Dodatok č. 1 k Pracovného a odmeňovaciemu poriadku
pre zamestnancov obecného úradu v Bíni
Obecné zastupiteľstvo v Bíni na základe § 11 ods. 4 písmeno k) zák. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien v súlade § 12 zákona č. 552/2003Z. z o výkone práce vo
verejnom záujme a § 84 zákona č. 311/2001Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl a školských zariadení
Čl. 1
Vymenovanie a odvolanie
(1) Školu riadi riaditeľ školy a školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia.
Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na dobu päťročného funkčného
obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia podľa § 3
zákona č. 596/2003 Z. z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.
z.“) na návrh príslušnej rady školy a na základe výberového konania podľa § 4 tohto zákona.
Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný. Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského
zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v stanovenej lehote,
vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.1
(2) Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky podľa § 43
Zákonníka práce v pracovnej zmluve a určí mu plat podľa osobitného predpisu.2
(3) Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia,
ktorého zriaďovateľom je obec, vystupuje za zriaďovateľa starosta obce. Na vymenúvanie
a odvolávanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia sa nevzťahuje osobitný predpis. 3
1
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§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

môže odvolať riaditeľa školy alebo

riaditeľa školského zariadenia za podmienok ustanovených v § 3 ods. 7 a 8 zákona č.
596/2003 Z. z.
(5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zamestnancom zriaďovateľa.
(6) Ak sa vedúci zamestnanec vzdá funkcie alebo bude z funkcie odvolaný, prestane spĺňať
predpoklad ustanovený v osobitnom predpise4. Odvolaním z funkcie sa pracovný pomer
automaticky nekončí. Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na inej pre neho
vhodnej práci. Ak nedôjde k dohode, môže s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer
výpoveďou.
(7) Ak má riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia dohodnutý pracovný pomer na
dobu funkčného obdobia, t. j. na dobu určitú, uplynutím funkčného obdobia končí aj jeho
pracovný pomer, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.
(8) Miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok
zamestnávateľa, sa obsadzuje na základe výberového konania podľa § 5 zákona č. 552/2003
Z. z..

Čl. 2
Osobitné povinnosti pedagogických zamestnancov
(1) Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť
výchovno - vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:
a) zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,
b) postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogickoorganizačných pokynov,
c) plnia vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a
výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom5 a vykonávajú ostatné činnosti
súvisiace s pedagogickou prácou,
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§ 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov.
4
§ 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
Nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov.

d) zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v
organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ak to
vyžaduje potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin (zimných alebo jarných)
sústredení alebo konzultácií a pod.,
e) spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou.
(2) Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:
a) viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k
dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov
príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v
školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a
pri školských podujatiach (napr. na lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku,
exkurziách a výletoch, v škole v prírode, v predmetoch chémia, technická výchova,
telesná výchova, práce na školskom pozemku, pri praktickom vyučovaní a pod.),
b) dodržiavať stanovené metodické postupy,
c) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými
zástupcami žiakov; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych
schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní
žiakov, a to ústne alebo písomne,
d) spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednym
učiteľom

a

výchovným

poradcom;

učitelia

stredných

poľnohospodárskych

a lesníckych škôl spolupracovať so zamestnancami školských hospodárstiev, učitelia
stredných zdravotníckych škôl so zamestnancami cvičnej školy, učitelia stredných
odborných škôl poverení vedením praktického vyučovania so zamestnancami
zamestnávateľov, v ktorých sa toto vyučovanie zabezpečuje, pedagogickí zamestnanci
školských zariadení pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy spolupracovať so
zamestnancami škôl, v ktorých sa žiaci vzdelávajú, pedagogickí zamestnanci
stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť spolupracovať tiež so zamestnancami
stredísk praktického vyučovania,
e) viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane
zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a
zneužitím.

(3) Pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali učebnice a učebné
texty, ktoré neboli schválené Ministerstvom školstva SR alebo pomôcky na výchovu a
vyučovanie, ktoré sú veľmi nákladné.
(4) Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovno
- vzdelávacieho procesu a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s dohodnutým druhom práce
v pracovnej zmluve, napr. agendu spojenú so zberom odpadových hmôt a liečivých rastlín, s
distribúciou tlače a pod. Sú povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami,
školskými potrebami a pomôckami pre výchovno - vzdelávaciu činnosť.
(5) Zamestnanci školy a školského zariadenia sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka a hygienické predpisy,
týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
(6) Riaditelia škôl a riaditelia školských zariadení v rámci povinností uvedených v odseku 1
plnia ako vedúci zamestnanci najmä tieto ďalšie úlohy:
a) zodpovedajú za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy alebo
školského zariadenia, utvárajú podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, starajú
sa o ďalšie pedagogické a odborné vzdelávanie zamestnancov,
b) rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach detí a
mládeže v prípadoch zverených im osobitným predpisom,
(7) vytvárajú priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov,
(8) na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia utvárajú primerané pracovné
podmienky

a starajú sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení

a zariadení na osobnú hygienu,
(9) zabezpečujú

uvádzanie

začínajúcich

pedagogických

zamestnancov

do

pedagogickej praxe a ich pracovnú adaptáciu, utvárajú učiteľom podmienky
predovšetkým na vyučovanie predmetov ich aprobácie,
(10) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia sa pri plnení svojich úloh riadi
platnými predpismi a príslušnými pokynmi; za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi. Koná
vždy tak, aby bol vzorom všetkým zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

Čl. 3
Dĺžka a využitie pracovného času
(1) Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého
pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas
ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou. Rozsah vyučovacej
činnosti a výchovnej činnosti je ustanovený nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu
vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov (ďalej len „nariadenie
vlády SR č. 238/2004 Z. z.“).

Čl. 4
Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov
(1) V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný plniť základný úväzok
vyučovacou činnosťou alebo výchovnou činnosťou určený všeobecne záväzným právnym
predpisom7 a vykonávať práce súvisiace s pedagogickou prácou ustanovené v pracovnom
poriadku.
(2) Prácou súvisiacou pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým svedomitá osobná
príprava na ňu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na vyučovanie alebo
výchovnú prácu, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných a
grafických prác žiakov, dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s
rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu,
starostlivosť o zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovnovzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, knižnice,
klubovne, herne a spoločenské miestnosti, dielne, laboratóriá a cvičné objekty, školské
záhrady a pokusné polia a ostatné zariadenia školy a školského zariadenia slúžiace na
výchovno - vzdelávací proces. Ďalej účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom,
prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve, zriaďovateľom, na schôdzach združení
rodičov, na kultúrnych a iných akciách školy alebo školského zariadenia. Prácami súvisiacimi
s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh, vyplývajúcich z osobitných predpisov
alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným, v súlade s
pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.

(3) Začínajúci pedagogický zamestnanec v čase uvádzania do praxe je povinný pod vedením
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca písomne sa pripravovať na vyučovaciu činnosť
alebo výchovnú činnosť.
(4) Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa zastupovať prechodne
neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovaciu činnosť
alebo výchovnú činnosť nad mieru vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti v rozsahu
určenom osobitným predpisom7. Túto povinnosť možno ukladať iba v súlade s § 97
Zákonníka práce.
(5) Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín,
rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných vedúcimi
zamestnancami a združením rodičov, v čase určenom na pracovnú pohotovosť, na prechodné
zastupovanie iného pedagogického zamestnanca a v čase určenom na konzultácie so
zákonnými zástupcami žiakov.
(6) Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľa školy, riaditeľa školského zariadenia a
ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov sa prihliada na základný úväzok stanovený
v hodinách vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti (§ 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.
238/2004 Z. z.) a potreby školy alebo školského zariadenia. Pri tom treba dbať, aby v čase
prevádzky školy bol vždy prítomný riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia alebo
jeho zástupca. Ak to nie je možné, poverí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia na
čas svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého z pedagogických zamestnancov. V
školských zariadeniach s nepretržitou prevádzkou uvedené činnosti v noci zabezpečuje hlavná
služba.
(7) Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, v čase
prestávok a pri prechode z jednej budovy školy do druhej budovy školy. Pri zabezpečovaní
dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.
Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi sa začína
najmenej 15 minút pred začiatkom predpoludňajšieho alebo popoludňajšieho vyučovania a
končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania. Pedagogickí zamestnanci
vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia a osobitných
predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy alebo školského zariadenia pri
praktickom vyučovaní, exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami,
počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných
školou alebo školským zariadením. Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stravujú v zariadeniach

školského stravovania, sú povinní stolovať so žiakmi, dozerať na kultúru stolovania a
spoločenského správania sa žiakov v jedálňach, a to podľa pokynov riaditeľa školy alebo
riaditeľa školského zariadenia po dohode s riaditeľom školskej jedálne. Tento dozor možno
zabezpečovať aj pedagogickými zamestnancami alebo inými zodpovednými zamestnancami,
ktorí sa nestravujú v týchto zariadeniach, ak tento dozor nemôže zabezpečiť riaditeľ školskej
jedálne iným spôsobom.
(8) V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy alebo školského zariadenia
prerušená, je riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia povinný prideľovať
pedagogickým zamestnancom práce v súlade s ich pracovnou zmluvou (t.j. práce súvisiace s
vyučovaním alebo výchovnou prácou) vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a
ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle § 100
Zákonníka práce alebo niektorý z iných druhov pracovného voľna stanovených Zákonníkom
práce.
(9) V základných školách a v školských zariadeniach sa za priamu výchovnú činnosť alebo
vyučovaciu činnosť pedagogického zamestnanca považuje aj sprevádzanie žiaka na lekárske
ošetrenie pri nevoľnosti alebo úraze, ak nie je možné zastihnúť rodiča alebo zákonného
zástupcu žiaka a daná situácia si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Čl. 5
Práca nadčas a nočná práca
(1) Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy alebo školského zariadenia na
príkaz vedúceho zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas
vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca
rozvrhu pracovných zmien (§ 97 ods. 1 Zákonníka práce).
(2) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac
štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov
nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
(3) U pedagogických zamestnancov sa za jednu hodinu práce nadčas považuje vyučovacia
hodina alebo hodina priamej výchovnej práce prevyšujúca mieru vyučovacej činnosti alebo
výchovnej činnosti stanovená osobitným predpisom7. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia pri príprave rozvrhu hodín presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok
pedagogického zamestnanca a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny

výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu
nadčas.
(4) Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa poskytuje náhradné voľno
nasledovným spôsobom. V období, keď si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné
voľno, sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom7 znižuje o počet hodín
rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá (usmernenie MŠ SR č.
1544/1995-131 v znení doplnkov k práci nadčas a poskytovaniu náhradného voľna za prácu
nadčas zamestnancom škôl a školských zariadení). Takýmto spôsobom sa pedagogickým
zamestnancom poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin,
vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín pedagogického zamestnanca (rozvrhnutia základného
úväzku) stanoveného na príslušný školský rok.
(5) Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť najmä v čase školských
prázdnin, pokiaľ im bezprostredne nadriadený zamestnanec neumožní čerpanie náhradného
voľna v inom termíne.

Čl. 6
Dovolenka
(1) Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl
vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.
(2) Základná výmera ostatných zamestnancov je stanovená § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka
práce.
(3) V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci škôl a
školských zariadení, ktoré nie sú v prevádzke v čase letných prázdnin, čerpali prevažnú časť
dovolenky v tomto čase. Obdobný postup sa zabezpečí aj u riaditeľov a ich zástupcov,
ktorých prítomnosť v škole alebo v školskom zariadení v čase letných prázdnin sa vyžaduje
len

vo

výnimočných

prípadoch

a

v

najnevyhnutnejšom

rozsahu.

Pedagogickým

zamestnancom, ktorí v čase letných prázdnin zabezpečujú nevyhnutné potrebné práce, sa
určuje čerpanie dovolenky v čase zimných alebo jarných prázdnin, prípadne v čase prerušenia
prevádzky školy alebo školského zariadenia.
(4) Pred nástupom dovolenky je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa o
poskytnutie dovolenky na predpísanom tlačive o čerpaní dovolenky a dovolenku nastúpiť až
po jej schválení príslušným vedúcim zamestnancom.

(5) Zamestnanca môže zamestnávateľ odvolať z dovolenky len na plnenie úloh súvisiacich s
dojednaným druhom práce v pracovnej zmluve. Odvolať zamestnanca z dovolenky môže
zamestnávateľ na plnenie inej práce ako bola dohodnutá ak je to potrebné na odvrátenie
mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov (§55 ods. 4
Zákonníka práce).
(6) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia
vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.
(7) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti, z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú
má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia
kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Čl. 7
Všeobecné a záverečné ustanovenia
(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov škôl a školských zariadení sú upravené zákonom
č. 552/2003 Z. z., zákonom č. 553/2003 Z. z. a Zákonníkom práce, s výnimkou ustanovení §
43 ods. 1 písm. d), § 96 ods. 3, § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 2, § 120 až 124, § 127 ods. 1 až 3,
§ 128, § 134 a § 135 Zákonníka práce, ktoré sa na týchto zamestnancov nevzťahujú.
(2) Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba
postupovať podľa tohto pracovného poriadku, ktorý je vzorový, príslušných ustanovení
Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ako aj
z ostatných súvisiacich právnych predpisov.
(3) Zamestnávateľ, ktorým je škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý zamestnáva
zamestnancov zaradených v škole alebo v školskom zariadení bez právnej subjektivity, pre
týchto zamestnancov vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov
zamestnancov, inak je neplatný. Zamestnávateľ vydá pracovný poriadok v súlade s týmto
vzorovým pracovným poriadkom, spracovaný na svoje konkrétne podmienky a s upravením
náležitostí, ktoré musí pracovný poriadok zamestnávateľa obsahovať podľa Zákonníka práce,
zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z., najmä § 2 ods. 8, § 3 ods. 6, § 7 ods. 5
a ods. 7, § 10 ods. 2, § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z., § 5 ods. 1 a § 9 ods. 7

zákona č. 552/2003 Z. z., ďalej vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú u zamestnávateľa za
porušenie pracovnej disciplíny, dôvodov, ktoré sa považujú za menej závažné porušenie
pracovnej disciplíny alebo dôvodov, pre ktoré možno so zamestnancom okamžite skončiť
pracovný pomer (§ 63 ods. 1 písm. e), § 63 ods. 3, § 68 ods. 1 písm. b), § 85 ods. 5, § 90 ods.
4, 6, 10, 11, § 76 ods. 2 a ods. 6, § 91 ods. 3, 177 ods. 2 Zákonníka práce).
(4) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s pracovným poriadkom všetkých svojich
zamestnancov. Zamestnávateľ umiestni pracovný poriadok na mieste prístupnom všetkým
zamestnancom.
(5) Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.

Bc. Č á k v á r i o v á Eva
starostka obce

