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Dodatok č. 3 

k pracovnému poriadku MÚ MČ Košice–Dargovských hrdinov zo dňa 15. 2. 2018 v znení 
dodatku č. 1 zo dňa  2. 7. 2018  a dodatku č. 2 zo dňa  28. 4. 2022  

 
 

Čl. I. 
 
Pracovný poriadok MÚ MČ Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 15. 2. 2018 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 2. 7. 2018 a dodatku č. 2 zo dňa 28. 4. 2022  sa mení a 
dopĺňa nasledovne : 
 
1. V § 7 sa za ods. 8 vkladajú nové odseky  9,10,11,12, ktoré znejú:  

 
 

„9)   Od zamestnancov (s výkonom práce v sídle zamestnávateľa) sa očakáva, že si 
vždy zachovajú čistý a elegantný vzhľad a obliekajú sa spôsobom, ktorý je vhodný pre 
vykonávanú prácu a v súlade s bezpečnostnými predpismi. Oblečenie na pracovisku 
nesmie slúžiť ako rozptýlenie pre ostatných zamestnancov, klientov alebo iných 
návštevníkov“. 
„10)  Za nevhodné možno považovať najmä:  
- odhaľujúce oblečenie, ktoré odhaľuje chrbát, hrudník, žalúdok, pupok, spodnú 

bielizeň alebo oblečenia s nevhodnými rázporkami, 

- tričká ležérnej povahy, napr. tričká potlačené alebo vyšívané výrokmi alebo 

tímovými logami ako aj tie, ktoré sú určené na nosenia ako tielka, 

- topy so špagetovými ramienkami, alebo obtiahnutými košeľami, 

- šortky, alebo veľmi krátke sukne, 

- cvičebné oblečenie, vrátane teplákov, mikín s kapucňou,  

- plážové oblečenie, vrátane plaviek alebo ležérnych žabiek, 

- priesvitné materiály, 

- džínsy so škvrnami alebo v zničenom vzhľade (roztrhané)“. 

„11) Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať etiku obliekania 
zamestnávateľa a udržiavať primeraný imidž pracoviska vždy, keď sú v práci, alebo 
inak zastupujú zamestnávateľa napr. počas školení, rokovaní orgánov mestskej časti, 
volieb a pod“. 
„12)   Nedodržanie týchto zásad môže viesť k primeranému disciplinárnemu konaniu, 
resp. porušeniu pracovnej disciplíny až do skončenia pracovného pomeru“. 

 
 
 

Čl. II. 
 

 

1. V ostatných častiach ostáva pracovný poriadok MÚ MČ Košice – Dargovských 
hrdinov zo dňa 15. 2. 2018  v znení dodatku č. 1 zo dňa 2. 7. 2018 a dodatku č. 2 zo 
dňa 28. 4. 2022 v platnosti bez zmien. 
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2. K vydaniu dodatku č. 3 k pracovnému poriadku udelil závodný výbor základnej 
organizácie súhlas dňa  26. 8. 2022. 

3.  Dodatok č. 3 k pracovnému poriadku bol zverejnený dňa  26. 8. 2022. 

4.  Účinnosť dodatku č. 3  k pracovného poriadku sa určuje dňom 1. 9. 2022.     

 

 

Košice 26. 8. 2022  

 

 

 

 

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

                                                                          Mgr. Jozef Andrejčák v. r.                                                                                             

                                                                                    starosta 
 


