
1 

 
INTERNÁ SMERNICA 

   FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU  
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, verejnej výskumnej inštitúcie 

sídlo: Klemensova 19, 811 09 Bratislava 
 

Smernica o pracovných podmienkach  
pri výkone práce z domácnosti  

 
 

Označenie predpisu: IS 2/2022 
 

(1) Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (ďalej aj „ústav“ alebo „zamestnávateľ“), 
vydáva túto Smernicu o pracovných podmienkach pri výkone práce z domácnosti v zmysle § 52 
Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZP“) 

 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

(1)  Zamestnávateľ  v časti IV., Čl. I. ods. 5 Pracovného poriadku určil zamestnancov, ktorí môžu 
vzhľadom na charakter a náplň svojej práce vykonávať v pracovnej dobe vedecký výskum aj 
v archívoch, knižniciach, alebo spracúvať materiál v mieste trvalého bydliska, prípadne 
prechodného bydliska, či miesta pobytu. S takýmto zamestnancom, môže byť po vzájomnej 
dohode, uzatvorený pracovný pomer, alebo dodatok k už existujúcej pracovnej zmluve, v zmysle  
§ 52 ZP. 
 
(2) Definícia domáckej práce je nasledovná: O domácku prácu ide vtedy, ak práca, ktorá by mohla 
byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, je vykonávaná pravidelne v rozsahu ustanoveného 
týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. 
 
 

Čl. II 
       Pracovný čas 

(1) Zamestnanec si pri výkone domáckej práce sám rozvrhuje pracovný čas a jeho pracovný pomer 
sa riadi Zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s týmito 
odchýlkami: 
 
a) neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom 
dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni, 
 
b) neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, 
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c) zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady 
mzdy podľa § 141 ods. 2 písm. d), 
 
d) zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 
mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové 
zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec 
so zamestnávateľom nedohodne inak. 

Čl. III 
Povinnosti zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu 

(1) Zamestnanci, vykonávajúci domácku prácu, sú povinní zdržiavať sa na pracovisku v pracovný 
deň, určený zamestnávateľom, resp. v deň určený ad hoc vedením ústavu, alebo vedúcim 
organizačnej jednotky, a to v čase potrebnom na ich účasť na pracovných poradách, pracovných 
rokovaniach či odborných podujatiach uskutočňovaných na pracovisku, pričom sú povinní prekážky 
v práci na svojej strane, resp. osobné prekážky v práci organizovať v maximálne možnej miere tak, 
aby  nepripadli na deň určený zamestnávateľom ako deň, kedy majú byť títo zamestnanci prítomní 
na pracovisku v zmysle časti IV., Čl. 1, ods. 6  Pracovného poriadku. 
 
(2) Zamestnanci, vykonávajúci domácku prácu, sú povinní vykazovať svoju prácu pravidelne 
mesačne na pracovných výkazoch. Pri vypĺňaní pracovných výkazov sa riadia pokynmi sekretariátu 
ústavu. Pracovný výkaz posielajú do 3 pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, ktorého 
sa pracovný výkaz týka, na emailovú adresu svojho priameho nadriadeného (v zmysle  
Organizačného poriadku ústavu).  
 
(3) Nezaslanie pracovného výkazu môže byť zamestnávateľom považované za absenciu, alebo za 
porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP a pracovník môže byť na toto porušenie písomne 
upozornený.   

Čl. IV 
Povinnosti vedúcich organizačných jednotiek pri domáckej práci 

(1) Vedúci organizačných jednotiek, do ktorých spadajú zamestnanci v zmysle Čl. I. bodu 1: 
-  riadia a organizujú ich prácu 
-  organizujú pracovné porady svojich organizačných jednotiek a zadávajú pracovné úlohy 
-  kontrolujú a hodnotia plnenie pracovných úloh, ktoré zamestnanci  v zmysle Čl. I. bodu 1 vykazujú 
na pracovných výkazoch 
- zasielajú skontrolované a písomne odsúhlasené pracovné výkazy svojich podriadených 
zamestnancov, a to najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca ktorého sa 
pracovný výkaz týka, na emailovú adresu sekretariátu ústavu (filosekr@savba.sk) 
-  bezodkladne a včas oznamujú riaditeľovi ústavu všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 
pracovný pomer zamestnanca, ktorý je zaradený do ich organizačnej jednotky. Takýmito 
skutočnosťami sú najmä: dlhodobé neplnenie zverených pracovných úloh, neodovzdanie 
pracovného výkazu, neodpovedanie na korešpondenciu, telefonáty ani na opakované výzvy. 
 
(2) Nezaslanie pracovného výkazu podriadeného zamestnanca/cov vedúcim organizačnej jednotky 
môže byť  zamestnávateľom považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP 
a pracovník môže byť na toto porušenie písomne upozornený. 
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Čl. V 

Čerpanie dovolenky pri domáckej práci 
 

(1) Čerpanie dovolenky upravuje vnútorný predpis – Smernica o čerpaní dovolenky. 
Táto smernica platí aj pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu. 
 

Čl. VI 
Stravovanie zamestnancov pri domáckej práci 

 
(1)  Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie zamestnanca, vykonávajúceho domácku 
prácu za rovnakých podmienok ako u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na pracovisku. 
Stravovanie zamestnancov zabezpečuje ústav vo vlastnom stravovacom zariadení v zmysle § 152, 
ods. 2. ZP.  

 

Čl. VII 
Materiálne a technické zabezpečenie zamestnancov pri domáckej práci 

 
(1) Zamestnanec, vykonávajúci domácku prácu bude používať na jej výkon technické 
a programové vybavenie zakúpené zamestnávateľom. Zamestnávateľ bude na základe písomnej 
požiadavky zamestnanca zaslanej mailom zamestnancovi zabezpečovať kancelársky materiál, 
potrebný pre jeho prácu pre zamestnávateľa. Zamestnanec je povinný prísť si objednaný materiál 
osobne prevziať do sídla zamestnávateľa vo vopred dohodnutom termíne. 
 
(2) V prípade, že zamestnanec potrebuje pre výkon svojej práce špeciálny materiál, literatúru, 
programové vybavenie, ktoré bude nakupovať online, nechá si takýto nákup vopred schváliť 
vedúcim grantu, z ktorého prostriedkov sa bude nákup realizovať a požiada o vystavenie 
objednávky/žiadanky ekonomické oddelenie ústavu. Podrobnosti o drobných nákupoch v hotovosti 
upravuje Smernica o drobných nákupoch v hotovosti. 
 
(3) Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu je povinný bezodkladne informovať 
zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a 
programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia, alebo o iných podobných 
príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu pre zamestnávateľa. 
 
(4) Zamestnávateľ bude informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania 
technického a programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia týchto 
obmedzení.  
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Čl. VIII 
Zvýšené výdavky zamestnanca spojené s výkonom domáckej práce 

 
(1) V zmysle § 145 ods. 2 Zákonníka práce bude zamestnávateľ povinný uhradiť preukázateľne zvýšené 
výdavky zamestnanca spojené s výkonom domáckej práce. 

 
(2) V prípade, že výkonom domáckej práce pre zamestnávateľa dôjde preukázateľne k zvýšeniu nákladov 
zamestnanca na energie alebo internetové pripojenie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, 
zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú na úhrade týchto zvýšených nákladov zo strany 
zamestnávateľa za týchto podmienok:  

a) zamestnanec musí tieto zvýšené náklady zamestnávateľovi písomne zdokumentovať, a to 
predložením všetkých potrebných dokladov a vyúčtovaní za predchádzajúce a súčasné obdobie.  
b) Zamestnávateľ všetky doklady preskúma a bude požadovať od zamestnanca aj čestné 
vyhlásenie o tom, že nepracuje zároveň pre iného zamestnávateľa a že mu tieto zvýšené náklady 
vznikli iba a výhradne pri výkone práce pre Filozofický ústav SAV, v.v.i., s tým, že si ich náhradu 
neuplatňuje zároveň aj u iného zamestnávateľa.  
c) Pri spotrebe energií a nákladov na internet sa bude preukazovať ich zvýšený odber čo do 
množstva, nie zvyšovanie koncových cien zo strán dodávateľov týchto komodít a služieb.  
d) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu po preskúmaní týchto nákladov dohodnúť na paušálnej 
výške úhrady vzniknutých nákladov v prípade, že sa hodnoverne preukáže, že výkonom domáckej 
práce naozaj prišlo k výraznému zvýšeniu nákladov zamestnanca, ktoré vznikli v súvislosti 
s výkonom domáckej práce pre zamestnávateľa.  
e) V prípade, že výkonom domáckej práce nedôjde preukázateľne k zvýšeniu nákladov 
zamestnanca na energie alebo internetové pripojenie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, 
nebude si zamestnanec tieto náklady u zamestnávateľa uplatňovať. 

 
Čl. IX 

Ostatné podmienky domáckej práce 
 

(1) Zamestnávateľ bude predchádzať izolácii zamestnanca, vykonávajúceho domácku prácu, od 
ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa, ak je to možné na účely 
stretnutia sa s ostatnými zamestnancami, taktiež umožní zamestnancovi, vykonávajúcemu domácku 
prácu, prístup k  zvyšovaniu jeho kvalifikácie, rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom 
výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. 
 
(2) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na zrušení dodatku k pracovnej zmluve 
o domáckej práci v prípade, že pominú dôvody na jeho trvanie, alebo ak jedna zo strán nebude vedieť 
splniť podmienky stanovené touto smernicou. 
 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Túto Smernicu o pracovných podmienkach pri výkone práce z domácnosti schválila správna rada 
FiÚ SAV, v.v.i. dňa  2.5.2022  
 
(2) Táto Smernica o pracovných podmienkach pri výkone práce z domácnosti nadobúda účinnosť deň 
po jej zverejnení na webovom sídle ústavu. 
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V Bratislave dňa 3.5.2022 

 ………………………………………………… 
 doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
 riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i. 

 


