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 Kľúčové body

 Záchytné body

 Silné a slabé stránky



1.

Hospodárenie školy – povinnosti škôl 

a školských zariadení vyplývajúce 

z platnej legislatívy



2.

Financovanie školy – ekonomická 

činnosť, zdroje financovania, 

podnikateľská činnosť 



3. 

Diferenciácia rozpočtovej, príspevkovej 

resp. neziskovej organizácie 

– rozpočet a účtovanie 



4.

Riadenie finančných procesov školy 

a školského zariadenia, finančné 

plánovanie a investície 



5.

Strategické rozhodovanie v riadení 

finančných procesov, finančná analýza 

a prognóza vývoja 



Hospodárenie školy

K fungovanie školy sú potrebné zdroje:

ľudské, finančné, technické a hmotné. 

- Dôležitá je legislatívna aj administratívna stránka 

- Rešpektujúc osobitosti prevádzkovania školy

- Príjmy (normatív + zriaďovateľ, dary, iné... 

- Výdavky (plánovanie)!!!



Dôležité zákony 

ekonomicko-personálne

 431/2002 Z.z. – O účtovníctve

 283/2002 Z.z. – O cestovných náhradách

 311/2001 Z. z. - Zákonník práce

 583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 419/2007 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, 
príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC

 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov bezúhonnosť, výberové konanie, odstupné, odchodné, povinnosti 
zamestnanca)

 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

 343/2015 Z.z. - Zákon o verejnom obstarávaní

 357/2015 - Zákon o finančnej kontrole 



 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

 56/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení

 zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

 + vyhlášky https://www.minedu.sk/vyhlasky/

Dôležité zákony 

pedagogické

https://www.minedu.sk/vyhlasky/


Všetky zákony:

https://www.slov-lex.sk/

Uvedená časová verzia

https://www.slov-lex.sk/


Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.

Tento zákon upravuje:

a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia 

účtovníctva,

b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,

c) register účtovných závierok.



Zákon o cestovných náhradách -

283/2002 Z.z. 

Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a 
iných plnení (ďalej len „náhrada”) 

- pri pracovných cestách, 

- pri dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému 
zamestnávateľovi, 

- pri vyslaní do členského štátu Európskej únie,

- pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého 
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

- pri výkone práce v zahraničí,

- pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce 
mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného 
pracoviska a späť.



Cestovný príkaz – súhlas pred cestou!

Pozor na finančnú kontrolu!



Správa z pracovnej cesty



Zákon 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Tento zákon upravuje

 rozpočet sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“),
osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné a s nimi súvisiace
vzťahy v rámci verejnej správy a tieto vzťahy k ostatným subjektom,

 rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu
a zostavovanie štátneho záverečného účtu a súhrnnej výročnej
správy Slovenskej republiky (ďalej len „súhrnná výročná správa“),

 postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo financií“), ďalších ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a iných právnických osôb verejnej správy v
rozpočtovom procese,

 zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a
hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.



Zákonník práce – 311/2001 Z.z.

Zákonník práce upravuje individuálne 

pracovnoprávne a kolektívne 

pracovnoprávne vzťahy.

Máme nový vzor pracovného poriadku !!

Nájdete na 

https://www.ozpsav.sk



Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme - 553/2003 Z. z. 

 Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Rieši:

1. Kvalifikáciu - výkon práce vo verejnom záujme sa 

môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa 

kvalifikačný predpoklad.

2. Plat zamestnanca.



Plat zamestnanca





Platové triedy a zaraďovanie 

zamestnancov

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v 

súlade s

 a) charakteristikou platovej triedy a

 b) katalógom.

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej 

triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti.



Učitelia



Nepedagogickí zamestnanci

Katalóg 

pracovných 

činností pri 

výkone práce 

vo verejnom 

záujme 

341/2004 Z.z.



Napríklad zaradenie do 4 -

nepedagogickí



Zaradenie nepedagogickí

Vrátnik – 1

Upratovačka – 1

Sekretárka – 4 (záleží na činnostiach)

Mzdárka, personalistka, ekonómka – 4, vedúci ekonóm -7

Účtovník – 4,5

Údržbár – 2

Kuchár - 3

Pomocný kuchár - 2

Pomocná sila v kuchyni - 1

Študijné oddelene - 4

!Pozor aj na vzdelanie, nie len na vykonávané činnosti!

Pozor na zápočet praxe!



Správa o hospodárení

Správu o hospodárení sú povinné vypracovávať školy a
niektoré školské zariadenia v súlade so zákonom č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Správy predkladajú školy svojim zriaďovateľom, ktorí na
základe týchto správ spracujú súhrnnú správu za všetky
svoje školy →MŠ SR

Obsahuje informácie o zamestnancoch, zdrojoch
financovania, štruktúre poskytnutých finančných
prostriedkoch (BV a KV), prehľad o čerpaní (zisk z POČ,
dary, iné..), čerpanie miezd.



Hospodárenie školy

Prehľad účinnej legislatívy v oblasti školstva:







Ekonomickú agendu zabezpečuje:

 Ekonóm

 Skladník

 Personalistka a mzdárka

 Vedúca jedálne (skladníčka, referentka...)

 Ekonomicko-technický zástupca



Ekonóm

Kontrola účtovníctva a účtovných dokladov 

Kontrola čerpania finančných prostriedkov 

Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky 

Vlastné zdroje, mimorozpočtové zdroje, dary...atď. 

Príprava na zúčtovanie so zriaďovateľom INVENTÚRA A INVENTARIZÁCIA 

Fyzická a dokladová inventúra 

Plán a príkaz na vykonanie inventarizácie 

PHM

ROZPOČET A FINANČNÁ KONTROLA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

AKTUALIZÁCIA EKONOMICKEJ SMERNICE ŠKOLY vrátane 

účtovníctva vrátane zásad tvorby účtovného rozvrhu 

rozpočtovníctva a finančnej kontroly 

inventarizácie 

verejného obstarávania 

cestovných náhrad 

pokladnice 



 Komplexné spracovanie a vedenie účtovnej agendy školy a ekonomiky práce:

 evidencia a prvotné spracovanie faktúr,

 zaradenie majetku školy na príslušné účty podľa rozpočtovej klasifikácie,

 návrh rozpočtu a spracovanie na položky a podpoložky rozpočtovej klasifikácie pre školu a ŠJ (školská jedáleň),

 kontrola náležitosti účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke, vecnú správnosť faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti, evidenciu a 

správnu vecnosť účtovných dokladov,

 styk s bankou, spracovanie a príprava podkladov bankových výpisov pre ÚS,

 sledovanie čerpania rozpočtu školy a ŠJ,

 evidencia a sledovanie Sociálneho fondu.

 Kontrolovanie splatnosti odberateľských pohľadávok a záväzkov školy.

 Vedenie pokladne školy a hmotná zodpovednosť za finančné prostriedky v pokladni.

 Vypracovávanie a odosielanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov a hlásení.

 Pripravovanie ekonomických podkladov, reportov a analýz pre vedenie školy.

 Zabezpečovanie odbornej práce spojenej s rozpočtovaním a financovaním školy.

 Komplexné vedenie hospodárskej evidencie majetku školy, vrátane inventarizácie.

 Zabezpečuje inventarizáciu podľa platných zákonov, zodpovedá za vedenie majetku školy, podľa návrhov inventarizačných komisií

uskutočňuje vyraďovanie DHM z účtovnej evidencie, spolupracuje so škodovou komisiou.

 Vypracovanie podkladov k rozpočtu na kalendárny rok.

 Vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení v zmysle schváleného rozpočtu.

 Vypracovávanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu školy.

 Sledovanie a kontrola čerpania rozpočtu školy vrátane mzdovej oblasti. 

 Vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na 

zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu.

 Vypracovanie zmlúv a dodatkov spojených s odberateľsko - dodávateľskými vzťahmi a prevodom majetku iným organizáciám.

 Evidencia zmlúv a ekonomických dokladov v Centrálnom registri zmlúv. 

 Riadenie prevádzky školy:

 Zabezpečovanie upratovania.

 Zabezpečenie a archivácia ekonomickej dokumentácie v zmysle registratúrneho poriadku školy a platných zákonov.



Skladník

- Kontrola účtovníctva a účtovných dokladov 

- Objednávky, žiadanky

- Vedie skladové hospodárstvo

- Evidencia kníh



 Komplexné zabezpečuje čiastkovú prácu na úseku ekonomiky práce vrátane:

 Zásobovania skladov tovarom – nákup materiálu v hotovosti a na objednávku.

 Fyzickej inventarizácie tovarov.

 Prepočtu a sumarizácie hodnoty zásob.

 Odsúhlasenia administratívnych podkladov s účtovnými dokladmi.

 Vyčísľovania inventúrnych rozdielov.

 Príjmu, evidencie a sledovania potrieb OOPP.

 Komplexnej prevádzky operatívno-technickej evidencie. 

 Príprava podkladov a vyúčtovanie tovaru a zásoby materiálu na sklade 
a vyúčtovanie pohonných hmôt.

 Skladové hospodárstvo obsahuje sklady:

 Kancelárskych potrieb.

 Čistiacich potrieb.

 Zámočníckeho a inštalačného materiálu.

 Elektrotechnických súčiastok a rádiomateriálu.

 Hutný materiál.

 Učebnice.



Personalistka a mzdárka (PaM)

Vedie personálnu agendu (Vznik PP, podklady k PP,

Dohody k pracovnej zmluve, platový výmer, 

dochádzka, ...

Vedie mzdovú agendu (výplaty, čerpanie, 

plánovanie...)

Štatistiky



 Popis pracovných činností:

 Príprava mzdových podkladov a podkladov pre mzdovú učtáreň.

 Príprava a spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom 
práce a dopĺňanie údajov pracovníkov do aSc agendy v zmysle zákon o ochrane osobných údajov. 

 Príprava pracovných zmlúv, a dodatkov k pracovným zmluvám, príprava dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru.

 Príprava podkladov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru vrátane platových dekrétov 
zamestnancov. 

 Posudzovanie nároku na dovolenku, sledovanie, plánovanie a evidencia čerpania dovoleniek, evidencia 
práce nadčas, PN, OČR a pod. zamestnancov školy.

 Komplexné spracovanie podkladov pre Sociálnu poisťovňu, Zdravotné poisťovne a Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny. 

 Vydávanie  dokladu zamestnancom obsahujúceho údaje o jednotlivých zložkách platu a vykonaných 
zrážkach po trinástom dni daného kalendárneho mesiaca najneskôr do konca daného mesiaca.

 Kontrola a evidencia dochádzky zamestnancov v zmysle platných predpisov. Evidencia neprítomnosti 
zamestnancov a tlač mesačných výkazov dochádzky zamestnancov (PN, OČR a iné).

 Komunikácia s inštitúciami o pracovných úrazoch.

 Kontrola nároku na stravné lístky. 

 Vypracovanie štatistických hlásení za oblasť miezd a personalistiky. 

 Ďalšie administratívne činnosti týkajúce sa personálnej oblasti v zmysle Zákonníka práce. 

 Kompletné zabezpečenie ekonomickej agendy chráneného pracoviska.

 Vyúčtovanie spotreby PHM ?

 Zabezpečenie a archivácia personálnej a mzdovej dokumentácie v zmysle registratúrneho poriadku školy 
a platných zákonov.



Vedúca jedálne (skladníčka, referentka...)

 Vedie účtovníctvo

 Pripravuje podklady pre účtovníctvo

 Rieši zmluvné vzťahy – iné jedálne, dodávatelia

 Verené obstarávanie

 Vedenie kuchyne

 Skladové hospodárstvo

 Evidencia platieb....



Ekonomicko-technický zástupca

Riadi ekonomicko-technický úsek

Sleduje zmeny zákonov

Projekty

Havarijné stavy

Prevádzku budovy.....



Pozor na zákon o finančnej kontrole!



Pozor na zákon o ochrane 

osobných údajov!

1. Záväzné zásady spracúvania osobných údajov 



Základ pre GDPR

Každý zamestnanec:



Základ pre GDPR

- Súhlas – od prvákov – zákonní zástupcovia

- Súhlas na Maturity

- Súhlas študenti VŠ

- Pozor na uchádzača o zamestnanie

- Pozor na odovzdávanie osobných údajov 3 osobe 

(napr. IT Akadémia) – je možné odoslať a 

informovať aj elektronicky cez Edupage!



Pozor na registratúru!

Smernica č. 3/2019

o Registratúrnom poriadku na.......



Kontrolné zistenia



Nedostatky



Nedostatky



Nedostatky



Nedostatky



Nedostatky



Verejné obstarávanie – 343/2015 Z.z.



Verejné obstarávanie



Podklady k VO

1.                                        2. 

3. Email od dodávateľov



Podklady k VO

4. 



Zákonník práce – pracovné podmienky

 Zamestnanci

 Zamestnávateľ

 Zástupcovia zamestnancov - príslušný odborový 

orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký 

dôverník.



Pracovná zmluva - § 42

 Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi
zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje
inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ
povinný vydať zamestnancovi.

 § 43 V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so 
zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

 a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná 
charakteristika,

 b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

 c) deň nástupu do práce,

 d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.



Finančná kontrola pracovná zmluva



Skúšobná doba - § 45

 § 45 Skúšobná doba

 (1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je 
najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a 
vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto 
vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu 
nemožno predlžovať.

 (2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane 
zamestnanca.

 (3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

 (4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne 
uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.



Pracovný pomer vznik - § 46

 Vznik pracovného pomeru

 Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol 

dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do 

práce.

Pracovný pomer na určitú dobu - § 48

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť 

najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu 

možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 

dvoch rokov najviac dvakrát.



Pracovný pomer – na dobu neurčitú

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.



Pracovný pomer 

na kratší pracovný čas - § 49

 Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v 
pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený 
týždenný pracovný čas.

 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.

 Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky 
pracovné dni.

 Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný 
čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu 
pracovnému času.



Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom 

strednej odbornej školy alebo so žiakom 

odborného učilišťa - § 53

 (1) Zamestnávateľ môže so žiakom strednej odbornej školy alebo
odborného učilišťa, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť
zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok
zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky prijme do pracovného pomeru, a záväzok
žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Skúšobnú dobu v
tomto prípade nemožno dohodnúť.

 Dohodnutý druh práce musí zodpovedať kvalifikácii, ktorú žiak získa
absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru. Zmluva o budúcej
pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je
neplatná. Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť,
ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre
zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii,
ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru,
alebo ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto
podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.



Home office – z dôvodu mimoriadnej situácie (Práca

doma ZP nepozná – domáca a tele práca)

- Informácie na www.ucimenadialku.sk

- Dohoda o vykonávaní z práce z domu – s každým 

učiteľom.

http://www.ucimenadialku.sk/


Súhlasím s prácou mimo pracoviska za podmienok uvedených v dokumente 

„Oznámenie o úprave podmienok práce mimo pracoviska pre pedagogických 

zamestnancov“ a tento môj súhlas považujete za dohodu uzatvorenú medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom. 



Home office



Hromadné čerpanie dovolenky



Stravovanie – home office



Sociálna poisťovňa odporúča: kedy majú 

rodičia nárok na OČR po 1. septembri?

 V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne 
nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo 
upravilo rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené 
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným 
rozhodnutím ministra školstva. Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov 
veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil 
potrebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 bude mať nárok na pandemické OČR.

 Rovnaká situácia pri starostlivosti nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, ktoré navštevujú 
materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa, 
ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú 
školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko 
platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne 
nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto ustanovenie možno aplikovať iba 
na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané.

 U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná 
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na 
pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať 
dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.

 Informácia k 24.9.2020



Náhrada príjmu - covid



Pracovná cesta - § 57

 Pracovná cesta

 Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú
cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska
alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné
obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, 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.



Tlačivo prac. cesta



Skončenie pracovného pomeru - § 59

 Pracovný pomer možno skončiť

 a) dohodou,

 b) výpoveďou,

 c) okamžitým skončením,

 d) skončením v skúšobnej dobe.

 Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí 

uplynutím dohodnutej doby.



Dohoda o skončení PP - § 60

 § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

 (1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na 
skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí 
dohodnutým dňom.

 (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru 
zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V 
dohode musia byť uvedené dôvody skončenia 
pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje 
alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z 
dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

 (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného 
pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-63.odsek-1.pismeno-a


Výpoveď - § 61

 (1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer
zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť
písomná a doručená, inak je neplatná.

 (2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi
výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto
zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi
skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné
zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď
neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne
meniť.



Výpovedná doba- § 62

 (1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím 
výpovednej doby.

 (2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon 
neustanovuje inak.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že 
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho 
posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

 a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa 
ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako 
päť rokov,

 b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku 
dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-63.odsek-1.pismeno-a


Výpoveď daná zamestnávateľom 

- § 63

 (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi 
výpoveď iba z dôvodov, ak

 a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

 1.zrušuje alebo

 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so 
zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 b) sa zamestnanec stane nadbytočný 
vzhľadom na písomné rozhodnutie 
zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o 
zmene ...

 c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný 
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo 
stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu 
prácu.....

 d) zamestnanec

 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi 
predpismi na výkon dohodnutej práce,

 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 
2,

 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa 
požiadavky na riadny výkon dohodnutej 

práce určené zamestnávateľom vo vnútornom 
predpise alebo

 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a 
zamestnávateľ ho v posledných šiestich 
mesiacoch písomne vyzval na odstránenie 
nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom 
čase neodstránil,

 e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s 
ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť 
pracovný pomer, alebo pre menej závažné 
porušenie pracovnej disciplíny; pre menej 
závažné porušenie pracovnej disciplíny možno 
dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v 
posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s 
porušením pracovnej disciplíny písomne 
upozornený na možnosť výpovede.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-42.odsek-2


Zákaz výpovede - § 64

 (1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

 a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu 
alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod 
vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od 
podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do 
dňa ich skončenia,

 b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, 
keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením 
povolávacieho rozkazu .....

 c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, 
...

 d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej 
dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo 
keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa 
mladšie ako tri roky,

 e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

 f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho 
posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.



Výpoveď daná zamestnancom - § 67

Výpoveď daná zamestnancom

 Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď 

z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.



Okamžité skončenie PP - § 68

 (1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný 

pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

 a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný 

čin,

 b) porušil závažne pracovnú disciplínu.



Skončenie pracovného pomeru v 

skúšobnej dobe - § 72

 V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a

zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z

akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu,

ak ďalej nie je ustanovené inak.

 Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v

skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca

deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len

písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s

jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho

náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.



Odstupné - § 76

 Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. 
b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj 
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť 
vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru 
odstupné najmenej v sume

 a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať 
rokov,

 c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako 
dvadsať rokov,

 d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-63.odsek-1.pismeno-a


Odchodné - § 76a

 Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného

pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok

alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti

vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %,

odchodné najmenej v sume jeho priemerného

mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie

uvedeného dôchodku pred skončením

pracovného pomeru alebo do desiatich

pracovných dní po jeho skončení.



Povinnosti zamestnanca - § 81

 Zamestnanec je povinný najmä

 a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 
predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

 b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 
odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

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

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

 e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok 
pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami 
zamestnávateľa,

 f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a 
ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sa 
nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,

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



Povinnosti vedúcich zamestnancov - § 82

 a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

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

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

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

 e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej 
disciplíny,

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

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-119a


Pracovný čas - § 85

 (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii 
zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou 
zmluvou.

 (2) Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

 (3) Na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného 
času je týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní.

 (4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak 
tento zákon neustanovuje inak.

 (5) Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, 
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu 
striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 
najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej 
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 
1/2 hodiny týždenne.

 ! Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas 
nesmie prekročiť 48 hodín!



Pružný pracovný čas - § 88

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

 (2) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom 
je zamestnanec povinný byť na pracovisku.

 (3) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom 
je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom 
rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.



Dovolenka - § 100

 Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených 

týmto zákonom nárok na

 a)dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú 

časť,

 b)dovolenku za odpracované dni,

V Kolektívnej zmluve?

+ krátenie dovolenky



Výplata - § 130

 Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch 

dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej 

zmluve.

 Elektronická výplatná páska           Dohoda o 

zrážkach zo mzdy



Prekážky v práci

 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu - § 136

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

 § 138a - Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

 § 138b

 Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

 § 139

 Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu 
pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl



Zvyšovanie kvalifikácia - § 140

 (1) Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať 
predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky 
nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je 
prekážkou v práci na strane zamestnanca.

 (2) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a 
náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je 
predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. 
Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.

 (3) Pracovné voľno podľa odseku 2 poskytne zamestnávateľ najmenej

 a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

 b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

 c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a 
absolutória,

 d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo 
dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,

 e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej 
práce alebo dizertačnej práce.



Dôležité osobné prekážky v práci - § 141



Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z
týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

 a)vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

 1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný
čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo
ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne
potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo
pracovného času,

 3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný
čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak
vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,



Dôležité osobné prekážky v práci - § 141



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

 c) sprevádzanie

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

 2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej 
starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou 
mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na 
nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,



Dôležité osobné prekážky v práci - § 141

 úmrtie rodinného príslušníka

 1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri 
úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na 
účasť na pohrebe týchto osôb,

 2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň 
na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca 
zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, 
ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší 
deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto 
osôb,

 3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na 
pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, 
alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, 
ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila 
so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na 
ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb 
týchto osôb,

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

 f) znemožnenie cesty do zamestnania z 
poveternostných dôvodov individuálnym 
dopravným prostriedkom, ktorý používa 
zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné 

voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na jeden deň,

 g) nepredvídané prerušenie premávky alebo 
meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné 
voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na 
nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec 
dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným 
spôsobom,

 h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné 
bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady 
mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, 
najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a 
pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak 
ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, 
poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,

 i) vyhľadanie nového miesta pred skončením 
pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady 
mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, 
najviac na jeden poldeň v týždni počas 
zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom 
rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou 
mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou 
danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné 
voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-63


Plat v zmysle zákona o odmeňovaní vo 

verejnom záujme - § 553/2003

 (1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu 

ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je

 a) tarifný plat,

 b) osobný plat*,

 c) príplatok za riadenie,

 d) príplatok za zastupovanie,

 e) osobný príplatok,

 f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce,

 g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,

 h) príplatok za zmennosť,

 i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti,

 j) kreditový príplatok,

 k) výkonnostný príplatok,

 l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného 

motorového vozidla a príplatok za vedenie 

služobného motorového vozidla,

 m) príplatok za praktickú prípravu,

 n) príplatok za prácu v noci,

 o) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,

 p) príplatok za prácu vo sviatok,

 r) plat za prácu nadčas,

 s) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na 

pracovisku,

 t) odmena,

 u) príplatok začínajúcemu pedagogickému 

zamestnancovi a začínajúcemu odbornému 

zamestnancovi,

 v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného 

prostredia,

 w) rozdiel podľa § 32f  ods. 13,

 x) príplatok za profesijný rozvoj.

* Osobným platom možno oceniť štátneho zamestnanca, 

ktorý v služobnom úrade plní osobitne významne alebo 

mimoriadne náročné úlohy

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20200101#paragraf-32f.odsek-13


Stravovanie - § 152

 Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo
všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám
správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich
blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo
agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne
pridelenému zamestnancovi.

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



Rekreácia zamestnancov  - § 152a

 Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa
trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na
rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume
275 eur za kalendárny rok.

 U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší
pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za
kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom
kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za
rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť
zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov.

 Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa
posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných
zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za
predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa
zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.



Rekreácia zamestnancov - § 152a

Smernica +



Príspevok na športovú činnosť 

dieťaťa- §152b

 Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého
pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite
najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na
športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených
výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny
rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

 Príspevok má niektoré spoločné znaky s príspevkami na
rekreáciu (tzv. rekreačnými poukazmi). Základnou
odlišnosťou však je, že pre žiadneho
zamestnávateľa nie je poskytovanie príspevku na
športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca
povinné.

https://www.podnikajte.sk/uctovnictvo/rekreacne-poukazy-2020


Náhrada škody - § 177

 NÁHRADA ŠKODY

 (1) Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné
podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života,
zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich
odstránenie.

 (2) Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v
nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo
odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky určí zamestnávateľ v pracovnom
poriadku. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a
nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.

 § 178

 (1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života,
zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému
obohateniu.

 (2) 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.



Zodpovednosť zamestnanca za škodu -

§179

 Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za

škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením

povinností pri plnení pracovných úloh alebo v

priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný

preukázať zamestnancovo zavinenie okrem

prípadov uvedených v § 182 a 185.

 Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú

spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-182
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730#paragraf-185


Zodpovednosť zamestnanca za schodok -

§ 182 

 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

 (1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej 
zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh 
alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za 
vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami 
súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s 
viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej 
zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne 
(spoločná hmotná zodpovednosť).

 (2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť 
písomne, inak je neplatná.



Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

- § 195

 (1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný
úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol
zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

 (2) Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi
spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním
nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením
vonkajších vplyvov.

 (3) Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do
zamestnania a späť.

 (4) Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá
zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej
zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z
povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby uvedené
v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z
povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených.



Dohoda o vykonaní práce - § 226

 Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže

uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce

(pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda

uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom

roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca

vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na

základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o

vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12

mesiacov.



Dohoda o brigádnickej práci študentov - § 227

 Dohodu o brigádnickej práci študentov môže

zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá

má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta

dennej formy vysokoškolského štúdia podľa

osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov

veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej

práci študentov možno vykonávať najneskôr do

konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba

dovŕši 26 rokov veku.



Dohoda o pracovnej činnosti - § 228a

 Na základe dohody o pracovnej činnosti možno

vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10

hodín týždenne.



Kolektívna zmluva - § 231

 Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá
upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky
zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy
medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou
alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje
tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný
pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení
nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

 Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, sa 
uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného 
pomeru.

 Pracovná zmluva je neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky 
zamestnanca v menšom rozsahu než kolektívna zmluva.

 Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv ustanovuje osobitný predpis.



Pracovný poriadok - § 84

 (1) Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po
predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak
je neplatný.

 (2) Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s
právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa
osobitných podmienok zamestnávateľa.

 (3) Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa
a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť
dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď
bol u zamestnávateľa zverejnený.

 (4) Každý zamestnanec musí byť s pracovným
poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť
každému zamestnancovi prístupný.



Vzorový pracovný poriadok



Nadčasy

Plat a príplatok za nadčasové hodiny patria 

zamestnancovi len v prípade, ak tieto hodiny boli 

skutočne odučené :

 a) odučené hodiny nad úväzkové hodiny povolené 

riaditeľom školy

 b) suplované hodiny nad rozsah 26 hod. 

týždenného pracovného času

 c) úväzkové nadčasové hodiny



Nadčasy

 Za 1 hodinu práce nadčas prináleží zamestnancovi 
1 hodina náhradného voľna. V období, keď si 
pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné 
voľno sa jeho základný úväzok znižuje o počet 
hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za 
ktorú si toto voľno čerpá.

 Náhradné voľno v dňoch riadneho vyučovania sa 
prideľuje pedagogickému zamestnancovi v rozsahu 
jeho pevnej pracovnej doby, t.j. 5 hodín v zmysle 
platnej smernici č. 2/2016.



Nadčasy

 Pedagogický zamestnanec – učiteľ, ktorý má základný 
úväzok 22 hodín týždenne, odpracoval v daný deň 7,5 hod. 
priamou výchovnou činnosťou so žiakmi. Ak aj po tomto čase 
až do večierky vykonával činnosť so žiakmi, tieto hodiny 
sa považujú za prácu nadčas:

 V čase od 15,30 hod. do 22,00 hod., t.j. najviac 6,5 hodín 
nadčasu sa vykonáva pedagogický dozor. 

 Na lyžiarskom kurze  a kurze k ochrane života a zdravia 
sa strieda pedagogický dozor medzi pedagogickými 
zamestnancami.

 V čase od 22,00 hod. do 6,00 hod., t.j. najviac 2 hodiny 
nadčasu sa vykonáva nočná pohotovosť. Na lyžiarskom 
kurze  a kurze k ochrane života a zdravia sa strieda 
nočná pohotovosť medzi pedagogickými zamestnancami.



Dochádzka

 Evidencia pracovného času musí obsahovať:

 informácie o počte hodín odpracovaných zamestnancom v jednotlivých 
dňoch záznam o počte hodín, ktoré zamestnanec odpracoval,

 záznam o opustení pracoviska z pracovných dôvodov – musí byť uvedený 
čas odchodu a príchodu a miesto výkonu práce, opustení pracoviska 
zamestnancom z pracovných dôvodov so zaznamenaním času odchodu, 
príchodu a miesta vykonávania pracovnej činnosti,

 údaj o prerušení pracovného času z osobných dôvodov – taktiež je 
potrebné uviesť čas odchodu a prekážky v práci na strane zamestnanca s 
ich uvedením a so zaznamenaním času odchodu, prekážkach v práci na 
strane zamestnanca a tiež záznam o počte hodín aktívnej a neaktívnej časti 
pracovnej pohotovosti,

 evidencia dochádzky zamestnanca by mala zaznamenávať napríklad 
informácie o náhradnom voľne, pracovnom voľne bez náhrady mzdy, 
čerpaní dovolenky alebo neospravedlnenej neprítomnosti.



Evidencia pracovného času - §99 ZP

 Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu

pracovného času, práce nadčas, nočnej práce,

aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej

pohotovosti zamestnanca tak, aby bol

zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v

ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal

nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.


