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                                                                                             Sp. č.: 391/2020 

Dohoda o pracovnej pohotovosti 
                                                                                                                     

Zamestnávateľ:    Školský internát,  Považská 7, 040 11  Košice 

Zastúpený :           Ing. Danou Roškovou  – riaditeľkou ŠI 

 

      a 

 

Zamestnanec : Mgr. Ivana Belejová   

Narodený:         

Trvalé bydlisko :   

 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

 

1. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 26.08.2008 vznikol zamestnancovi 

u zamestnávateľa pracovný pomer. 

2. Predmetom tejto dohody je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

o pracovnej pohotovosti v zmysle § 96 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 

3. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že zamestnanec sa bude v stanovený čas 

uvedený v čl. III bode 1 tejto dohody mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad 

určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného 

času zdržiavať na mieste uvedenom v čl. IV bode 1 tejto dohody a bude pripravený na 

výkon práce podľa pracovnej zmluvy.  

 

Čl. II 

Účel pracovnej pohotovosti 

 

1. Účelom dohodnutej pracovnej pohotovosti je zabezpečenie nevyhnutných úloh, a to:  

v prípade potreby poskytnúť doprovod žiačke na ošetrenie na lekársku pohotovosť, a 

byť pripravený na výkon práce podľa pracovnej náplne. 

 

                                                          Čl. III 

      Rozsah pracovnej pohotovosti 
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1. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol na rozsahu pracovnej pohotovosti, a to 

v trvaní 7,5 hodín dňa 17.02.2020 (pondelok),  od 22:00 hod.  do 06:00 hod. 

 

              Čl. IV 

                         Miesto zdržania sa zamestnanca počas pracovnej pohotovosti 

 

1. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že počas pracovnej pohotovosti v čase 

uvedenom v čl. III bode 1 tejto dohody sa bude zamestnanec zdržiavať na pracovisku 

ku ktorému sa viaže výkon práce podľa pracovnej zmluvy tak, aby v prípade potreby 

bol zamestnanec pripravený vykonávať prácu najneskôr do 5 minút od času, kedy mu 

zamestnávateľ oznámil potrebu výkonu práce. 

 

Čl. V 

                                                         Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi. 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží jeden 

rovnopis. 

3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto dohody je možné len písomnou formou za súhlasu 

oboch účastníkov. 

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Zákonníka práce. 

5. Účastníci dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilí na uzavretie tejto dohody. Pred 

podpisom tejto dohody si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ňou súhlasia. Na znak 

svojej vôle byť viazaní touto dohodou ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Účastníci dohody prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto dohodou sú 

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch účastníkov nie je ničím 

obmedzená a dohodu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok 

 

 

V Košiciach 

 

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

Ing. Dana Rošková Mgr. Ivana Belejová 

               riaditeľka ŠI 


