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DODATOK  č. 4 

                  k  Pracovnému  poriadku   ZŠ , Školská č. 1, 951 87 

Volkovce 

osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu  
  
  

  

  
Organizácia  Základná škola  
Identifikačné číslo organizácie (IČO)  037865030 
Obec a PSČ     951 87 Volkovce 
Ulica a číslo  Školská č. 1 
 Štát   Slovenská republika  
Právna forma    rozpočtová organizácia  
Štatutárny orgán   PaedDr. Mária Považanová 

   

Riaditeľ Základnej školy (ďalej len „škola“) “) schvaľuje tento dodatok č. 4 k pracovnému poriadku 

vydanému 25.05. 2018. 
Dodatok č.3 stráca platnosť dňom 28.2. 2021.  

  
Platnosť dodatku č 3.  od  1.3.20201 

  

  

  

  

  

  
Volkovce                                                                 PaedDr. Mária Považanová  riaditeľka školy  

  
Prerokované dňa:18. 03. 2020 
Mgr. Miroslava Chrenová ,predseda ZO OZ - zástupca zamestnancov              
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Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce (ďalej len „škola“ , „ZŠ“, alebo  
„zamestnávateľ“) vydáva podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov a § 12 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a po 
predchádzajúcom súhlase Základnej organizácie odborového zväzu pri Základnej škole 
tento dodatok č.4  
V rámci pracovnoprávnych vzťahov bol s účinnosťou od 1.3.20201 novelizovaný  

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov a 

ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákonník práce“).   

Predmetnou novelou Zákonníka práce došlo k zavedeniu nového „Zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie “ (§152 ) a „ Domácka 
práca a telepráca "  ( § 52). 
Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce, ďalej len Základná škola Volkovce vydáva 

dodatok č.4 k Pracovnému poriadku. Dodatok sa týka uplatnenia  

    

Článok č. I 

 Vymedzenie pojmov  
  

(1) Pre účely tohto dodatku sa vymedzuje nasledovný okruh pojmov:  

a) zamestnávateľ je  riaditeľ školy ako štatutárny zástupca Základnej školy Volkovce,  

b) zamestnanec je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k 

zamestnávateľovi pri  výkone práce vo verejnom záujme,  

c) pracoviskom alebo zvyčajným miestom výkonu práce sú priestory   v budove školy  

a prislúchajúcom areáli na adrese:  Školská č. 1, 951 87 Volkovce,  

d) ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, 

vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo 

jeho časti z domácnosti zamestnanca , ide o domácu prácu  

e) Úprava Čl. 25 Sociálna politika a starostlivosť o pedagogického  a odborného 

zamestnanca v zmysle § 152/ Stravovanie zamestnancov/ 

f) mimoriadnou udalosťou, ktorá bráni vykonávať prácu na pracovisku, je prerušenie 

chodu školy na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

alebo Ministerstva zdravotníctva SR.  

  

Článok č. II  

 Práca z domu 
  

1) Výkon práce z domu je možný na pracovných pozíciách:  

a) ktorých charakter práce umožňuje výkon činnosti nezávisle na iných pracovných 

pozíciách zamestnávateľa,  

b) ktoré disponujú pracovnými prostriedkami a IT prístupmi umožňujúcimi prácu  v 

tomto režime,   
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c) na ktorých je zamestnanec schopný pracovať samostatne s individuálnou 

zodpovednosťou a pracovnou sebadisciplínou.   

2. Za domácku prácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne 

alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s 

ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec 

vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Pri výkone práce podľa prvej vety 

sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11. Za domácnosť 

zamestnanca sa na účely odsekov 1 a 2 považuje dohodnuté miesto výkonu práce 

mimo pracoviska zamestnávateľa. 

3. Na výkon domáckej práce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom 

v pracovnej zmluve. 

4. V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca sa v celom rozsahu alebo 

sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce 

umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo 

minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak 

sa domácka práca  nemá vykonávať len „telepráca"z domácnosti zamestnanca. 

5. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej 

práci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka 

práca  bude vykonávať v pružnom pracovnom čase. 

6. Ak si pri domáckej práci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný 

pomer sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami: 

7. neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, 

nepretržitom dennom odpočinku, a nepretržitom odpočinku v týždni  

8. neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch práci okrem prestojov, za ktoré 

zodpovedá zamestnávateľ,  

9. zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo 

sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v 

nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený 

výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak 

10. Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci vhodné opatrenia, najmä.  

11. Zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové 

vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec 

vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické 

vybavenie a programové vybavenie,  

12. Zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä 

pokiaľ ide o programové vybavenie.  

13. Uhrádza za podmienok podľa § 145 ods. 2 preukázateľne zvýšené výdavky 

zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a 

vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce. 
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14. Informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického 

vybavenia a programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia 

týchto obmedzení.  

15. predchádza izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu 

od ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa, ak 

je to možné, za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami., 

16. Pre výkon práce z domu bude zamestnanec ZŠ Volkovce  využiť vzdialený prístup 

k svojej pracovnej e-mailovej schránke a technické vybavenie (ktoré mu bolo 

pridelené, napr. služobný notebook), ďalej len „pracovné prostriedky“. Pracovné 

prostriedky sú zamestnancom poskytované na základe písomného záznamu o 

zverení pracovného prostriedku.   

17. Zamestnanec zodpovedá za zverené pracovné prostriedky rovnako ako pri výkone 

práce na pracovisku. Zamestnanec je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť a 

zabezpečiť zverené pracovné prostriedky proti odcudzeniu, poškodeniu alebo 

strate. Táto povinnosť sa  na zamestnanca vzťahuje aj v prípade ich prepravy do 

miesta a z miesta výkonu práce.  

18. Umožňuje zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu alebo teleprácu 

prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi 

s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. 

                                                               Článok č. III 

                                       Práva a povinnosti zamestnanca  

1. Zamestnanec je povinný bezodkladne nahlásiť zamestnávateľovi odcudzenie, 

poškodenie alebo stratu zverených pracovných prostriedkov tak, aby v 

maximálnej možnej miere minimalizoval možnosť ich zneužitia.   

2. Zamestnanec je povinný technicky zabezpečiť miesto výkonu práce z domu tak, 

aby mohol plnohodnotne vykonávať prácu bez obmedzení. Zamestnanec nemá pri 

tomto spôsobe výkonu práce nárok na náhradu nákladov spotrebovaných na  

mieste výkonu práce (voda, plyn, elektrina, internetové pripojenie a pod.), resp. 

iných nákladov, ktoré vznikli výkonom práce z domácnosti.  

3. Dĺžka pracovného času sa výkonom práce v režime „práce z domu“ nemení. 

Zamestnanec vykonáva prácu v pracovnej dobe a v rovnakom rozsahu týždenného 

pracovného času tak, ako keby vykonával prácu na pracovisku.  

4. Zamestnanec je povinný viesť si evidenciu pracovného času podľa pokynov 

zamestnávateľa v rozsahu 7,5 hodiny denne, t. j. 37,5 hodiny týždenne.  

5. Zamestnanec je povinný byť pri výkone práce v režime „práce z domu“ počas 

pracovnej doby zastihnuteľný (prostredníctvom mobilného telefónu, resp. 

pridelenej emailovej adresy).  
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6. Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu nie je povinný mimo pracovného času 

používať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce (napríklad čítať 

a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory) 

7. Zamestnanec pri výkone práce z domácnosti nestráca žiadne doterajšie práva 

vzniknuté na základe pracovného pomeru k zamestnávateľovi.    

8. Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi v dostatočnom 

predstihu a bez zbytočného odkladu prekážky v práci na svojej strane (napr. z 

dôvodu svadby, úmrtia rodinného príslušníka, návštevy lekára).  

9. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci  počas jeho osobnej 

prekážky v práci, ktorou môže byť napr. karanténne opatrenie alebo izolácia; za 

tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu 

karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého 

člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti 

o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako 

zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý 

sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania 

chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej 

starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 

posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej 

pracovnej neschopnosti.  

10. V prípade neočakávaných technických problémov alebo porúch znemožňujúcich 

zamestnancovi výkon práce z domácnosti (napr. problém so vzdialeným 

prístupom k emailovej schránke, výpadok elektrického prúdu, internetového 

pripojenia), je zamestnanec povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať 

svojho vedúceho zamestnanca. V čase, keď z technických dôvodov nie je možné 

pokračovať vo výkone práce z domácnosti, musí byť zamestnanec zastihnuteľný 

zvyšnými funkčnými technickými (komunikačnými) prostriedkami a je povinný sa 

riadiť pokynmi zamestnávateľa vydanými na tento účel  (napr. pokyn na 

dostavenie sa k výkonu práce na pracovisko).  

11. Zamestnanec je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť a zabezpečiť dokumenty a iné 

predmety zamestnávateľa proti odcudzeniu, poškodeniu, strate alebo prezradeniu 

ich dôverného charakteru, najmä neponechávať ich na miestach, kde nie sú 

chránené pred odcudzením, poškodením alebo stratou. Táto povinnosť sa na 

zamestnanca vzťahuje aj v prípade ich prepravy do miesta a z miesta výkonu práce.  

Za tieto dokumenty zodpovedá rovnako ako pri výkone práce na pracovisku. 

12. Zamestnanec je ďalej povinný zabezpečiť ochranu údajov a informácií, o ktorých 

sa dozvedel pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi a ktoré sa v záujme 

zamestnávateľa nemôžu oznamovať tretím osobám. Zamestnanec je povinný 
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chránené údaje a informácie (najmä osobné údaje, informácie, atď.) využívať 

výlučne za účelom plnenia pracovných úloh a v súvislosti s ním a tieto neposkytnúť 

ani iným spôsobom nezneužiť pre svoju osobnú potrebu ani potrebu tretích osôb 

a chrániť ich pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou a rozširovaním, 

odcudzením, stratou a poškodením.   

13. Na výkon ochrany a bezpečnosti chránených údajov a informácií sa vzťahujú 

všeobecne záväzné právne predpisy a  interné smernice školy, ktoré je 

zamestnanec povinný dodržiavať.   

14. Zamestnanec nesmie opustiť miesto výkonu práce bez toho, aby zaistil bezpečnosť 

dát, dokumentov a ďalších predmetov, ktoré má zverené zamestnávateľom (napr. 

uzamknutím prístupu do notebooku).   

15. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť 

najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s 

platnosťou najmenej na týždeň.  

16. Rozvrhnutie pracovného času zamestnancov Základnej školy Volkovce počas 

domácej práce :  

a)pedagogickí zamestnanci:  

 online vyučovanie (podľa dištančného rozvrhu platného od  v čase od 

8,00hod. – 15,30 hod., ) 

 zadávanie úloh žiakom v čase od 8,00 hod. – 14,30 hod.,  

 pracovne k dispozícii (podľa čl. III, bod 8),  

b) nepedagogickí zamestnanci:  

 ekonóm, mzdová účtovníčka, vedúca ŠJ  podľa čl. III, bod 8,  

 ostatní nepedagogickí zamestnanci podľa rozpisu v kombinovanom 

režime podľa potreby pri zabezpečení prevádzky školy v čase 

mimoriadnej situácie (podľa čl. III, bod 8, čl. IV, bod 16).  

17. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 

sedem dní vopred, ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej 

dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.  

18. Zamestnanec má nárok na odmenu za prácu v sume priemerného zárobku 

(funkčného platu) zamestnanca.  

19. Pri práci z domácnosti nepatrí zamestnancovi  mzda za prácu nadčas.  

 

Článok IV. 

Sociálna politika a starostlivosť o pedagogického  a odborného zamestnanca 

 

1. Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce ako zamestnávateľ je povinný 

zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej 

výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. 

2. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom : 



Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce    

Dodatok č.4 k Pracovnému poriadku  

  

  

Strana 7 z 15  

a) Pracovný čas zamestnanca priamo na pracovisku trvá menej ako 4 hodiny. 

b) Vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na 

pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako  

4 hodiny. 

c) Voči zamestnancom , ktorí sú na osobnej prekážke v práci / karanténa, PN, OČR, 

a pod./ dovolenke, materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom 

voľne a pod./. 

d) Voči zamestnancovi, ktorému poskytuje účelovo viazaný finančný 

príspevok na stravovanie, voči zamestnancom, ktorí z dôvodu mimoriadnej 

situácie, resp. zlej epidemiologickej situácie(napr. COVID-19, karanténne 

opatrenia, atď.) nemôžu vykonávať prácu priamo na pracovisku, ale výkon 

práce je povolený prostredníctvom práce z domu tzv. homeoffice. 

e) Voči zamestnancom, ktorí z dôvodu mimoriadnej situácie, resp. zlej 

epidemiologickej situácie( COVID- 19, karanténne opatrenia, atď.) nemôžu 

vykonávať prácu priamo na pracovisku a výkon práce neumožňuje povolenie 

práce z domu / homeoffice/( napr. ekonómka – vedúca ZŠS, upratovačka, 

kuchárka)a zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške  80%. 

f) Osobám , ktoré nie sú v pracovnom pomere, napr. dohodári. 

3. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutia finančného príspevku na 

stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac 

ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín základná škola , 

Školská č. 1, Volkovce ako zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie 

alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. 

4. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie 

ak: 

a) Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú 

podmienky práce na pracovisku. 

b) Zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie / v čase nefungovania Š J/. 

c) Zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo 

zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania 

zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. 

d) Ide o zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu alebo teleprácu 

a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom 

zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by 

stravovanie podľa Čl.2 odseku 2  Vnútorného predpisu o zabezpečení 

stravovania/ ďalej VPoZŠ/ bolo v rozpore s povahou vykonávanej práce 

z domu alebo telepráce. 

5. Zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnancov , ktorých pracovný čas trvá viac ako 

4 hodiny, stravovanie prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia. 

Stravovanie spĺňa zásady správnej výživy, tzv. poskytnutie teplého jedla ( polievka 

+ hlavné jedlo), vrátane vhodného nápoja. Stravovanie je poskytované podľa 

zákona č. 311/2001 zákonníka práce, § 152. 
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6. Stravovanie zamestnancov – poskytovanie účelovo viazaného finančného 

príspevku 

a) Pre zamestnancov, ktorí majú zdravotné obmedzenia a nemôžu využívať 

stravovanie, zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou účelovo viazaného 

finančného príspevku. Zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi lekárske 

potvrdenie od špecializovaného lekára ( nie obvodného). Stravovanie formou 

finančného príspevku v súlade so zákonom č. 76/2021 Z.z. , ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

7. Stravovanie zamestnancov – poskytovanie finančného príspevku počas 

mimoriadnej situácie, resp. zlej epidemiologickej situácie 

a)  Pokiaľ zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v domácom prostredí tzv. práca 

z domu, homeoffice viac ako 4 hodiny denne, zamestnávateľ zabezpečuje 

stravovanie formou finančného príspevku. Dané prípady sú definované pre výskyt 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, resp. zle vyvýjajúcej sa epidemiologickej situácie 

( napr. COVID - 19) počas bežného obdobia školského roka ( nie počas prázdnin). 

Stravovanie formou finančného príspevku je v súlade so zápriamo na pracovisku , 

stravovanie prostredníctvom poskytovania finančného príspevku alebo konom č. 

76/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.  Stravovanie zamestnancov – poskytovanie finančného príspevku alebo 

stravovacích poukážok 

a)  Zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnancov ( vrátane zamestnancov so 

zdravotnými obmedzeniami), ktorých pracovný čas trvá viac ako 4 hodiny priamo 

na pracovisku, stravovanie prostredníctvom poskytovania finančného príspevku 

alebo stravovacích poukážok, pokiaľ nevie zabezpečiť stravovanie zamestnancom 

podľa zásad správnej výživy, tzv. poskytnutie teplého jedla( polievka + hlavné 

jedlo), vrátane vhodného nápoja ( počas školských prázdnin – odstávka ŠJ). 

Zamestnanci majú možnosť výberu finančného príspevku alebo stravnej 

poukážky( gastrolístka) od 01.03. 2021. Stravovanie formou finančného 

príspevku alebo stravnej poukážky( gastrolístka) je v súlade so zákonom č. 

76/2021Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

b)  Finančný príspevok bude vyplácaný vždy po ukončení mesiaca, nakoľko sa jedná 

len obdobie prázdnin, keď v školskej jedálni nevaria a aby nevznikol preplatok, 

ktorý by sa musel od zamestnanca vymáhať naspäť. Všetci zamestnanci s týmto 

spôsobom vyplácania súhlasia. 

c) Zamestnanec si zvolí výber formou vyplnenia dotazníka( príloha č. 1), ktorý 

odovzdá na ekonomickom úseku. Výber zamestnanca je viazaný na 12 mesiacov od 

dátumu vyplnenia dotazníka. Po 12 mesiacoch sa výber zopakuje. V prípade, že 

zamestnanec neodovzdá dotazník v stanovenom termíne, v nasledujúcich 

mesiacoch, až do konca mesiaca, ktorom si zamestnanec túto povinnosť splní, mu 

bude zabezpečované stravovanie podľa podmienok platných do 28.2.2021( tzv. 

stravovanie podľa stravovacích poukážok - gastrolístkov). 
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d) V prípade nástupu nového zamestnanca do pracovného pomeru v priebehu 

kalendárneho roka, si zamestnanec vyberie spôsob stravovania, prípadne 

poskytovanie finančného príspevku na stravovanie pred nástupom do 

zamestnania. Tento výber bude pre zamestnanca záväzný 12 mesiacov. Po 12 

mesiacoch sa výber zopakuje. 

9. Stanovenie výšky príspevku na stravovanie 

1. Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce prispieva na stravovanie vo vlastnom 

stravovacom zariadení, prípadne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa 

v sume 55% ceny jedla , najmä však na každé jedlo do sumy 55% stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona 

o cestovných náhradách. Príspevok podľa prvej vety sa zaokruhľuje na najbližší 

cent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa zákona 

o sociálnom fonde. 

2. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla 

rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí 

predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 

v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. 

3. Suma finančného príspevku na stravovanie je suma ktorou Základná škola 

Volkovce prispieva na stravovanie zamestnancom podľa odseku 1 prvej vety tohto 

článku, najmenej však 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa 

odseku 2 tohto článku. 

4. Výška príspevku zamestnávateľa na zabezpečené stravovanie a suma finančného 

príspevku na stravovanie je uvedená v prílohe č. 2 

      a)   V prípade školských prázdnin alebo v iných prípadoch, kedy je vlastné stravovacie 

zariadenie Školská jedáleň, Školská č. 1,951 87 Volkovce mimo prevádzku alebo počas 

práce z domu bude zamestnávateľ Základná škola, Školská č. 1,951 87 Volkovce 

- zabezpečovať stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, 

alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie 

b)    Zamestnávateľ poskytne zamestnancom Základnej školy, Školská č. 1,951 87 Volkovce 

výber spôsobu stravovania prostredníctvom dotazníka, Každý ďalší výber spôsobu 

stravovania zamestnancov, prípadne poskytovania finančného príspevku na 

stravovanie zamestnancom , bude uskutočňovaný k 1.3. 2021 nasledujúceho 

kalendárneho roka a bude záväzný pre zamestnancov 12 mesiacov. 

c) V prípade nástupu nového zamestnanca do pracovného pomeru v priebehu 

kalendárneho roka, si zamestnanec vyberie spôsob stravovania, prípadne 

poskytovanie finančného príspevku na stravovanie pred nástupom do zamestnania. 

Tento výber bude pre zamestnanca záväzný do 28.02. aktuálneho alebo 

nasledujúceho kalendárneho roka (max.12 mesiacov) . Následne bude realizovať 

výber spôsobu stravovania , prípadne poskytovanie finančného príspevku na 

stravovanie od 1.3. aktuálneho alebo nasledujúceho kalendárneho roka a bude pre 

neho záväzný 12 mesiacov.  Viď. VPoZŠ 1/2021 stravovanie 
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2)   V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a 

počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, osobitné ustanovenia jedenástej časti 

Zákonníka práce majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej 

časti Zákonníka práce.  

3) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo 

obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu 

alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada 

mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej 

mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.  

  

Článok č. V 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

1. Zamestnanec je povinný pri výkone práce dodržiavať všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy a interné smernice školy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (ďalej len „BOZP“), s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený.    

2. Miesto výkonu práce z domu musí spĺňať bezpečnostné  a hygienické požiadavky 

zadefinované v dokumentoch BOZP podľa odseku 1. V prípade, že dôjde k úrazu alebo 

akémukoľvek poškodeniu zdravia, zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť 

túto skutočnosť vedúcemu zamestnancovi. Zamestnávateľ potom postupuje podľa  § 

195 Zákonníka práce.   

3. Pri súčasnej legislatívnej úprave zamestnávateľ pri nariadení alebo umožnení práce 

formou práce z domu (home office ) nie je zodpovedný za stav pracoviska, na ktorom 

bude zamestnanec plniť pracovné úlohy – uvedené sa vzťahuje aj na stav a revíziu 

elektrickej inštalácie, vykurovacích zariadení a iného energetického vybavenia 

priestoru. Zároveň zamestnávateľ nie je zodpovedný ani za plnenie ergonomických 

požiadaviek na pracovisko. 

4. Zamestnávateľ odporúča, aby zamestnanci boli obozretní a dodržiavali zásady práce, 

s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení a to najmä vo vzťahu k plneniu 

pracovných úloh na pridelených pracovných prostriedkoch, zobrazovacích 

jednotkách, ako aj ergonomické zásady. Za účelom vhodného usporiadania domáceho 

pracoviska pri práci so zobrazovacími jednotkami zamestnancom zamestnávateľ  

odporúča: 

d/1pri rozmiestnení výpočtovej techniky zohľadniť, že priestor pred klávesnicou 

musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia (bod 2 časť C. čl. 

I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.); 

d/2 doska pracovného stola musí mať dostatočné rozmery (dĺžka minimálne 1 200 

mm a šírka minimálne 750 mm) a musí umožniť variabilné rozmiestnenie 

zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov, a pod. (bod 1 časť D. čl. I. prílohy č. 1 

NV SR č. 276/2006 Z. z.); 
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d/3 pracovné sedadlo musí byť upravené tak, aby zabezpečovalo zamestnancovi 

stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov (bod 1 časť E. čl. I. prílohy č. 

1 NV SR č. 276/2006 Z. z.); 

d/4 celkové osvetlenie pracovného priestoru, ako aj mieste osvetlenie musia 

zabezpečiť vhodný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím, pričom vhodným 

usporiadaním pracoviska je potrebné predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla 

na obrazovke alebo na iných zariadeniach (časť B. čl. II. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 

Z. z.); 

d/5 vrchná hrana obrazovky (monitora, ako aj notebooku) má byť vo výške očí 

(podloženie alebo nastavenie výšky obrazovky); 

d/6 pravidelne prerušovať svoju prácu, prejsť sa a ponaťahovať sa; 

d/6 nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, určiť si hranice 

a správne si rozvrhnúť čas na prácu; 

d/7 zamerať sa na produktivitu – stanoviť si priestor na plnenie pracovných úloh 

a snažiť sa eliminovať rušivé vplyvy a veci, ktoré vás môžu pri práci rozptyľovať 

  

Článok č. VI 

              Postup schvaľovania práce z domu 

  

1. Prácu z domu môže zamestnávateľ umožniť na základe usmernenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva alebo Ministerstva zdravotníctva SR.   

2. Prerokovanie so zamestnancami sa musí uskutočniť ešte pred nástupom na prácu z 

domu v prípade mimoriadnej situácie hneď, ako je to možné.  

3. Súhlas s  prácou z domu potvrdia zamestnanci svojím podpisom na prezenčnej listine.  

4. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o umožnení práce z domu, v ktorom sa uvedú dôvody 

vzniku danej situácie, dátum nástupu prípadne ukončenia (ak je dopredu známy) 

práce z domu. Súčasťou tohto rozhodnutia je prezenčná listina.   

  

Článok č. VII 

 Ukončenie práce z domu 

  

1. Výkon práce z domu sa končí dohodnutým dňom alebo na základe usmernenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR,  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo Ministerstva 

zdravotníctva SR.  

2. Výkon práce v tomto režime možno prerušiť alebo úplne ukončiť aj pred 

dohodnutým dňom a časom na základe podnetu vedúceho zamestnanca, riaditeľa 

školy v prípade, ak:  

a)  pominuli dôvody, pre ktoré bola práca z domu schválená,   

b) zamestnávateľ odvolá zamestnanca z miesta výkonu práce, nakoľko je 

nevyhnutná jeho prítomnosť na pracovisku,   

c) zamestnanec pri výkone práce z domu porušil pravidlá pre výkon takejto práce, 

všeobecne záväzné právne predpisy alebo interné smernice školy,  
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d) pretrvávajú technické problémy, ktoré znemožňujú výkon práce z domácnosti.  

3. Ak nastane niektorý z prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto 

článku, je zamestnanec povinný dostaviť sa bezodkladne na výkon práce a 

prerokovanie ďalšieho postupu na pracovisko.   

 

 

 

 

Volkovce 1.3. 2021 

  

  

  

                           __________________________                                             

PaedDr. Mária Považanová                                                                                                                                                                          

riaditeľka školy        
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Oboznámenie s vnútorným predpisom v zmysle §47 ods.2 Zákonníka práce  

Písomná evidencia o oboznámení zamestnancov dodatku č.4 Pracovného poriadku 

platného od 1.3. 2021 

  

meno zamestnanca  dátum  podpis zamestnanca  
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Príloha č. 1. 

Dotazník pre zamestnancov pre uplatnenie § 152, ods. 7 Zákonníka práce 
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Príloha č. 2 

Výška príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania a suma finančného 

príspevku na stravovanie 

 


