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DODATOK č. 2 

k Pracovnému poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany                    

platnému od 01.11.2020 

 

Riaditeľka školy v súlade s čl. 39  ods. 9 XVI. časti Pracovného poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 

1180, Topoľčany (platného od 01.11.2020) so súhlasom výboru ZO OZ vydáva tento dodatok č. 2, 

ktorým sú zapracované nasledovné zmeny: 

 

1. V článku 36 ods. 2  v XIV. časti  Pracovného poriadku sa v celom rozsahu ruší pôvodný text 

„Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí 

byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba , v ktorej sa má pracovná 

úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. 

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.“ 

a nahrádza sa nasledovným textom: „Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je 

neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za 

jej vykonanie, doba , v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva 

priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.“ 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. S obsahom tohto Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, 

Topoľčany (platného od 01.11.2020) oboznámia nadriadení vedúci pedagogickí zamestnanci 

svojich zamestnancov. Zamestnávateľ zverejní tento dodatok č. 2 na svojej webovej stránke. 

2. Tento Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

(platného od 01.11.2020)  je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých svojich zamestnancov. 

3. Tento Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

(platného od 01.11.2020)  bol odsúhlasený ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180/16 

Topoľčany dňa 20.03.2023.  

4. Tento Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

(platného od 01.11.2020)  nadobúda účinnosť dňom podpisu medzi riaditeľkou školy a ZO OZ 

PŠaV na Slovensku Gymnázium Topoľčany. 

 

 

V Topoľčanoch dňa 20.03.2023 

 

        

 

 

      Ing. Ida Valachová                         PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      Predseda ZO OZ pri Gymnáziu,                                        riaditeľka školy 

      Ul. 17. novembra 1180/16 Topoľčany 


