viaceré) pracovné zmluvy a dve oznámenia o plate. To sa netýka dopĺňania si 
základného úväzku v zmysle zákona 138/2019, § 8. 

 

Článok 4 

Pracovný pomer na kratší pracovný čas 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 49), 553/2003 (§ 27) 

29. Ak som zamestnaný/á na kratší pracovný čas, musím pracovať každý pracovný deň v týždni? 

Nie, kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Túto skutočnosť je potrebné 
uviesť v pracovnej zmluve a zohľadňovať ju pri čerpaní dovolenky a prekážkach v práci.  

30. Ak som  zamestnaný/á na „plný úväzok“, môžem mať tento rozvrhnutý napr. len na štyri dni? 

Áno, je možná dohoda so zamestnávateľom. Základný úväzok a pracovný čas nie sú totožné pojmy.  
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31. Ak som zamestnaný/á na kratší pracovný čas, môžem byť oslobodený od ostatných činností (napr. 
vykonávania dozorov)? 

Nie, zamestnávateľ nesmie zamestnanca na kratší pracovný čas nijako zvýhodniť ani znevýhodniť 
oproti iným zamestnancom. Ostatné činnosti, napr. vykonávanie dozorov, majú byť príslušne krátené.  

 

Článok 5 

Pracovný pomer na určitú dobu  

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 48), 138/2019 (§ 83 ods. 4), 245/2008 

32. Vzťahuje sa obmedzenie opakovaného predĺženia pracovného pomeru na dva roky najviac dvakrát 
aj v prípade zastupovania za zamestnanca s dlhodobou PN alebo počas materskej dovolenky?  

Nie, na tieto prípady sa obmedzenia v ZP nevzťahujú. Dôvod zastupovania aj meno zastupovaného je 
nevyhnutné uviesť v pracovnej zmluve.  

33. Môže byť v podnikovej kolektívnej zmluve uvedené zamestnávanie pedagogického asistenta 
opakovane na určitú dobu viac ako dvakrát na dobu viac ako dva roky? 

Hoci sa takéto dohody v podnikových kolektívnych zmluvách účelovo uzatvárajú, takéto konanie nejaví 
znaky dohody lepších podmienok pre zamestnancov a nenapĺňa sa tak primárny cieľ kolektívnej 
zmluvy. Naopak, javí sa to ako spôsob účelového obchádzania Zákonníka práce.  

Z hľadiska konkrétneho pracovníka tento postup nie je žiaduci a odborová organizácia a zamestnávateľ 
sa spoločne podieľajú na vytváraní diskriminačných podmienok pre jedného alebo skupinu 
zamestnancov.  

34. Ak sa nejedná o zastupovanie, môže so mnou zamestnávateľ uzavrieť pracovnú zmluvu od 
septembra do júna? 

Nie, pracovný pomer s PZ sa uzatvára najmenej na jeden školský rok, ktorý podľa školského zákona 
trvá od 1. 9. do 31. 8. V prípade zamestnávania OZ odporúčame postupovať rovnako.  

 

Článok 6 

Vymenovanie a odvolanie 

Dotknuté predpisy: 596/2003 (§ 3), 553/2003, 552/2003, 138/2019 (§ 89), Zákonník práce  

Táto problematika je podrobne spracovaná vo vzorových dokumentoch SKU Transparentný výber 
riaditeľov škôl a Štatút rady školy- vzorový dokument. 

 

Článok 7 

Dohoda o zmene pracovných podmienok 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 54 a 55)  

 

https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/
https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/
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35. Môže zamestnávateľ bez dohody so zamestnancom zmeniť (skrátiť) pracovnú dobu, miesto výkonu 
práce, náplň práce? 

Nie, zmenu pracovných podmienok nie je možné uskutočniť jednostranne, je to možné len zmenou 
pracovnej zmluvy na základe dohody oboch strán zmluvného vzťahu. Výnimočné prípady, kedy to 
možné je, taxatívne určuje § 55 ZP. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na 
čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie 
mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.  

 

Článok 8 

Skončenie pracovného pomeru 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 60- 74, § 59 ods. 3), 138/2019 (§ 82 ods. 7) 

36. Majú v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnanca zo strany zamestnávateľa nejakú úlohu 
zástupcovia zamestnancov (odbory)? 

Skončenie PP je neplatné, ak nedošlo k jeho prerokovaniu so zástupcami zamestnancov vopred. 
O prerokovaní je potrebné vyhotoviť písomný záznam.  

37. Môžem ako PZ/OZ žiadať zamestnávateľa o vydanie posudku? Čo má obsahovať? Môžem ho vidieť 
a kopírovať? 

Podľa vyhl. 1/2020 MŠVVaŠ (§4 ods. 1) je zamestnávateľ povinný vydať PZ/OZ pracovný posudok pri 
skončení pracovného pomeru. Posudok obsahuje doklady o hodnotení, kvalifikácii a ostatných 
náležitostí, týkajúcich sa výkonu práce PZ/OZ. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a 
vyhotoviť jeho kópie.  

38. Kedy mám nárok na odstupné a odchodné?  

Nárok na odstupné vzniká napr. zamestnancovi, ktorého pracovné miesto alebo škola sa ruší alebo 
premiestňuje. Ďalšie možnosti a podrobnosti uvádza § 63 a 58 ZP. § 68 určuje nároky na odchodné. Ich 
výšku určuje ZP, KZVS, PKZ. 

39. Ak dosiahnem 65 rokov vo februári, kedy so mnou musí zamestnávateľ skončiť pracovný pomer? 

S PZ/OZ skončí zamestnávateľ pracovný pomer najneskôr 31. 8. daného školského roku. Teda 
kedykoľvek počas školského roka, v ktorom zamestnanec dosiahol 65 rokov (od 1. 9. do 31. 8.). 

40. Môže ma po skončení pracovného pomeru po dosiahnutí veku 65 rokov zamestnávateľ opätovne 
zamestnať? 

Áno, v tom prípade sa jedná o pracovný pomer na dobu určitú podľa § 48 ZP. 

41. Môže byť zvolený do funkcie riaditeľ, ktorý dovŕši 65 rokov v danom funkčnom období? 

Áno, ak dosiahne 65 rokov veku po začiatku plynutia funkčného obdobia. Riaditeľ je ustanovený do 
funkcie na celé funkčné obdobie. 
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Článok 9 

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 77- 80) 

 

Tretia časť  

Článok 10 

Základné povinnosti zamestnanca 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 81), 552/2003 (§ 8, 9) 

 

Článok 11 

Práva a povinnosti PZ/OZ 

Dotknuté predpisy: 138/2019 (§3, 4), 245/2008, 596/2003 

42. Čo znamená, že PZ/OZ je „chránená osoba“? 

Znamená to, že PZ/OZ požíva zvýšenú právnu ochranu v prípade, že je trestný čin spáchaný v 
súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti. Sú to najmä trestné činy proti životu: napr. vražda (§145), 
zabitie (§ 147), ublíženie na zdraví (§ 155), poškodenie zdravia (§ 162); trestné činy proti zdraviu, napr. 
obmedzovanie osobnej slobody (§ 183), vydieranie (§ 189), hrubý nátlak (§190), nátlak (§ 192), 
porušovanie domovej slobody (§ 194); trestné činy proti iným právam a slobodám napr. nebezpečné 
vyhrážanie sa (§ 360).  

43. Môže zamestnávateľ alebo ním poverená osoba nariadiť PZ/OZ vypracovať dokumentáciu nad 
rámec určenej pedagogickej alebo ďalšej dokumentácie? 

Nie. Odmietnutie tejto požiadavky nie je porušením pracovnej disciplíny. 

44. Môže zamestnávateľ alebo ním poverená osoba nariadiť PZ/OZ vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia 
s jeho povinnosťami určenými zákonom? 

Nie. Odmietnutie tejto požiadavky nie je porušením pracovnej disciplíny. 

45. Môže zamestnávateľ alebo ním poverená osoba požadovať od PZ/OZ vykonávať činnosti, ktoré 
nesúvisia s druhom práce dohodnutým v pracovnej zmluve (určenom zákonom)? 

Nie. Odmietnutie tejto požiadavky nie je porušením pracovnej disciplíny. 

46. Komu mám podať sťažnosť, ak som v zamestnaní šikanovaný/á? Čo musí urobiť zamestnávateľ? 

Sťažnosť je potrebné podať v písomnej forme zamestnávateľovi alebo zriaďovateľovi. K riešeniu 
sťažnosti a jej krokom má byť sťažovateľ prizývaný, oboznámený s postupom a má mu byť písomne 
doručený výsledok šetrenia a prijaté opatrenia. O prípadných ďalších postupoch je možné dozvedieť sa 
v Praktickej príručke k ochrane práv PZ a OZ, vydanej MŠVVaŠ SR.  

 

https://www.minedu.sk/15383-sk/prakticka-prirucka-k-ochrane-prav-pedagogickeho-zamestnanca-a-odborneho-zamestnanca/
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Článok 12 

Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 82), 552/2003 (§9, 9a, 10), 596/2003, 138/2019 

Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov sú vymedzené v PP školy/ŠZ, prípadne v organizačnom 
poriadku školy.  

Uvádzame najčastejšie porušenia povinností vedúcim zamestnancom, ktoré sa opakovane vyskytujú 
v podnetoch adresovaných SKU: 

 Neumožňovanie profesijného rozvoja PZ a OZ a nevytvorenie podmienok na zvyšovanie ich 
kvalifikácie, 

 nedostatočná kontrola zamestnanca pri opakovanom porušovaní pracovnej disciplíny, 

 nedodržanie postupu pri vysielaní na pracovné cesty a nepreplatenie cestovných náhrad 

 nedostatočné oboznamovanie zamestnancov so zmenami v právnych predpisoch, 

 nedodržanie všetkých povinností pri uvádzaní PZ a OZ, 

 nedodržanie povinnosti rovnakého zaobchádzania v prípade odmeňovania zamestnancov na 
základe dohôd o pracovnej činnosti, 

 určenie náplne práce nezodpovedajúce dohodnutému druhu práce v pracovnej zmluve, 

 formálny prístup k hodnoteniu PZ a OZ bez vzťahu k odmeňovaniu, 

 formálny prístup k povinnosti prerokovať potrebné náležitosti v pedagogickej rade, 

 nedodržiavanie povinností vo vzťahu k zástupcom zamestnancov, 

 nedodržiavanie niektorých právnych predpisov vo vzťahu k zamestnancom (čerpanie 
dovolenky, náhradného voľna, pracovné cesty a pod.). 

 

Štvrtá časť  

Článok 13 

Dĺžka a využitie pracovného času 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 85 ods. 5), KZVS, PKZ, Nariadenie vlády SR 201/2019, 138/2019 

47. Ako je zaistená kontrola rozvrhnutia týždenného pracovného času zamestnancov zamestnávateľom? 

Návrh v zmysle zákona zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov alebo sa na ňom 
dohodne so zamestnancom. 
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Článok 14 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času PZ/OZ 

Dotknuté predpisy: 245/2008 (§ 7, § 8, § 11), 138/2019 (§ 7 ods. 2, § 36, § 39), Zákonník práce (§ 97), 
Vyhláška o ZŠ 320/2008 

48. Ako zistím, čo je priama činnosť a ktoré činnosti sú s ňou súvisiace?  

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť je každá činnosť, ktorou sa uskutočňuje ŠkVP, výchovný program 
alebo program vzdelávania PZ/OZ. V prípade PZ to nie je len priama výchovno–vzdelávacia činnosť, 
určená úväzkom a rozvrhom hodín, sú to aj ďalšie činnosti, ktorými sa napĺňa ŠkVP (napr. na exkurzii 
alebo kurze). Je povinnosťou zamestnávateľa, aby po dohode so zamestnancami v PP jasne vymedzil 
činnosti, ktoré budú priamou činnosťou (a určil jej rozsah v prípade exkurzií či kurzov) a vymenoval 
ďalšie činnosti s ňou súvisiace.. 

49. Je možné vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzdel. činnosťou mimo pracoviska? 

Áno, tento postup vzhľadom na povahu určitých činností PZ/OZ dokonca odporúča MŠVVaŠ SR. 
V prípade, že zamestnávateľ umožní vykonávať tieto činnosti mimo pracoviska, je potrebné, aby 
špecifikoval ostatné činnosti, pre ktoré je nevyhnutná prítomnosť zamestnanca v škole. 

50. Ak zamestnávateľ určil PZ/OZ vykonávať všetky činnosti na pracovisku v pracovnom čase v trvaní 7,5 
hod., sú činnosti, nariadené mimo tejto pracovnej doby, prácou nadčas? 

Áno, ak napr. pracovná doba končí o 15,30 hod. a konzultácie s rodičmi sú určené od 17,00 hod., je 
táto práca nadčasovou prácou v zmysle ZP. 

51. Je dozor nad žiakmi na školskom výlete priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou? 

Obvykle nie je, pretože sa ním neuskutočňuje ŠkVP ani výchovný program. Slúži na zaistenie 
bezpečnosti žiakov. V prípade, že učiteľ so žiakmi vykonáva cielenú výchovnú alebo vzdelávaciu 
činnosť (napr. hrové činnosti, cvičenie, diskusiu, reflexiu, workshopy a pod.) a napĺňa sa tým školský 
vzdelávací alebo výchovný program, ide o priamu činnosť v prípade, že sú tieto činnosti upravené 
v pracovnom poriadku školy alebo vnútornom predpise (organizácia výletu). 

52. Môže dozor nad žiakmi vykonávať aj nepedagogický zamestnanec? 

Áno, v určitých prípadoch dozor môžu zabezpečovať podľa rozhodnutia riaditeľa aj náležite poučení 
nepedagogickí zamestnanci, prípadne iné zodpovedné osoby. 

 

Článok 15 

Práca nadčas a nočná práca 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 97- 98, § 49, § 123), 138/2019 (§7 ods. 2, 4), 553/2003 (§ 19 ods. 
1, § 16- 19 

53. Môžem odmietnuť prácu nadčas? 

Riaditeľ má právo zamestnancovi nad určený pracovný čas prácu nadčas nariadiť (v súlade s právnymi 
predpismi a v primeranom predstihu) a zamestnanec je povinný pracovať nadčas. Súhlas zamestnanca 
je potrebný v prípade, ak je tento zamestnaný na kratší pracovný čas. Ďalšie dôležité špecifické prípady 
vymedzuje ZP. 
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54. Ak dobrovoľne vykonávam prácu, napr. dozor nad žiakmi počas vianočného večierku alebo 
imatrikulácií, je to práca nadčas? 

Práca nadčas je práca nariadená alebo schválená nadriadeným.  

V školách sa často zneužíva „dobrovoľný“ dozor PZ/OZ na akciách, ktoré sú v záujme žiakov a 
nepovažuje sa za prácu nadčas s odôvodnením, že táto činnosť zamestnancom nebola nariadená. 
Nepovažujeme tento prístup za správny ani korektný a predstavuje riziko aj z hľadiska bezpečnosti 
žiakov i zamestnancov. 

55. Koľko hodín práce nadčas mi môže zamestnávateľ nariadiť? 

Maximálny rozsah, určený ZP, je 150 hod. za kalendárny rok. Ďalších 250 hod. je možné so 
zamestnancom (z vážnych dôvodov) dohodnúť. Nezapočítavajú sa však hodiny, za ktoré zamestnanec 
čerpá náhradné voľno.  

56. Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas? 

Nie, na čerpaní náhradného voľna sa musí zamestnanec a zamestnávateľ dohodnúť. Ak sa po uplynutí 
3 kalendárnych mesiacov (alebo v inej dohodnutej dobe) na čerpaní NV nedohodnú, patrí 
zamestnancovi príslušné časť funkčného platu s príplatkom 30%. 

57. Môže mať zástupca riaditeľa prácu nadčas? 

Áno, môže. Prácu nadčas nemôže mať riaditeľ, ak je štatutárom školy. Riaditeľ školy bez právnej 
subjektivity môže mať prácu nadčas.  

58. Koľko hodín práce nadčas čerpám za jeden deň, ak si zaň uplatňujem náhradné voľno? Kto o tom 
rozhoduje? 

Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. 
Dohodnutý spôsob čerpania NV je platný aj počas školských prázdnin. 

V prípade PZ je čerpanie NV za prácu nadčas určené rozvrhom hodín priamej vých.- vzdel. činnosti 
v daný deň alebo priemerným počtom hodín základného úväzku pripadajúcim na jeden deň 
(nadčasové hodiny nad rámec základného úväzku sa do tohto počtu nezapočítavajú). U odborných 
zamestnancov odporúčame používať podobný kľúč, ak je v PP dohodnuté, že časť činností vykonávajú 
mimo pracoviska.  

59. Ak čerpám v daný deň náhradné voľno v počte hodín podľa počtu hodín úväzku pripadajúcemu na 
daný deň, znamená to, že v tento deň už nepracujem? 

Určite nie. Znamená to, že ostatné činnosti bude zamestnanec vykonávať mimo pracoviska.  

60. Ak mám v danom školskom roku odučiť hodiny nad mne pripadajúci úväzok, ako budem vedieť, 
ktoré sú mojou prácou nadčas? 

Zamestnávateľ musí pri stanovení rozvrhu hodín presne určiť, ktoré konkrétne hodiny budú 
považované za prácu nadčas. 

61. Ak sa neodučí nadčasová hodina, napr. z dôvodu exkurzie žiakov, môže sa to považovať za prekážku 
v práci na strane zamestnávateľa? 

Nie, práca nadčas je len reálne vykonaná práca, takže ak sa neodučí, nie je nárok na jej preplatenie. 
Týka sa to hodín nad rámec riadneho úväzku zamestnanca. 

62. Ak zastupujem neprítomného zamestnanca v inom čase než v tom, kedy som neodučil/a hodinu 
svojho úväzku, stanoveného rozvrhom hodín, je to náhrada mojej práce alebo nadčasová hodina? 

Zastupovaním zamestnanca v inom čase (iný deň daného týždňa/ ten istý deň v inú hodinu), vzniká 
práca nadčas. 

63. Je možné rozlišovať odborné a neodborné zastupovanie? 

Nie je to možné, tieto pojmy legislatíva nepozná. Prácou nadčas je každá hodina priamej výchovno-
vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok, stanovený rozvrhom hodín zamestnanca. 
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Článok 16 

Dovolenka 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 100- 117), 553/2003, KZVS, PKZ 

64. Je prípustné, aby zamestnávateľ neakceptoval Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v dohodnutej 
výmere dovolenky nad rámec zákona?  

KZVS v danom roku je povinný akceptovať každý zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní postupuje 
podľa zákona 553/2003. 

65. Je možné v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu výmeru dovolenky? 

Áno, PKZ je vecou dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. 

66. Môžem čerpať (pomernú časť) dovolenky, ak som u zamestnávateľa neodpracoval/a 60 dní 
nepretržite v kalendárnom roku? 

Je to možné so súhlasom zamestnávateľa, ak túto podmienku zamestnanec splní do konca roka. 

67. Počas prázdnin mi už nezostala žiadna dovolenka, musím čerpať (neplatené) náhradné voľno? 

Nie. Zamestnávateľ na tieto dni poverí zamestnanca výkonom prác súvisiacich s dohodnutým druhom 
práce v pracovnej zmluve buď na pracovisku alebo  mimo neho.  

68. Môže mi zamestnávateľ kedykoľvek nariadiť dovolenku? 

Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť dovolenku jednostranne, zo dňa na deň. 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. Bez súhlasu zamestnanca nie je prípustné, 
aby zamestnávateľ jednostranne nariadil čerpanie dovolenky v období kratšom ako 14 dní.  

69. Kedy si môžem nechať „preplatiť“ dovolenku? 

Zamestnávateľ musí umožniť zamestnancovi vyčerpať dovolenku do konca nasledujúceho 
kalendárneho roka. Za nevyčerpaný zostatok dovolenky po tomto termíne v maximálnej výmere 4 
týždne patrí zamestnancovi náhrada vo výške funkčného platu.  
 

Piata časť  

Článok 17 

Plat 

Dotknuté predpisy: 553/2003, Nariadenie vlády 341/2004, 552/2003, 138/2019, Zákonník práce 

 

70. Patria mi počas dovolenky aj príplatky (triednický, osobný, funkčný atď.)? 

Áno, zamestnancovi patrí za dovolenku náhrada vo výške funkčného platu (s príplatkami). Náhrada 
počas dovolenky (aj v mesiacoch júl a august) sa rovná výške a zloženiu funkčného platu, oznámeného 
zamestnávateľom v aktuálnej pracovnej zmluve vrátane triednického, osobného a ďalších príplatkov.  
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71. Môže byť osobný príplatok odobratý v priebehu školského roka z dôvodu „nedostatku financií“? 

Nie, k zmene alebo odobratiu osobného príplatku môže dôjsť len zo zákonných dôvodov, teda na 
základe zmeny úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Zároveň je povinnosť zamestnávateľa vopred 
prerokovať návrh zmeny alebo odobratia osobného príplatku so zástupcami zamestnancov. 

72. Sú odmeny a osobné príplatky výhradnou záležitosťou zamestnávateľa? 

Zamestnávateľ rozhoduje o priznaní osobného príplatku a odmenách na základe písomného návrhu 
príslušného vedúceho zamestnanca.  

Demokratickou cestou je uviesť podmienky ich poskytovania či odobratia v pracovnom poriadku. Zákon 
určuje, že kritériá odmeňovania majú mať úzky vzťah k hodnoteniu zamestnancov. Transparentnosť 
v určení podmienok odmeňovania a odstránenie formálnosti v hodnotení zamestnancov je cestou 
k demokratizácii školského prostredia a ku kvalitnejším vzťahom na pracovisku. 

73. Musím dodržiavať mlčanlivosť o výške osobného príplatku a odmien? 

Nie. Dohody o mlčanlivosti o týchto skutočnostiach sú neplatné a nemôžu byť dôvodom výpovede. 

 

Článok 18 

Výplata platu 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce, PKZ 

 

Článok 19 

Zrážky z platu 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce 

 

Šiesta časť  

Článok 20 

Prekážky v práci 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 136- 145, § 155, § 166), 138/2019 (§ 82 ods. 1- 3) 

 

74. Je vzdelávanie sa (profesijný rozvoj) prekážkou v práci na strane zamestnanca? 

Je to výkon práce, na ktorý má zamestnanec, po dohode so zamestnávateľom, nárok na pracovné 
voľno s náhradou funkčného platu v zmysle § 82 zákona 138/2019. 
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75. Môže sa zamestnanec vzdelávať aj viac ako 5 dní v roku?  

Zákon nestanovuje obmedzenia. PZ a OZ zákon 138/2019 podľa § 82 garantuje päť dní na profesijný 
rozvoj. Ďalšie dni sú v súlade so Zákonníkom práce vecou dohody a túto dohodu je možné uviesť aj do 
plánu profesijného rozvoja. Noví zamestnanci alebo zamestnanci rýchlo sa meniacej alebo novej 
profesie (napr. psychológ) sa potrebujú na vzdelávanie aj viac dní, patria k nim aj zamestnanci, ktorí 
potrebujú získať kvalifikáciu. Vyšší počet dní na profesijný rozvoj je teda vecou dohody so 
zamestnávateľom.  

76. Mám nárok na pracovné voľno na vykonanie atestácie? 

Áno, na prípravu a vykonanie atestácie má zamestnanec nárok na 5 dní pracovného voľna s náhradou 
funkčného platu.  

77. Ak zamestnanec vopred neoznámil napr. plánovanú návštevu lekára a urobil tak až dodatočne, musí 
mu zamestnávateľ ospravedlniť túto skutočnosť ako prekážku v práci na strane zamestnanca? 

Nie, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, zamestnanec je povinný včas požiadať 
vedúceho zamestnanca o poskytnutie voľna. Ak nie je vopred známa, je povinný upovedomiť 
zamestnávateľa bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je povinný zamestnávateľovi 
preukázať dokladom. 

78. Ak je prekážka v práci na strane zamestnávateľa (napr. exkurzia, havária v škole, neočakávané 
prázdniny, hodiny maturantov v júni), je možné „odpadnuté“ hodiny nahradiť v iný deň? 

Nie, „odpadnuté“ neodučené hodiny sa považujú za odpracované a nenahrádzajú sa v inom čase. Ak je 
to potrebné, môže sa určiť zastupovanie v inej triede v tom istom čase. 

79. Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na potrebe rozširujúceho štúdia (zvyšovaní 
kvalifikácie), má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou platu a preplatenie nákladov 
štúdia? 

Podľa § 155 ZP môže zamestnávateľ so zamestnancom uzavrieť písomnú dohodu. Ak ide o rozširujúce 
štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom vzdelávania poskytované 
organizáciou zriadenou ministerstvom školstva, oprávnené náklady hradí poskytovateľ. Ak ide o 
rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja a ročným plánom vzdelávania 
poskytované vysokou školou, oprávnené náklady môže hradiť zamestnávateľ. Zo strany 
zamestnávateľa je ústretovosť morálnou povinnosťou najmä v prípade, keď rozširujúce štúdium 
zamestnancovi odporučil  a  zabezpečí sa ním  kvalifikovanosť v danom obore na škole. 

80. Je správne, ak zamestnávateľ na ošetrenie u lekára určí rozsah celodennej pracovnej doby, teda 7,5 
hod. a neumožní už v ten deň zamestnancovi pokračovať v práci, hoci ošetrenie trvalo kratšie? 

Rozsah prekážky v práci preukazuje zamestnanec potvrdením od lekára. Dôležité je aj to, či sa 
zamestnanec vrátil do práce a pokračuje v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak je v PP 
vymedzený čas, v ktorom zamestnanec vykonáva ostatné činnosti mimo pracoviska, tento čas sa mu 
do prekážky v práci nezapočítava.  

81. Môžem si čas strávený napr. na úrade (pri nevyhnutnom vybavovaní dôležitých osobných vecí) 
v práci nahradiť? 

Zamestnávateľ je povinný pri poskytnutí voľna bez náhrady mzdy umožniť odpracovanie zameškaného 
času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 
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Siedma časť  

Článok 21 

Pracovné cesty 

Dotknuté predpisy: 283/2002, ZP (§ 57) 

 

82. Môžem byť vyslaný/á na pracovnú cestu bez môjho súhlasu? 

Áno, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta 
výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na 
pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na 
pracovnú cestu vyslal. V opačnom prípade sa vyžaduje súhlas zamestnanca. 

83. Môžem byť vyslaný/á na pracovnú cestu bez cestovného príkazu?  

Výkon práce, ktorý je pracovnou cestou podľa zákona o cestovných náhradách podlieha dvom 
základným evidenciám – cestovnému príkazu a vyúčtovaniu pracovnej cesty. Forma tlačív nie je 
zákonom predpísaná. V prípade krátkodobej pracovnej cesty v meste výkonu práce je možné na 
základe vnútornej smernice alebo úpravy v pracovnom poriadku ako náhradu cestovného príkazu 
použiť priepustku, dokument o organizačnom zabezpečení akcie obsahuje ďalšie potrebné informácie 
(miesto, doba trvania, spôsob dopravy, poskytnutie stravného). 

84. Ak sa pracovná cesta neočakávane predĺži (napr. dlhším cestovaním v dopravnej zápche), počíta sa 
tento čas do pracovného času, prípadne ako práca nadčas? 

Áno, v zmysle zákona je toto predĺženie považované za výkon práce. 

 

Ôsma časť  

Článok 22 

Ochrana práce 

Dotknuté predpisy: 124/2006, 125/2006, 355/2007, Vyhl. 99/2016, Zákonník práce (§ 149- 150) 

 

85. Aké opatrenia musí zamestnávateľ urobiť, ak je v mesiacoch jún - júl v škole vysoká teplota? 

Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov je povinný určiť bezpečné teplotné rozpätie 
pre výkon práce na pracovisku. Zástupcovia zamestnancov majú právo vykonať  kontrolu stavu BOZP. 
Pri ochrane zdravia zamestnancov pred škodlivým vplyvom nadmerného tepla alebo chladu má 
zamestnávateľ nasledovné povinnosti: skrátenie pracovného času, posun začiatku zmeny, umožnenie 
častejších a dlhších prestávok v práci, zabezpečenie klimatizácie a prúdenia vzduchu, častejšie 
striedanie zamestnancov, tienenie okien a svetlíkov, vytvoriť priestor na ochladenie a sprchy pre 
zamestnancov, zabezpečiť vhodný pracovný odev, ktorý by nezhoršoval tepelnú pohodu, zabezpečiť 
osobné ochranné pracovné prostriedky pri práci v chlade, pri teplote nižšej ako 4 ̊ C poskytne aj 
ochranné rukavice pred chladom, zriadiť ohrievareň  sušiareň pre zamestnancov, zabezpečiť pitný režim 
pre zamestnancov, polovicu s nahradených tekutín musia tvoriť minerálne vody, posudzovať riziká 
práce a pracovného prostredia, vypracovať prevádzkový poriadok. 

Skrátenie pracovného času sa nesmie posudzovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca ani ako 
zmena pracovných podmienok.  
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86. Zamestnávateľ nás núti ísť na pracovisko, ktoré sa počas zimy nevykuruje. Môže zamestnanec 
odmietnuť vykonávanie práce na pracovisku? Čo môže urobiť zamestnanec? 

Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov je povinný určiť bezpečné teplotné rozpätie 
pre výkon práce na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný, ak mu to technické prostriedky umožňujú, 
zabezpečiť optimálnu teplotu na pracovisku (vykurovanie). Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako 
nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil 
pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený 
jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. V opačnom prípade zamestnanec môže 
podať podnet na príslušný Inšpektorát práce. 

 

Deviata časť  

Článok 23 

Sociálna politika školy 

Dotknuté predpisy: 152/1994, Zákonník práce (§ 151, 152 ods. 6), KZVS, PKZ 

 

87. Môže zamestnávateľ vtedy, ak pracujeme počas školských prázdnin, skrátiť pracovnú dobu na 4 
hodiny z dôvodu, aby mu nemusel poskytnúť stravovanie alebo príspevok na stravu? 

Nie, skrátenie pracovného času je zmena pracovných podmienok, ktorú nie je možné uskutočniť 
jednostranne. Môže sa uskutočniť len písomne zmenou pracovnej zmluvy so súhlasom zamestnanca 
alebo dodatkom k nej.  

 

 

88. Ak sa nestravujem v školskej jedálni, musí mi zamestnávateľ poskytnúť príspevok na stravovanie 
inde? 

Nie, ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie na pracovisku alebo v jeho blízkosti, tom prípade sa 
príspevok v inej forme neposkytuje. Príspevok zamestnancovi patrí, ak školská jedáleň nie je 
v prevádzke, a zamestnanec vykonáva prácu z domu („home office“). V PKZ je možné podľa ZP 
dohodnúť poskytnutie príspevku na stravovanie aj počas dovolenky zamestnanca. 

89. Do akej výšky môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na stravné? 

Maximálna výška príspevku zamestnávateľa je 55% stravného poskytovaného na pracovnej ceste 
v trvaní 5 - 12 hod.  

90. Ak mám zdravotné problémy, môžem využiť finančný príspevok namiesto stravy v školskej jedálni? 

Áno, po predložení potvrdenia od špecializovaného lekára (napr. gastroenterológa, imunológa, 
internistu). 

91. Chcem sa vzdelávať, je to v záujme zamestnávateľa? 

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, je to v jeho záujme. 
Opatrenia prerokuje so zástupcami zamestnancov. Zamestnanec je povinný udržiavať, obnovovať 
a prehlbovať si kvalifikáciu. Zamestnávateľ mu môže uložiť povinnosť vzdelávať sa. Za účasť na 
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vzdelávaní patrí zamestnancovi mzda. Nároky zamestnanca (počet dní, financovanie) v minimálnej 
miere upravuje zákon 138/2019 Z. z. 

92. Môže si zamestnanec u zamestnávateľa uplatniť príspevok na rekreáciu? 

Áno, ak spĺňa zákonné podmienky viac ako 49 zamestnancov v organizácii, pracovný pomer dlhší ako 
24 mesiacov, najmenej 2 prenocovania na území SR. Príspevok si môže uplatniť zamestnanec aj na 
ostatných členov spoločnej domácnosti, ktorí sa zúčastňujú na rekreácii. Pri nižšom počte 
zamestnancov ako je 49 je tento príspevok zo strany zamestnávateľa možné poskytnúť. 

93. Mám nárok na prácu, ak sa vraciam do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky? 

Áno, zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je 
možné, je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 

94. Kto tvorí sociálny fond, zamestnanci alebo zamestnávateľ?  

Sociálny fond je tvorený zamestnávateľom pre potreby zamestnancov ako nezdanený výdavok.  

95. Aká je výška sociálneho fondu a na čo sa používa? 

Výšku a využitie sociálneho fondu upravuje zákon 152/1994 a kolektívna zmluva, prípadne iný 
vnútorný predpis.  

 

Desiata časť  

Článok 24 

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti  

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 160- 170) 

 

Článok 25 

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 172-  176) 

 

Jedenásta časť  

Článok 26 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Dotknuté predpisy: 138/2019 (§ 70) 

 

96. Kto vykonáva hodnotenie PZ/OZ? 

Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený PZ/OZ alebo uvádzajúci PZ/OZ. Riaditeľa hodnotí zriaďovateľ 
školy. 
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97. Súvisí hodnotenie PZ/OZ s odmeňovaním? 

Áno, hodnotenie má byť podkladom pre odmeňovanie zamestnanca, má mať vplyv na variabilnú 
zložku platu. 

98. Môže byť výsledkom hodnotenia uloženie povinnosti vzdelávania? 

Áno, hodnotenie je podkladom pre vypracovanie alebo doplnenie plánu profesijného rozvoja 
a vzdelávania. 

99. Môže byť adaptačné vzdelávanie na základe hodnotenia uvádzajúceho zamestnanca ukončené skôr 
alebo predĺžené? 

Môže byť ukončené skôr na základe odporúčania uvádzajúceho zamestnanca, trvá však najviac dva 
roky od nástupu do prvého zamestnania. V prípade nesúhlasu s hodnotením uvádzajúceho 
zamestnanca sa obráti na priameho nadriadeného, ktorého hodnotenie je záväzné pre ukončenie 
adaptačného vzdelávania. 

100.  Na koho sa má obrátiť zamestnanec, ak nesúhlasí s hodnotením? 

Zamestnanec má právo na objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. Ak nesúhlasí 
s hodnotením priameho nadriadeného, PZ/OZ požiada o hodnotenie riaditeľa, vedúci PZ/OZ požiada 
o hodnotenie zriaďovateľa, riaditeľ požiada o hodnotenie organizáciu zriadenú ministerstvom.  

 

Článok 27 

Zásady hodnotenia PZ a OZ 

Dotknuté predpisy: 138/2019 (§ 70 ods. 10) 

 

Článok 28 

Kritériá hodnotenia PZ a OZ 

Dotknuté predpisy: 138/2019 ((§ 70 ods. 10) 

 

101.  Musí mať škola vypracované zásady a  kritériá hodnotenia? 

Áno, zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia PZ a OZ v pracovnom poriadku. Súčasťou zásad 
hodnotenia sú kritériá na hodnotenie výsledkov a kvality výkonu pracovnej činnosti vyplývajúce zo 
školského vzdelávacieho programu, výchovného programu a individuálnych charakteristík školy, 
školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. 

102.  Musí zamestnávateľ spolupracovať so zamestnancami a ich zástupcami na vytvorení kritérií? 

Hoci to nie je jeho povinnosť, je nepredstaviteľné, že zamestnávateľ nevyužije participatívny potenciál 
PZ a OZ na škole. Len konštruktívnou spoluprácou aktérov vzdelávania je možné dosiahnuť čo najviac 
možnú objektivitu pri nastavení kritérií hodnotenia práce. 

 

Článok 29 

Stupnica hodnotenia PZ a OZ 

Dotknuté predpisy: 138/2019 ((§ 70 ods. 10) 
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Dvanásta časť  

Článok 30 

Predchádzanie škodám 

 

Článok 31 

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu 

 

 

Článok 32 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce, 552/2003 (§13a ods. 2) 

 

Trinásta časť  

Článok 33 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 223 ods. 2, § 224, § 129- 132)) 

 

Článok 34 

Dohoda o vykonaní práce  

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 226) 

 

Článok 35 

Dohoda o brigádnickej práci študentov  

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 227) 

 

Článok 36 

Dohoda o pracovnej činnosti 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§ 228a) 
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103. Ak ako pedagogický zamestnanec  zastupujem dlhodobo práceneschopného zamestnanca 
a učím úväzok 9 hodín týždenne, môžem mať uzavretú dohodu o vykonaní práce alebo o dohodu 
o pracovnej činnosti? 

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára za účelom vykonania určitej pracovnej úlohy (napr. vypracovanie 

projektu) a zamestnanec môže odpracovať maximálne 350 hod. ročne. Dohoda o pracovnej činnosti za 

uzatvára za účelom vykonania určitej príležitostnej činnosti vymedzenej druhom práce (napr. 

vykonávanie administratívnych prác) v rozsahu max. 10 hod. týždenne (520 hod. ročne). Vzhľadom na 

charakter a rozsah práce je pre zastupujúceho zamestnanca vhodná dohoda o pracovnej činnosti. Vo 

všeobecnosti je zamestnávanie PZ na dohodu nevýhodné pre zamestnanca z dôvodu nevyhnutnosti 

vykonávania aj ďalších činností, súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou (príprava, 

vzdelávanie sa, oprava prác žiakov atď.) a je vhodné zvážiť zamestnanie na pracovný pomer na dobu 

počas neprítomnosti zastupovaného zamestnanca. 

 

Štrnásta časť  

Článok 37 

Sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov, pracovné spory, doručovanie 

Dotknuté predpisy: Zákonník práce (§13), 9/2010, 365/2004, 552/2003, 428/2002, 211/2000 

 

103.  Je podaná anonymná sťažnosť na učiteľa, je riaditeľ povinný sťažnosť prešetriť? 

 

Sťažnosť musí podľa zákona o sťažnostiach obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu sťažovateľa a ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a 

sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť sťažovateľom podpísaná. 

Škola má povinnosť anonymnú sťažnosť evidovať a podľa § 6 ods. 1 zákona o sťažnostiach ju odložiť. 

 

104.  Riaditeľ školy neumožnil učiteľovi vyjadriť sa k sťažnosti podanej naňho v zmysle zákona. Konal 

správne? 

 

Podľa zákona o sťažnostiach je škola povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť 

smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Je povinná 

vyžiadať si údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti a je povinná umožniť tejto osobe, aby sa 

k sťažnosti vyjadrila.  

 

105.  Má škola povinnosť oboznámiť sťažovateľa s tým, aký je výsledok šetrenia jeho sťažnosti? 

 

Áno, sťažovateľ sa musí dozvedieť, či je jeho sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, musí mu 

byť tento výsledok zdôvodnený a musí byť informovaný, že v prípade, že je jeho sťažnosť 

opodstatnená, škola prijme príslušné opatrenia v zmysle zákona o sťažnostiach. Ak sťažnosť škole 

neprísluší, oboznámi ho s tým, komu sťažnosť postúpila. 

 

106.  Má rada školy, pedagogická rada kompetencie na prešetrenie sťažnosti na učiteľa? 

 

Nie, rada školy ako orgán školskej samosprávy ani pedagogická rada ako poradný orgán riaditeľa školy 

nemajú kompetenciu prešetrovať a vybavovať sťažnosti (ani na pedagogických zamestnancov).  
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Pätnásta časť  

Článok 38 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

107.  Môže byť pracovný poriadok zverejnený v zborovni školy? 

 
Pracovný poriadok je zamestnávateľ povinný zverejniť na mieste prístupnom všetkým 
zamestnancom. Každý zamestnanec musí byť preukázateľne oboznámený s PP.  

Potvrdenie o oboznámení sa s PP školy je súčasťou dokumentačného spisu nastupujúceho 
zamestnanca.  

 

 

 


