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 Centrum projektovej podpory Snina n. o.  podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov vydáva tento pracovný poriadok:  

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Čl.1 

 (1) Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho 

zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v priestoroch  Centra projektovej 

podpory Snina n. o. na viditeľnom mieste. 

 (2) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný 

poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný. 

 (3) Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to 

vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovenia pracovnoprávnych predpisov a z 

uzatvorenej dohody. 

 (4) Práva a povinnosti neupravené Pracovným poriadkom sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

(5) Pracovný poriadok Centra projektovej podpor Snina, n. o. podrobnejšie upravuje a 

špecifikuje niektoré pracovné podmienky vykonávania práce zamestnanca, týkajúce sa 

a) pracovného pomeru, 

b) pracovnej disciplíny, 

c) pracovného času a dovolenky, 

d) prekážok pri práci, 

e) mzdových podmienok a 

f) ďalších podmienok vykonávania práce v pracovnom pomere. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRACOVNÝ POMER 

Čl. 1 

Predzmluvné vzťahy 

 (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú 

osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými 

podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. 



 (2) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, 

vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže 

od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a 

potvrdenia o zamestnaní 

 (3) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie 

a) o tehotenstve, 

b) o rodinných pomeroch, 

c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu 

vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má 

fyzická osoba vykonávať, 

d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. 

 (4) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré 

bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke 

pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého. 

 (5) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu 

rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu  podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 

311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, rovnako aj počas doby trvania 

pracovného pomeru. 

 (6) Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom 

dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú 

zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. 

Čl.2 

Vznik pracovného pomeru 

 (1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný 

vydať zamestnancovi. 

 (2) 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, 

c) deň nástupu do práce, 

d) mzdové podmienky. 

 (3) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci 

záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, 



ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach 

vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné. 

Čl.3 

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. 

Čl.4 

Zmeny dohodnutých podmienok 

 (1) Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy sa môže zmeniť len písomnou formou, na 

základe dodatku k pracovnej zmluve. Zmenu možno urobiť len na základe dohody 

zamestnávateľa so zamestnancom. 

Čl.5 

Ukončenie pracovného pomeru 

 (1) Pracovný pomer možno skončiť 

a) dohodou, 

b) výpoveďou, 

c) okamžitým skončením pomeru,  

d) skončením v skúšobnej dobe. 

 (2) Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej 

doby. 

 (3) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec 

uzatvárajú písomne. Pracovný pomer sa tak skončí dohodnutým dňom.  

 (4) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. 

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

 (5) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených 

v § 63 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 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. 



 (6) Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 

alebo bez uvedenia dôvodu. 

 (7) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, ak bol 

zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú 

disciplínu a to do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, 

najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. 

 (8) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho 

zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú 

pre neho vhodnú prácu, 

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú 

pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť 

do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie a 

d) mladistvý zamestnanec aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej 

morálky. 

 (9) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného 

mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musia zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť 

písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s 

iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je 

neplatné.  

(10) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer 

písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení 

pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, 

keď sa má pracovný pomer skončiť. 

 (11) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať všetky 

písomnosti, podklady, pracovné prostriedky a predmety, ktoré používal u zamestnávateľa. 

 

TRETIA ČASŤ 

PRACOVNÁ DISCIPLÍNA 

Čl.1 

 (1) Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne 

podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 



 (2) Povinnosti, zodpovednosti a práva zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajú 

z platných právnych predpisov, organizačného poriadku, organizačných smerníc, popisov 

práce, určených pracovných postupov a pokynov nadriadeného. Základné povinnosti 

zamestnancov a vedúcich pracovníkov spoločnosti bližšie určujú nasledujúce ustanovenia.  

 (3) Základné povinnosti zamestnanca:  

a) plne využívať pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonávanie zverených prác, 

kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy, 

b) ak zamestnanec zistí, že pokyn je v rozpore s právnymi predpismi alebo by jeho splnením 

vznikla škoda, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vedúceho zamestnanca,   

c) vopred a včas informovať zamestnávateľa o prekážke, pre ktorú nemôže nastúpiť do práce 

a ktorá mu je vopred známa a požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna,   

d) chrániť majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím a nekonať 

v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, zverený majetok v rámci svojich 

možností zabezpečiť proti krádeži, 

e) nepožívať alkoholické nápoje a omamné látky na pracovisku, ako aj nenastupovať do práce 

pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a dodržiavať 

určený zákaz fajčenia na pracovisku, 

f) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo iný príslušný subjekt, aby sa 

zistilo, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, 

g) bez meškania ohlásiť priamemu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré môžu viesť 

k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo ku vzniku škody na majetku,   

h)  zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočňovanom zamestnávateľom v záujme 

prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa 

skúškam a lekárskym prehliadkam ustanoveným právnym predpisom, zúčastňovať sa 

v prípadoch a za podmienok ustanovených pracovnoprávnym predpisom na rekondičných 

pobytoch,   

i) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania 

a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, zabraňovať zneužívaniu 

a úniku dôležitých informácií, ktoré sú predmetom služobného tajomstva,   

j) nezverejňovať a ochraňovať v informačnom systéme spoločnosti osobné údaje 

zamestnancov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., o ktorých sa pri výkone funkcie dozvedel, 

zabraňovať zneužívaniu alebo odcudzeniu písomnej dokumentácie, obrazových, zvukových 

a dátových záznamov týkajúcich sa duševného vlastníctva spoločnosti a jej klientov,   

k) rešpektovať zákaz zdržiavať sa na pracoviskách alebo vstupovať do areálu a objektov 



zamestnávateľa mimo pracovného času bez súhlasu priamych nadriadených,   

l) oznamovať zamestnávateľovi všetky zmeny v osobných údajoch týkajúcich sa pracovného 

pomeru (napr. zmena mena a priezviska , stavu, narodenie detí, v počtoch nezaopatrených 

detí, trvalého a prechodného bydliska, zdravotného stavu, vzdelania), ktoré môžu ovplyvniť 

výplatu štátnych sociálnych dávok, výšku dane alebo iné skutočnosti, a to najneskoršie do 5 

dní.   

m) hlásiť stratu, resp. krádež zverených prostriedkov okamžite svojmu priamemu 

nadriadenému,   

n) dodržiavať zákaz používania zverených finančných a technických prostriedkov na osobné 

účely zamestnancov, s výnimkou prostriedkov poskytnutých ako funkčný pôžitok.   

o) v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. 

 (4) Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä 

a) opakované nedodržiavanie ustanoveného služobného času, 

b) opakované nepravdivé uvádzanie údajov do knihy príchodov a odchodov, 

c) svojvoľné opustenie pracoviska, 

d) bez objektívnych dôvodov opakovaný neskorý príchod na pracovisko, 

e) bezdôvodné oneskorené nahlásenie neprítomnosti na pracovisku ( napr. nepredloženie 

dovolenkového lístka, hlásenia o dočasnej práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny), 

f) neospravedlnené nenastúpenie na služobnú cestu, 

g) porušenie liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom, 

h) nerešpektovanie pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca, ak bol v súlade s náplňou 

jeho pracovnej činnosti a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

aktmi riadenia, 

i) neuspokojivé plnenie pracovných úloh po ústnom napomenutí, 

j) poškodzovanie dobrého mena zamestnávateľa slovne alebo správaním sa na verejnosti. 

(5) Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä 

a) používanie alkoholických nápojov, iných omamných látok alebo psychotropných látok na 

pracovisku alebo v pracovnom čase aj mimo pracoviska a nastupovanie na výkon práce pod 

ich vplyvom, 

b) fyzický útok alebo hrubý verbálny útok na zamestnanca alebo inú osobu na pracovisku 

alebo v pracovnom čase aj mimo pracoviska, 

c) prijímanie úplatkov alebo neoprávnených výhod v súvislosti s vykonávaním pracovných 

úloh, 



d) neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku, 

e) falšovanie a pozmeňovanie dokladov a iných písomností v súvislosti s vykonávanou 

prácou, 

g) úmyselné poškodenie majetku zamestnávateľa 

h)všetky krádeže a pokusy o odcudzenie hmotného alebo nehmotného majetku 

zamestnávateľa, ako aj hmotného majetku iných zamestnancov. Zneužívanie alebo 

odcudzenie písomnej dokumentácie, obrazových, zvukových a dátových záznamov týkajúcich 

sa duševného vlastníctva zamestnávateľa a jeho obchodných partnerov, 

(6) Každý prípad porušenia služobnej disciplíny sa posudzuje individuálne s ohľadom 

na okolností za ktorých došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, ako aj na závažnosť 

porušenia. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

PRACOVNÝ ČAS A DOVOLENKA 

Čl.1 

Pracovný čas 

(1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii 

zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

Zamestnanec je povinný dodržať rozsah mesačného plánu pracovného času. 

(2) Prestávka na odpočinok a jedenie sa poskytuje zamestnancovi v rozsahu 30 minút. 

Prestávku na odpočinok a jedenie možno využiť v čase od 11,00 hod do 13,00 hod. Táto 

prestávka sa do pracovného času nezapočítava. 

 (3) Vedúci zamestnanec môže na žiadosť zamestnanca povoliť inú vhodnú úpravu 

určeného pracovného času. 

(4) Pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodín týždenne. 

(5) Denný pracovný čas v Centre projektovej podpory Snina, n. o. je pružný. 

(6) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na 

pracovisku. 

(7) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na 

pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas. 

(8) Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný 

odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom. 

 

 

 



(9) Rozvrh denného pracovného času (PČ) v rámci pracovného týždňa: 

 

Pracovný deň          Voliteľný PČ                základný PČ                         Voliteľný PČ 

Pondelok                  6,00 - 8,00 hod.           8,00 - 14,30 hod.             14,30 -18,00 hod. 

Utorok                     6,00 - 8,00 hod.           8,00 - 14,30 hod.             14,30 -18,00 hod. 

Streda                      6,00 - 8,00 hod.           8,00 - 14,30 hod.             14,30 -18,00 hod. 

Štvrtok                     6,00 - 8,00 hod.           8,00 - 14,30 hod.             14,30 -18,00 hod. 

Piatok                      6,00 - 8,00 hod.           8,00 - 14,00 hod.             14,00 -18,00 hod. 

 

(10) Pružný pracovný čas sa uplatňuje tak, že zamestnanec sám volí začiatok a koniec 

dennej pracovnej zmeny v rámci určených časových úsekov voliteľného pracovného času  

jednotlivých pracovných dňoch a je povinný v príslušnom pracovnom mesiaci odpracovať 

celý určený pracovný čas. Zamestnanec je povinný byť na pracovisku najneskôr o 8,00 hod. 

a nesmie bez vážnych dôvodov opustiť pracovisko pred uplynutím základného pracovného 

času. 

(11) Denný pracovný čas začína plynúť najskôr o 6,00 hod. Zamestnanec je povinný 

svoj príchod na pracovisko na začiatku dennej pracovnej zmeny, každé opustenie pracoviska 

počas trvania dennej pracovnej zmeny a svoj odchod z pracoviska po skončení vyznačiť 

zodpovedajúcim zápisom v knihe príchodov a odchodov. 

(12) Počas dňa, v čase otváracích hodín Centra podpory projektov Snina, n.o. musí byť 

zabezpečená prítomnosť minimálne jedného zamestnanca na pracovisku. Rozhodnúť o tom 

môžu aj zamestnanci po vzájomnej dohode. V prípade, že sa nevedia dohodnúť, rozhoduje 

nadriadený. 

(13) Otváracie hodiny centra: 

Pondelok        8:00 hod. – 14:30 hod. 

Utorok           8:00 hod. – 14:30 hod. 

Streda            8:00 hod. – 14:30 hod. 

Štvrtok           8:00 hod. – 14:30 hod. 

Piatok            8:00 hod. – 14:00 hod. 

(14) Zamestnanec je povinný svoju neprítomnosť na pracovisku alebo svoju neúčasť 

na výkone povinností bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu nadriadenému priamo 

(osobne, telefonicky, SMS správou) alebo nepriamo ( prostredníctvom rodinného príslušníka, 

prípadne inej osoby). Po skončení neprítomnosti bezodkladne je zamestnanec povinný 



predložiť písomný doklad preukazujúci dĺžku trvania prekážky v práci alebo predložiť 

odôvodnené ospravedlnenie priamo svojmu nadriadenému. 

(15) Zamestnanec je počas trvania svojej dennej pracovnej zmeny oprávnený opustiť 

pravidelné miesto výkonu práce len za účelom plnenia pracovných povinností, počas 

prestávky na odpočinok a jedenie alebo ak je dôvodom prekážka na strane zamestnanca podľa 

§ 136 – 141 Zákonníka práce a to len s predchádzajúcim súhlasom nadriadeného.  

16) V prípade že má zamestnanec upravený pracovný čas v pracovnej zmluve ako 

nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas, prispôsobuje si svoj pracovný čas a pracovné činnosti 

tak, aby spĺňal mesačný fond pracovného času.  

 

Čl.2 

Dovolenka 

(1) Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému 

zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na 

dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval 

nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom 

zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. 

(2)  Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania 

toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. 

(3) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. 

(4) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 

najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť 

týždňov. 

(5) Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za 

deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden 

deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa 

zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni 

 

PIATA ČASŤ 

PREKÁŽKY V PRÁCI 

Čl.1 

 (1)Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho 

pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky, karantény, ošetrovania dieťaťa, chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa 



mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského 

výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, 

ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), 

prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo 

možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. 

(2)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, 

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, 

d) 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) hľadanie 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) Zákonníka práce; pracovné voľno 

možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať. 

(3) Zamestnanec je povinný vopred informovať svojho nadriadeného vedúceho 

zamestnanca o prekážke v práci najneskôr dva dni vopred. Ak prekážka v práci nie je vopred 

známa, zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu o nej upovedomiť nadriadeného 

vedúceho zamestnanca. Zamestnanec je povinný oznámiť aj predpokladané trvanie prekážky 

v práci. 

ŠIESTA ČASŤ 

MZDOVÉ PODMIENKY 

Čl.1 

 

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. 
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(2) Mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného 

predpisu. 

(3) Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa 

pohlavia v pracovnej zmluve. 

(4)  Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie 

najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. 

(5) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za 

prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v 

tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí. 

(6)  Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve 

nedohodlo inak 

SIEDMA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Pracovný poriadok bude dostupný všetkým zamestnancom zamestnávateľa na 

viditeľnom mieste v priestoroch v Centre podpory projektov Snina. 

(2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s pracovným poriadkom a 

zamestnanci svojím podpisom na predpísanom tlačive potvrdia, že boli s pracovným 

poriadkom oboznámení. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov o zmenách a 

doplnkoch pracovného poriadku. 

(3) Pracovný poriadok bude zverejnený u zamestnávateľa dňa 29.1.2020 a nadobúda 

účinnosť dňom jeho zverejnenia t.j. 29.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

V Snine dňa 28.1.2020 

                                                                                                            Ing. Michal Vohar 

                                                                                                         predseda správnej rady 
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