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Smernica č.8/2016/2017  
 

o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny 
 

Názov účtovnej jednotky  
(adresa, IČO) 

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, ČSA 15, Moldava nad 
Bodvou 
IČO: 31302904 

Názov vnútropodnikovej smernice Vnútorný predpis o postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny 

Prílohy - 

Číslo smernice 8/2016/2017 

Rozsah platnosti od 1.9.2016 do 1.9.2020 

Za správnosť smernice zodpovedá riaditeľ školy 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá riaditeľ školy 

Platnosť smernice pre obdobie funkčné obdobie riaditeľa školy 

Schválil štatutárny zástupca školy 

 
Článok I 
Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa 
pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 
 
Článok II 
Zamestnanec je povinný: 
a. pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, 
b. byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení 

pracovného času, 
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, 
g. vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov v súlade s dobrými mravmi, tieto práva a povinnosti 

nesmie zneužívať na škodu zamestnávateľa alebo spoluzamestnancov § 13 ods. 3 ZP, 
h. 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, 

 
Článok III 
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má 
k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak 
sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.  
Súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a 
umeleckej činnosti.  
Zamestnávateľ môže udelený súhlas z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ 
povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú 
zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov. 
 (§ 83 ZP) 
 
Článok IV 
Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v článku II. ďalej povinný podľa § 82 ZP 
a. riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, 
b. utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
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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. prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového 

pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v 
pracovnoprávnych vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch a v právnych vzťahoch s nimi súvisiacich § 6 Zák. č. 365/2004 Z. 
z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

f. uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti § 6 zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 
neskorších predpisov: 
1. prístupu k zamestnaniu, povolaniu a inej zárobkovej činnosti 
2. výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní 

a prepúšťania 
3. prístupu k odbornému vzdelávaniu a ďalšiemu odbornému vzdelávaniu 
4. členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby 

určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú, 
g. zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 
h. zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa 
 
Článok V 
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyny 
(podľa § 47 ods. 3 ZP), ktoré 
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, 
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb. 
 
Článok VI 
Porušenie pracovnej disciplíny 
Zamestnávateľ sa dozvie o dôvode výpovede vtedy, keď ho zistí ktorýkoľvek zamestnanec služobne nadriadený zamestnancovi, 
ktorý pracovnú disciplínu porušil, ktorý je oprávnený ukladať mu pracovné úlohy a dávať mu na ten účel záväzné pokyny. 
Porušenie povinností zamestnancov a vedúcich zamestnancov uvedených v článkoch II., III a IV. tejto smernice zamestnávateľ 
považuje za porušenie pracovnej disciplíny, a to 
a) za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny považuje:  
 oneskorený príchod do zamestnania, 
 skorší odchod zo zamestnania, 
 opustenie pracoviska a odchod zamestnanca bez oznámenia a predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľa a zapísania sa do 

evidencie dochádzky, 
 neoznámenie prekážky v práci zamestnávateľovi, ak je zamestnancovi dopredu takáto prekážka známa (návšteva lekára, 

školy, školenie, sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrení, úmrtie v rodine, narodenie dieťaťa, svadba, nepredvídané 
prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných 
dôvodov vozidlom, presťahovanie, hľadanie nového miesta..), 

 nedôslednosť, 
 nedodržanie termínu úlohy. 
 
b) za závažné porušenie pracovnej disciplíny považuje konanie zamestnanca ( § 68 ods. 1, písm. b) Zákonníka práce) 
 neospravedlnená absenciu zamestnanca, 
 zavinené porušovanie bezpečnostných predpisov,  
 rozkrádanie alebo úmyselné poškodzovanie majetku zamestnávateľa, 
 také konanie zamestnanca, ktorý úmyselne použil v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa poznatky a 

informácie získané pri práci pre zamestnávateľa, 
 výkon práce pre seba a iné osoby v pracovnom čase, 
 nepovolené používanie dopravných prostriedkov zamestnávateľa na súkromné účely, majetkové a morálne delikty na 

pracovisku  
 ublíženie na zdraví, 
 nerešpektovanie príkazov nadriadených, 
 urážky voči nadriadenému zamestnancovi, 
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 požívanie alkoholických nápojov zamestnancom v pracovnom čase na pracovisku i mimo pracoviska, 
 neschopnosť zamestnanca na výkon práce v dôsledku požitia alkoholických nápojov, pre ktoré ho pri nastúpení do práce 

nepripustili vykonávať prácu, ako aj nenastúpenie zamestnanca do práce v určený čas pre zistenú indispozíciu po požití 
alkoholických nápojov. 

 obťažovanie, v dôsledku ktorého došlo k vytvoreniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, 
potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah 
do slobody alebo ľudskej dôstojnosti (§ 2a ods. 4 ZAR v znení neskorších predpisov). 

 sexuálne obťažovanie spočívajúce vo verbálnom, neverbálnom alebo fyzickom správaní sexuálnej povahy, ktorého úmyslom 
alebo následkom bola narušená dôstojnosť osoby a ktoré vytvorilo zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo 
urážlivé prostredie (§ 2a ods. 5 ZAR Z. z. v znení neskorších predpisov) 

 nepriama diskriminácia t.j. navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v 
porovnaní s inou osobou, (§ 2a ods. 3 ZAR Z. z. v znení neskorších predpisov), 

 priama diskriminácia t.j. konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, 
zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii (§ 2a ods. 2 ZAR Z. z. v znení neskorších 
predpisov), 

 pokyn na diskrimináciu (§ 2a ods. 6 ZAR Z. z. v znení neskorších predpisov), spočívajúci v zneužití podriadenosti zamestnanca 
na účel diskriminácie ďalšieho zamestnanca, 

 nabádanie na diskrimináciu (§ 2a ods. 7 ZAR Z. z. v znení neskorších predpisov)spočívajúce v presviedčaní, utvrdzovaní alebo 
podnecovaní zamestnanca na diskrimináciu ďalšieho zamestnanca, 

 neoprávnený postih (§ 2a ods. 8 ZAR Z. z. v znení neskorších predpisov). spočívajúci v konaní alebo opomenutí, ktoré je pre 
zamestnanca, ktorého sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí 
1. s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo 
2. s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach porušenia zásady 

rovnakého zaobchádzania, alebo 
3. so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania 

c) skutočnosť, že zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin. 
 
Článok VII 
Opatrenie zamestnávateľa pri podozrení závažného porušenia pracovnej disciplíny 
(§ 141a ZP) 
Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny (článok VI. písm. b) tohto vnútorného 
predpisu) a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce.  
Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného 
zárobku. 
Ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku. 
 
Článok VIII 
Opatrenia zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny 
Zamestnávateľ môže pre 
a. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny uvedené v článku VI. písm. a) tejto smernice zamestnanca napomenúť a 

poučiť ho o škodlivosti jeho konania a zároveň písomne upozorniť na možnosť výpovede, (§ 63 ods. 1 písm. e) ZP) 
b. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny uvedené v článku VI. písm. a) tejto smernice možno dať zamestnancovi 

výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na 
možnosť výpovede, 

c. závažné porušenie pracovnej uvedené v článku VI. písm. b) tejto smernice môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď 
podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP prvá časť vety, alebo môže pre 

d. závažné porušenie pracovnej disciplíny uvedené v článku VI. písm. b) okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 
písm. b) ZP. 

 
Článok IX 
Zamestnávateľ vopred oboznámi zamestnanca s dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny a umožní mu vyjadriť 
sa k nemu (§ 63 ods. 6 ZP; Dohovor MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru). 
 
Článok X 
Táto smernica je záväzná pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. 
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Článok XI 
Táto smernica je zamestnancom prístupná u vedúcich zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov. 
 
Článok XII 
Povinnosťou vedúcich zamestnancov je svojich podriadených s touto smernicou oboznámiť. 
 
Článok XIII 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016 
 
 
 
 
PaedDr. Andrea Papp, riaditeľka školy 
Dátum: 24.8.2016 
 
 
 
 
 

 


