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1. Účel 

Táto smernica upravuje ciele a význam hodnotenia pracovného výkonu, stanovuje metodiku 
hodnotenia pracovného výkonu, okruhy hodnotených a hodnotiteľov, spôsob hodnotenia, 
kritériá a intervaly hodnotenia. 

2. Základné pojmy 

Hodnotenie pracovného výkonu je porovnávanie pomeru k práci, k pracovnému kolektívu 
a pracovných výsledkov a realizuje sa podľa :    

a) Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce. 
b) Zákon 317/2009 Z. z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Hodnotený – zamestnanec, ktorého pracovný výkon hodnotia. 

Hodnotiteľ – zamestnanec, ktorý hodnotí pracovný výkon podriadeného zamestnanca. 

Metóda hodnotenia – postup, spôsob hodnotenia a tiež postup i spôsob spracovávania 
a zaznamenávania jeho výsledkov. 

Hodnotiace obdobie – časový interval, za ktorý sa hodnotí, t. j. štvrťrok, polrok, rok. 

3. Oblasť platnosti 

Táto smernica platí pre všetky organizačné zložky zamestnávateľa. 

4. Predmet smernice 

Význam a ciele hodnotenia pracovného výkonu 

Význam hodnotenia pracovného výkonu spočíva v tom, že zamestnávateľ získava presnejšie 
informácie o svojich zamestnancoch, čo mu umožňuje lepšie plánovať ich mobilitu, správne 
ich vyberať a zaraďovať, vhodne usmerňovať ich odborný rozvoj a výkon, správne využívať 
ich pracovný a tvorivý potenciál a na základe toho optimalizovať personálnu štruktúru. 

Ciele hodnotenia pracovného výkonu: 
• viesť hodnotiteľov k lepšiemu poznaniu hodnotených zamestnancov, ich úloh a činností, 
• u hodnotiteľov vyvolávať poznanie samých seba, svojich schopností alebo nedostatkov 
v poznaní a hodnotení iných zamestnancov, 
• viesť hodnotiteľov ku skvalitneniu personálneho riadenia personálnych činností, 
• viesť hodnotiteľov k záverom pre potreby odborného rastu alebo profesionálneho postupu, 
• poskytovať vecné predpoklady pre odmeňovanie a pre vyjadrovanie uznania za prácu, 



• viesť hodnotiteľov, ale aj zamestnancov k organizačným, technickým alebo racionalizačným 
opatreniam. 

Vymedzenie okruhu hodnotených zamestnancov 

Hodnotenie pracovného výkonu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zaradených 
v pedagogickom procese a technicko-hospodárskych funkciách. Hodnotení zamestnanci sú 
rozdelení do štyroch okruhov: 
a)manažér škôl,  riaditelia škôl, 
b) vedúci útvarov priamo riadení manažérom, resp. riaditeľmi jednotlivých škôl, 
c) ostatní vedúci útvarov, ktorí nie sú zaradení v okruhu B, 
d) všetky ostatné funkcie technicko-hospodárskych zamestnancov. 

Vymedzenie hodnotiteľov 

Hodnotiteľmi sú priami nadriadení hodnotených zamestnancov vymedzených v jednotlivých 
okruhoch a zriaďovateľ. 

Pravidelné hodnotenia pomeru zamestnancov k práci a pracovnému kolektívu a ich 
pracovných výsledkov patrí k základným povinnostiam vedúcich zamestnancov, ktoré ukladá 
Zákonník práce. 

Metóda hodnotenia 

Metódou hodnotenia je porovnávanie hodnotených s predlohou na základe posudzovacej 
číselno-slovnej stupnice. Hodnotenie pracovného výkonu robí hodnotiteľ v priebehu celého 
hodnotiaceho obdobia na základe pozorovania a porovnávania skutočného pracovného 
výkonu hodnoteného zamestnanca a stanovených kritérií pre hodnotenia pracovného výkonu. 
Po ukončení hodnotiaceho obdobia hodnotiteľ zhrnie hodnotenia do hodnotiaceho formulára. 

Na základe výsledkov hodnotenia má hodnotiteľ možnosť navrhnúť hodnoteného 
zamestnanca: 
a) na zaradenie do inej funkcie, 
b) na zaradenie do jednotlivých foriem vzdelávania uvedených v pláne kariérového 
vzdelávania  

c) v prípade neuspokojivých pracovných výsledkov vyzvať hodnoteného na ich odstránenie 
s upozornením na možnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) bod 
4 Zákonníka práce. 

S každým hodnoteným zamestnancom urobí hodnotiteľ pohovor, ktorý môže viesť v zmysle 
návodu k efektívnemu hodnotiacemu pohovoru uvedeného v prílohe č. 5 tohto interného 
predpisu. V pohovore ho oboznámi s hodnotením jeho pracovného výkonu a s prípadnými 
závermi na jeho zlepšenie alebo s návrhmi na odborný rozvoj alebo profesionálny postup. 

Pri hodnotení pracovného výkonu je hodnotiteľ povinný dodržať metodiku hodnotenia 
stanovenú v tejto smernici. Pri hodnotení sa hodnotiteľ musí opierať o fakty a nie o dojmy, 
preto je dôležité pre hodnotiteľa viesť si v priebehu hodnotiaceho obdobia záznamy 
o pracovnej výkonnosti hodnotených zamestnancov. 



Kritériá hodnotenia  

Kritériá hodnotenia sú pre všetky okruhy hodnotených zamestnancov klasifikované štyrmi 
bodmi, pričom štvorbodová klasifikácia je najvyšším a jednobodová klasifikácia najnižším 
ohodnotením plnenia kritéria. Kritériá sú diferencované pre jednotlivé okruhy hodnotených.  

Kritériá hodnotenia sú stanovené na základe charakteristík pracovných miest, teda popisov 
pracovných činností a kvalifikačných predpokladov. 

Charakteristika a stupne hodnotenia kritérií sú uvedené v prílohe č. 2 tejto smernice. Použitie 
hodnotiacich kritérií je diferencované podľa jednotlivých okruhov hodnotených zamestnancov 
a je uvedené v prílohe č. 3 tejto smernice.         

Hodnotiace obdobie 

Hodnotiace obdobie je diferencované podľa jednotlivých okruhov hodnotených nasledovne: 
• okruh A, B k 15. 9. príslušného roka, 
• okruh C, D k 15. 6. príslušného roka. 

K uvedeným termínom je každý vedúci povinný zhodnotiť svojich podriadených, urobiť 
s nimi hodnotiaci rozhovor a hodnotiaci formulár okruhov B, C, D odovzdať manažérovi do 
14 dní od stanovených termínov. 

Hodnotiace formuláre pre zamestnancov kategórie A (riaditelia škôl) sú uložené po vykonaní 
hodnotenia v kancelárii manažéra. 

Mimoriadne pracovné hodnotenie 

Vykonáva sa: 
• u novonastupujúcich zamestnancov sa hodnotenie vykoná ešte pred ukončením skúšobnej 
lehoty, aby bolo možné rozhodnúť o ďalšom prijímacom pokračovaní, 
• pred nástupom na novú funkciu hodnotenie zamestnanca vykoná jeho priamy nadriadený, 
• ak o to požiada zamestnanec a sú preto objektívne príčiny, vykoná hodnotiteľ hodnotenie 
v záujme objektívnosti, prípadne aby sa odstránili zdroje napätia alebo perspektívne možné 
konflikty. 

Formulár hodnotenia, jeho vypracovanie a manipulácia s formulárom 

Vzor formulára je v prílohe č. 1. Potrebný počet formulárov zabezpečí sekretariát riaditeľov 
jednotlivých škôl. Formulár sa vyplňuje dvojmo, pričom kópia ostáva hodnotiteľovi, originál 
postúpi tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom. Hodnotiteľ hodnotí podľa kritérií, ktoré 
zodpovedajú jednotlivým okruhom hodnotených zamestnancov. Body pridelené za jednotlivé 
kritériá sa sčítajú. Stupnice výsledkov hodnotenia tvoria prílohu č. 4 tohto interného predpisu.  

Hodnotený zamestnanec musí byť oboznámený s jemu prislúchajúcim hodnotením, čo potvrdí 
svojím podpisom na hodnotiacich formulároch. 

Obsah vypracovaného hodnotiaceho formulára je dôvernou informáciou. Každý hodnotiteľ 
a mnažér zodpovedá za to, aby sa vypracovaný formulár nedostal do nepovolaných rúk. 
Hodnotiteľ na požiadanie umožní prístup k vyplneným formulárom svojmu nadriadenému. 



Pripomienky hodnoteného k hodnoteniu sa riešia v priebehu hodnotiaceho rozhovoru 
a v prípade zásadných rozporov sa riešia s nadriadeným vyššieho stupňa. Neplnenie úloh 
vyplývajúcich z tejto smernice sa bude posudzovať ako dôvod na uplatnenie zníženia 
dohodnutej (zmluvnej) mzdy alebo osobnej zložky mzdy. 

Školenie 

Každý riadiaci zamestnanec je povinný zúčastniť sa školenia, ktorého obsahom je oboznámiť 
hodnotiteľov: 
• s významom a cieľmi hodnotenia pracovného výkonu, 
• ako pracovať s hodnotiacim formulárom, 
• ako sa vyvarovať hodnotiteľských chýb, 
• ako viesť hodnotiteľský rozhovor. 

Školenie organizuje manažér, každý vedúci zamestnanec bude naň pozvaný. 

5. Právomoci a zodpovednosť 

Manažér škôl zodpovedá za: 
• kontrolu plnenia interného predpisu, 
• účinnosť a aktualizáciu, 
• spracovanie rozboru v určených termínoch. 

Vedúci zamestnanci zodpovedajú za vypracovanie hodnotiacich formulárov v určených 
termínoch, spracovaných v zmysle zásad tejto smernice. 

6. Odkazy a poznámky 

Súvisiace predpisy: 
• Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 
• Zákon 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• mzdový predpis o odmeňovaní zamestnancov, 
• popisy pracovných činností, 
• pracovný poriadok. 

7. Záznamy o archivácii dokladov 

Po ukončení platnosti interného predpisu archivuje jeden výtlačok odbor personálnej práce po 
dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby odovzdá jeden výtlačok do archívu. 

Originály spracovaných hodnotiacich formulárov sú uložené na odbore personálnej práce. Pri 
skončení pracovného pomeru zamestnanca sa založia do osobnej karty, s ktorou po troch 
rokoch budú odovzdané do archívu.  

 



8. Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2011 

9. Prílohy 

1. Formulár hodnotenia 
2. Charakteristika kritérií 
3. Stanovenie kritérií pre jednotlivé okruhy 
4. Stupnice hodnotenia 
5. Návod k efektívnemu hodnotiacemu pohovoru 

 


