Dodatok č. 1
k Pracovnému poriadku MPC

Bratislava, november 2020

Metodicko-pedagogické centrum, generálne riaditeľstvo, Bratislava
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku MPC
___________________________________________________________________________
Na zabezpečenie jednotného postupu v pracovnoprávnej oblasti a určenie podrobnejšej úpravy
pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnancami a Metodicko-pedagogickým centrom ako
zamestnávateľom, v súlade s § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, článku 5 ods. 2 písm. d) Štatútu Metodicko-pedagogického centra, článku 7 ods. 2 písm. f)
Organizačného poriadku Metodicko-pedagogického centra a po predchádzajúcom súhlase základných
organizácií odborového zväzu pri Metodicko-pedagogickom centre vydáva generálna riaditeľka
Metodicko-pedagogického centra tento Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku MPC (ďalej len
„dodatok“):

Článok 1
Predmet dodatku
Pracovný poriadok MPC z januára 2020 sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 4 ods. 2 sa druhá veta „Generálny riaditeľ môže rozhodnúť, že v konkrétnom prípade sa
miesto vedúceho zamestnanca bude obsadzovať na základe výberového konania; v takomto
prípade sa výberové konanie spravuje ustanoveniami osobitného zákona.“ nahrádza vetou „Miesto
vedúceho zamestnanca na prvom stupni riadenia, na druhom stupni riadenia8 a miesto
projektového manažéra národných projektov sa obsadzuje na základe výberového konania podľa
ustanovení osobitného zákona.9 V prípade obsadzovania miest ostatných vedúcich zamestnancov
sa primerane postupuje podľa ustanovení tohto článku.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8 Článok 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) Organizačného poriadku MPC v platom a účinnom znení“.
Doterajšie poznámky pod čiarou označené ako odkaz „8 a nasledujúce“ sa označujú ako odkaz „9
a vzostupne nasledujúce“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9 § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme“.
2. V článku 5 ods. 17 sa v prvej vete nahrádza bodka bodkočiarkou a pripája sa časť vety „najmenej
však jeden kalendárny mesiac pred tým, ako má pracovný pomer takéhoto pedagogického
zamestnanca v MPC skončiť“. Zároveň sa vypúšťa druhá a tretia veta.
3. V článku 15 ods. 6 sa vypúšťa časť vety „riadi aspoň troch zamestnancov a“ a slová „aj ostatné“.
4. V článku 15 ods. 10 sa vypúšťa časť vety „až do výšky 50% funkčného platu tohto zamestnanca“.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1) Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti so znením
tohto dodatku a zároveň sú povinní dohliadať na dodržiavanie ustanovení tohto dodatku.
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2) Tento dodatok sa vydáva na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného zástupcami
zamestnancov a účinnosť nadobúda dňa 01. 12. 2020.

V Bratislave dňa 20. 11. 2020

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
generálna riaditeľka
Metodicko-pedagogického centra
v.r.

RNDr. Ľuboslava Ferčíková
predsedníčka ZO OZ
pri RP MPC Bratislava
v.r.

PaedDr. Viera Šándorová
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v.r.
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