
DODATOK č. 2 
K   PRACOVNÉMU  PORIADKU 

ÚRADU  PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 
účinného od  1.11.2011 v znení dodatku č. 1

I. Predmet dodatku č. 2

1.  
V článku III. „ Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru“ sa pracovný poriadok 
mení nasledovne: 

a) Predzmluvné vzťahy

Bod 6 sa mení a znie: 
Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o tehotenstve, o rodinných 
pomeroch, 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, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a  náboženskej 
príslušnosti.  

b) Vznik pracovného pomeru

Bod 4 sa mení a znie: 
V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť druh práce, na 
ktorú sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť 
obce alebo inak určené miesto), platové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve 
a deň nástupu do práce. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné 
podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.  

Bod 5 sa mení a znie: 
Ak  zamestnanec  nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ  
má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného 
zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby,  ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli 
písomne v pracovnej  zmluve. 

Vypúšťa sa bod 12. 

Doterajšie odseky13 a 14  sa označujú ako odseky 12 až 13 

c) Voľba, vymenovanie, výberové konanie, odvolanie  znie:

Bod 4 sa mení a  znie: 
Predseda PSK môže vedúceho zamestnanca odvolať z funkcie. 

Dopĺňa sa bod 5, ktorý znie:  
Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca sa riadi ustanovením § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 



2. 
V článku  IV. „Podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánoch (ďalej len „podnikanie a členstvo“), „sa pracovný 
poriadok mení nasledovne: 

Bod 1 sa mení a znie: 
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. Odvolanie udeleného súhlasu 
sa riadi ustanovením § 83 ods. 2 Zákonníka práce. Súhlas sa nevyžaduje na výkon vedeckej, 
pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. 

Bod 3 sa mení a znie: 
Výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanca sa riadi ustanoveniami § 83 ods. 1, 2 a 3 
Zákonníka práce, vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu 
u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z.,  sa riadi ustanoveniami § 9 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

3.  
V článku  VI.  „Skončenie pracovného pomeru“ sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

Bod 4 sa mení a znie: 
Dohodnutým dňom sa skončí pracovný pomer, ak sa úrad a zamestnanec dohodnú na skončení 
pracovného pomeru. 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 z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 
písm. a) až c) Zákonníka práce. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru 
vydá zamestnávateľ zamestnancovi.  

Za  bodom 7 sa dopĺňa nový bod 8, ktorý znie: 
Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je 
zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď 
alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný 
prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených 
lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. 

Doterajšie odseky 8 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 21. 

Bod 18 sa mení a znie: 
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať na oddelení práce a miezd 
riadne vyplnený a potvrdený „Výstupný list“. 

Bod 21 sa mení a znie: 
Poskytovanie odstupného a odchodného upravuje § 76 a § 76a Zákonníka práce. Rozsah 
ďalšieho odstupného a odchodného zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 



upravuje vyššia kolektívna zmluva a kolektívna zmluva platná u zamestnávateľa za podmienok 
uvedených v § 13b zákona o výkone práce.  

4.  
V článku VIII. „Pracovný čas“ sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

Bod 3 sa mení a znie: 
U zamestnávateľa je zavedený,  po dohode so zástupcami zamestnancov,  pružný pracovný čas 
rozvrhnutý rovnomerne. To neplatí pre vodičov úradu, ktorí majú, po predchádzajúcom 
prerokovaní so zástupcami zamestnancov, rozvrhnutý pracovný čas rovnomerne. Pracovný čas 
vodičov v jednotlivých dňoch je  od 7,30 hod. do 15,30 hod.   

Bod 5 sa mení a znie: 
Prestávka na odpočinok a jedenie trvá 30 minút a poskytuje sa zamestnancovi v čase od 11,30 
hod. – do 13,00 hod. Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; 
to neplatí , ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas 
na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom“. 

5.  
V článku IX. „Dovolenka zamestnanca“ sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

Bod 3 sa mení a znie: 
Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 
rokov veku, je najmenej päť týždňov.  

Bod 13 sa mení a znie: 
Zamestnanec úradu je povinný vyčerpať dovolenku spravidla do konca kalendárneho roka 
najneskôr však do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka.  Spravidla k 30.11. kalendárneho 
roka je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku minimálne v 2/3 z celkového nároku na 
dovolenku v príslušnom kalendárnom roku, ak tomu nebránia prekážky na strane zamestnanca.  

Bod 14 sa mení a znie: 
Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ 
neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je 
povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky 
najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal 
dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. 
Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, 
najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená. 

6.  
V článku X. „Práca nadčas“ sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

Bod 5 sa mení a znie: 
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. 

7.  
V článku XIV. „Postup pri zistení porušenia pracovnej disciplíny„ sa pracovný poriadok 
mení nasledovne: 



Dopĺňa sa bod 9, ktorý znie: 
Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny 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. Náhradu mzdy v tomto prípade rieši § 141a Zákonníka práce. 

8.  
V článku XVII. „Odmeňovanie zamestnancov“ sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

a) Tarifný plat

Bod 4 sa mení a znie: 
Zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf 
v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho 
zaradil nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by 
bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. Pracovné činnosti vykonávané 
zamestnancami, ktorým sa tarifný plat takto určí, sú činnosti vykonávajúce zamestnancami: 

- vodiči úradu PSK
- údržbár úradu PSK

9.  
V článku XXII. sa pracovný poriadok mení nasledovne: 

a) Všeobecné ustanovenia

Dopĺňa sa bod 7: 
Ak škodu spôsobil zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom sám alebo spoločne 
s podriadeným zamestnancom, náhradu škody určí orgán uvedený v § 4 zákona č. 552/2003 Z. 
z. 

b) Rozsah náhrady škody

Vypúšťa sa celý text ,,Rozsahu náhrady škody“ a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

1. Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže zamestnávateľ určiť nižšou sumou, ako je
skutočná škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného
zárobku zamestnanca. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je nižšia ako jeden
funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca, suma náhrady škody musí
byť najmenej jedna tretina skutočnej škody. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti
je vyššia ako štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku
zamestnanca, suma náhrady škody musí byť najmenej jeden funkčný plat alebo priemerný
mesačný zárobok zamestnanca. Ak zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy
náhrady škody, môže zamestnávateľ upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody.
To neplatí, ak ide o zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré
je zamestnanec povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených
predmetov, alebo ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo po
požití omamnej látky alebo psychotropnej látky.

2. Ak bola škoda spôsobená úmyselne – uhrádza sa skutočná škoda bez obmedzenia výšky
a môže sa požadovať aj iná škoda.



3. Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady
škody nepresahujúcej 50 eur, je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami
zamestnancov.

4. Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu,
plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj
majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Predmet bezdôvodného obohatenia sa
musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný.

10. 

V článku XXIV. ,,Zodpovednosť za škodu na odložených veciach" sa pracovný poriadok 
mení nasledovne: 

Bod 2 sa mení a znie: 

O strate alebo poškodení veci zamestnanec písomne upovedomí vedúceho zamestnanca bez 
zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní odo dňa kedy sa o škode dozvedel, inak právo na 
náhradu škody zaniká. 

II. 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. 2. 2014, najskôr však dňom, keď bol
u zamestnávateľa zverejnený

2. Ukladám vedúcim zamestnancom oboznámiť s týmto dodatkom č. 2 všetkých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme úradu. Súčasne ukladám vedúcim
zamestnancom, aby Pracovný poriadok bol verejne prístupný a k dispozícii zamestnancom pri
výkone práce vo verejnom záujme u vedúcich odborov a predsedu odborovej organizácie
úradu.

V Prešove dňa 28.1.2014 

S týmto dodatkom č. 2 k Pracovnému poriadku vyslovila súhlas Základná organizácia 
Všeobecného slobodného odborového zväzu pri PSK dňa 28.1.2014. 

V P v d v 28 1 2014 resove na . . 

....................................................................
MUDr. Peter Chudík

predseda PSK

Ing. Vladimír Vaľa   predseda 
ZO VSOZ pri PS

....................................................................

v. r.

v. r.




