
Oznam pre zamestnancov školy 

 

Na základe schválenej novely Zákonníka práce zo dňa 02.04.2020 s účinnosťou od 04.04.2020 počas 

trvania súčasnej výnimočnej situácie kvôli šíreniu koronavírusu dochádza k zmene zákona pod 

č. 66/2020. 

Práca z domácnosti (tzv. Home office) 

Novela zavádza oprávnenie zamestnávateľa určiť výkon práce formou Home office pre zamestnancov, 

u ktorých to povaha práce umožňuje a zároveň právo zamestnanca vykonávať prácu z domu, ak to 

povaha jeho práce umožňuje a nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa. Od 

účinnosti zákona nebude potrebná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa §52 ods. 5 

Zákonníka práce na výkon práce formou Home office a zamestnávateľ bude môcť jednostranne 

zamestnancovi prácu formou Home office nariadiť. Na druhej strane má zamestnanec právo požadovať 

prácu formou Home office a zamestnávateľ je povinný mu umožniť prácu formou Home office. 

Zamestnávateľ nie je povinný umožniť výkon práce formou Home office, ak to povaha práce 

zamestnanca neumožňuje alebo ak to jeho povaha práce umožňuje, ale bránia tomu vážne prevádzkové 

dôvody na strane zamestnávateľa. Vážnymi prevádzkovými dôvodmi v oblasti školstva budú situácie, 

keď je potrebné administratívne alebo technicky zabezpečiť chod zamestnávateľa, sprístupniť priestory 

zamestnávateľa pre tretie osoby (napr. za účelom maľovania, stavebných úprav a pod.), vykonať 

neodkladné protiepidemiologické opatrenia alebo vykonať úkony, ktoré neznesú odklad z dôvodu 

plynutia zákonných alebo zmluvných lehôt. O vážne prevádzkové dôvody nejde, ak je možné ich 

vykonať iným spôsobom, nevyžadujúcim si prítomnosť zamestnanca na pracovisku (telefonicky alebo 

prostredníctvom internetu), alebo ide o veci, ktoré znesú odklad. 

Rozvrhnutie pracovného času 

Rozvrhnutie pracovného času bude zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancom v kratšej dobe 

najmenej 2 (kalendárne) dni vopred, s platnosťou najmenej na týždeň, ak sa so zamestnancom 

nedohodne na kratšej dobe. Počas trvania výnimočnej situácie a dva mesiace po jej skončení sa neuplatní 

§ 90 ods. 9 Zákonníka práce, podľa ktorého bol zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancom 

rozvrhnutie pracovného času najmenej týždeň vopred. 

Čerpanie dovolenky 

Skracuje sa doba podľa §111 ods. 5 Zákonníka práce, počas ktorej je zamestnávateľ povinný oznámiť 

čerpanie dovolenky zamestnancom vopred, z pôvodných 14 dní na: 

– 7 dní vopred, ak ide o dovolenku, na ktorú vznikol zamestnancovi nárok v priebehu príslušného 

kalendárneho roka (tzv. „nová dovolenka“) a na 

– 2 dni vopred, ak ide o dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorá bola prenesená do 

nasledujúceho kalendárneho roka (tzv. „stará dovolenka“). 

Dovolenka, ktorá bola určená pred účinnosťou tejto novely sa bude čerpať podľa určenia 

zamestnávateľa, až po účinnosti novely bude zamestnávateľ určovať dovolenku podľa nových pravidiel. 

Upozorňujeme, že všetky ustanovenia Zákonníka práce ohľadom dovolenky ostávajú naďalej 

v platnosti, úprava sa výslovne vzťahuje len oznamovaciu povinnosť zamestnávateľa o nariadení 

čerpania dovolenky, ktorá sa skracuje zo 14 dňovej lehoty na 7, resp. 2 dni, tak ako je to uvedené vyššie. 

Ospravedlnenie neprítomnosti v práci 

Zavádza sa pravidlo, podľa ktorého sa pri neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu dôležitej osobnej 

prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia, postupuje ako pri dočasnej pracovnej 



neschopnosti, teda zamestnávateľ je neúčasť zamestnanca povinný ospravedlniť a pre toto obdobie platí 

zákaz výpovede podľa §64 Zákonníka práce. Ak bola zamestnancovi doručená výpoveď pred 

karanténnym opatrením alebo izoláciou a počas tejto prekážky v práci mu uplynie výpovedná doba, 

pracovný pomer sa skončí až skončením karanténneho opatrenia alebo izolácie. Po skončení 

karanténneho opatrenia alebo izolácie je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu 

a iba ak zaradenie na pôvodnú prácu nie je možné, je povinný ho zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu 

pracovnej zmluve. Rovnako sa postupuje aj v prípade zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu z dôvodu 

osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a 

celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (OČR). 

Náhrada pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa 

Zákonník práce od účinnosti novely bude považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa aj 

to, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom pre opatrenie úradu verejného 

zdravotníctva alebo iného príslušného orgánu (napr. rozhodnutie ministra školstva). Počas tejto 

prekážky v práci zákon znižuje náhradu mzdy (platu) zo 100 % priemerného zárobku zamestnanca na 

80 % priemerného zárobku zamestnanca (pre zamestnancov odmeňovaných podľa zák. č. 553/2003 Z. 

z. zo 100 % na 80 % funkčného platu zamestnanca), avšak najmenej na výšku minimálnej mzdy (580 

Eur). Znížená výška platu bude patriť len zamestnancom, ktorí nevykonávajú prácu z dôvodu prerušenia 

vyučovania na školách a školských zariadeniach. Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu či už na mieste 

výkonu práce alebo formou Home office, nemajú prekážku v práci a sú odmeňovaní ako doposiaľ 

svojim funkčným platom. Zamestnávateľ uplatní zníženú výšku náhrady mzdy z dôvodu prekážky 

v práci na 80 % priemerného zárobku (80 % funkčného platu) až prvým dňom účinnosti zákona, nie 

retroaktívne (spätne). Náhradu príjmu za mesiac marec a pomernú časť za mesiac apríl (do účinnosti 

zákona), nemôžu mať zamestnanci, ktorí úplne alebo sčasti nepracovali pre prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa z tohto dôvodu krátenú na 80 %. Náhrada mzdy počas prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa podľa §250b ods. 6 Zákonníka práce, aj po znížení na 80% priemerného zárobku 

(funkčného platu) nesmie byť nižšia ako je výška minimálnej mzdy. 

 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie riaditeľka školy oznamuje niektorým zamestnancom, 

že vzhľadom na objektívne podmienky im nemôže prideliť prácu z domu v súlade s popisom 

práce uvedenej v pracovnej zmluve. Z dôvodu tejto prekážky v práci znižuje týmto 

zamestnancom náhradu mzdy (platu) zo 100 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % 

priemerného zárobku zamestnanca (pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona  

č. 553/2003 Z. z. zo 100 % na 80 % funkčného platu zamestnanca), avšak najmenej na výšku 

minimálnej mzdy (580 Eur).  

Jedná sa o skupinu zamestnancov – kuchárky, domovníčky/upratovačky, kurič - údržbár, 

pedagogickí asistenti, pomocné vychovávateľky, vychovávatelia ŠKD a ŠI, učitelia ŠMŠ, učitelia 

v triedach s IVP, zdravotnícky zamestnanec, THP zamestnanci. 

Zamestnávateľ poskytne všetkým zamestnancom pred uplatnením vyššie uvedeného opatrenia 

čerpanie starej dovolenky  z roku 2019 do konca júna 2020  ako aj čerpanie náhradného voľna za 

prácu nadčas za predchádzajúce obdobie podľa evidencie. 

V prípadoch, ak zamestnávateľ bude vyžadovať od zamestnancov vykonávanie práce na 

pracovisku z objektívnych dôvodov, napr.  práce pre zabezpečenie chodu prevádzky, príp. pred 

spustením prevádzky, vtedy bude zamestnancom vyplatená mzda za príslušné odpracované 

dni/obdobie v plnej výške bez krátenia. 

         Mgr. Anna Ďurajková 


