
  

ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen   ZŠ3ZV/9/2017/004 

 

DODATOK č.1 

k Pracovnému poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo 

Zvolene 

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy a školského zariadenia 

zo dňa 05.01.2012 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

I. 

V DRUHEJ ČASTI v Čl. 3 Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru sa odsek (1) dopĺňa 

vetou v znení: 

„Voľné pracovné miesta sú obsadzované na základe výsledkov osobného pohovoru pred 

výberovou komisiou. Priebeh a postup výberu zamestnancov je upravený v Smernici o obsadzovaní 

voľných miest u zamestnávateľa Základná kola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene.“ 

 

V TRETEJ ČASTI Pracovná disciplína v Čl. 10 Základné povinnosti zamestnanca sa v odseku 1 

dopĺňa nové písmeno n), ktoré znie: 

„n) neprijímať úplatky, dary alebo iné výhody od cudzích subjektov v súvislosti so zamestnaním alebo 

pracovnou činnosťou; výnimkou sú obvyklé dary pre pedagogických a odborných zamestnancov 

podľa § 5 osd.6 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že sa zamestnanec stretne so situáciou, kedy je žiadaný o úplatok, alebo je svedkom jeho 

prijatia, poskytnutia, je povinný tento skutok nahlásiť emailom na ciernaskrinka@zvolen.sk“. 

 

 

V TRETEJ ČASTI Pracovná disciplína v Čl. 12 Povinnosti vedúcich zamestnancov sa v odseku 1 

dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie: 

„h) dohliadať na uplatňovanie dodržiavanie a rozvíjanie protikorupčného manažérskeho systému 

školy“. 

 

 

V PIATEJ ČASTI v Čl. 18 Odmeňovanie sa odsek (18): O priznaní osobného príplatku určeného 

podľa ods. 18, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného 

návrhu vedúceho zamestnanca nahrádza vetami v znení: 

„O priznaní osobného príplatku určeného podľa ods. 18, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí 

rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu priameho nadriadeného, prípadne po pohovore 

so zamestnancom. Podmienkou vyplatenia je aj absencia incidentov a konfliktov spojených s 

korupčným správaním.“ 

 

II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 19.04.2017. 

2. Tento dodatok k Pracovnému poriadku bol prerokovaný a schválený ZO OZ PŠaV na Slovensku 

pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen dňa 18.04.2017. 

3. Ostatné ustanovenia Pracovného poriadku, ktoré nie sú menené a dopĺňané týmto dodatkom, 

zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

 

 

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

      Mgr. Pavel Zboran,  predseda ZO OZ             Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 

 

V súlade s ods. 7 § 229 ZP vzal na vedomie: Mgr. Branislav Poliačik, Rada Zamestnancov 


