
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení  

Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Predloženie návrhu základného pracovnoprávneho predpisu, Zákonníka práce je v Programovom 
vyhlásení vlády Slovenskej republiky formulované ako jedna z hlavných úloh. 

V uplynulých rokoch došlo k zásadným zmenám politického a ekonomického systému Slovenskej 
republiky, ktoré si nevyhnutne vyžiadali reformu celého právneho poriadku, pracovné právo 
nevynímajúc. Prvá etapa reformy pracovného práva začala v roku 1990. Vytvorila základné 
predpoklady prechodu od centrálne plánovaného hospodárstva k trhovému hospodárstvu. Novela 
Zákonníka práce, zákon č. 3/1991 Zb. znížil mieru kogentných, donucujúcich ustanovení Zákonníka 
práce, čím súčasne vytvoril širší priestor pre uplatnenie zmluvnej voľnosti v pracovnoprávnych 
vzťahoch. Zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní boli vytvorené predpoklady pre 
autonómne kolektívne vyjednávanie sociálnych partnerov právnou úpravou procesu uzatvárania 
kolektívnych zmlúv. 

Aj keď Zákonník práce bol viackrát zmenený a doplnený, rozsahom i kvalitou predstavuje len 
zavŕšenie prvej etapy reformy pracovného práva, charakterizujúcej prechod od centrálne riadeného 
hospodárstva k trhovému hospodárstvu. 

Návrh nového Zákonníka práce predstavuje druhú etapu reformy pracovného práva, ktorá má 
vytvoriť optimálne predpoklady pre fungovanie trhového hospodárstva. 

Nutnosť zavŕšenia reformy pracovného práva Slovenskej republiky vyplýva nielen z pripravovaného 
vyčlenenia verejnoprávnej sféry zamestnancov štátnej služby, ale je určená aj vecnými hľadiskami. 

Aj keď v rámci prvej etapy reformy pracovného práva bol znížený rozsah donucujúcich ustanovení 
Zákonníka práce, ešte stále nedostatočne reaguje na potreby trhového hospodárstva. Miera 
donucujúcich ustanovení Zákonníka práce je ešte stále vysoká a nevytvára potrebné predpoklady pre 
uplatnenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov ale aj pre uplatnenie zmluvnej 
voľnosti strán kolektívnej zmluvy. Preto základným cieľom rekodifikácie pracovného práva Slovenskej 
republiky je podstatné zníženie donucujúcich ustanovení Zákonníka práce a prehĺbenie princípu 
zmluvnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Návrh nového Zákonníka práce predstavuje podstatnú liberalizáciu a dereguláciu pracovného práva, 
čo zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva. 

Potreba rekodifikácie pracovného práva je určená aj medzinárodnými hľadiskami spojenými s 
procesom začleňovania Slovenskej republiky do medzinárodných hospodárskych a sociálnych 
štruktúr. Vytvára základné predpoklady pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. 
Podmienkou vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie je dosiahnutie takých právnych 
štandardov, ktoré budú zaručovať harmonizáciu nášho právneho poriadku so Smernicami Európskej 
únie, ktoré sú obsiahnuté v 4. kapitole Bielej knihy. 

Rekodifikácia pracovného práva v Slovenskej republike vychádza zo základných sociálnych práv 
občanov zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, z práv zakotvených v Európskej sociálnej charte 
ako aj v Charte základných sociálnych práv zamestnancov, prijatej na platforme Európskej únie v roku 
1989. Rekodifikácia pracovného práva Slovenskej republiky súčasne zodpovedá nielen ratifikovaným 
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Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce, ale aj Dohovorom, ktoré bude Slovenská republika v 
krátkom čase ratifikovať. 

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy Zákonníka práce, v ktorom ešte stále dominujú donucujúce 
ustanovenia, návrh nového Zákonníka práce upravuje len základné povinnosti zamestnancov a 
zamestnávateľov a minimálne štandardy sociálnych práv. 

Návrh Zákonníka práce výrazne posilňuje zmluvnú slobodu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, čo 
zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva, medzi ktorými dominuje princíp slobody. 

Prehĺbenie zmluvného princípu sa prejavuje nielen pri založení pracovného pomeru, ale aj pri jeho 
zmene. Pracovný pomer sa navrhuje založiť len na základe pracovnej zmluvy. Vypúšťa sa doterajší 
spôsob založenia pracovného pomeru vymenovaním, ktorý pre svoj verejnoprávny charakter 
nezodpovedá súkromnoprávnym princípom pracovného práva a ktorý sa v aplikačnej praxi politicky 
zneužíval a bol predmetom oprávnenej kritiky nielen zo strany právnej teórie, ale aj praxe. Založenie 
pracovného pomeru vymenovaním stráca svoje právne opodstatnenie aj v súvislosti s návrhom 
právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov. 

Princíp zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov je na rozdiel od doterajšieho právneho stavu 
zvýraznený aj pri zmene pracovného pomeru a čiastočne pri skončení pracovného pomeru, čím sa 
viac ako doteraz zabezpečuje ochrana zamestnancov. 

Princíp zmluvnej voľnosti sa prelína celým obsahom pracovného pomeru a vo svojich právnych 
následkoch znamená podstatnú liberalizáciu a dereguláciu pracovného práva. 

V priamej nadväznosti na prehĺbenie princípu zmluvnosti sa navrhuje upraviť minimálne pracovné 
podmienky napríklad určením minimálnej dĺžky nepretržitého odpočinku v týždni, minimálnej dĺžky 
odpočinku medzi dvoma zmenami, určením minimálnej prestávky v práci, ustanovením maximálnej 
dĺžky pracovného času, maximálneho rozsahu pracovnej pohotovosti, práce nadčas, a minimálnej 
dĺžky dovolenky. 

Priaznivejšia úprava pracovných a mzdových podmienok zamestnancov sa navrhuje upraviť v 
kolektívnych zmluvách. Hranicou zmluvnej autonómie budú kogentné, donucujúce ustanovenia 
Zákonníka práce, ktorých rozsah sa výrazne znižuje. 

Pretože návrh nového Zákonníka práce v súlade s pracovným právom Európskej únie vychádza z tzv. 
čistého pracovného času, maximálna dĺžka pracovného času sa navrhuje upraviť na 40 hodín 
týždenne, v druhej alternatíve 37 a 1/2 hodiny týždenne a u zamestnancov mladších ako 16 rokov na 
30 hodín týždenne. 

V záujme právnej istoty zamestnanca v súlade so Smernicami EÚ sa navrhuje zaviesť písomné 
potvrdenie o obsahu pracovnej zmluvy. Na rozdiel od doterajšieho právneho stavu ide o doplňujúcu 
právnu garanciu zamestnancov pre prípad, že pracovná zmluva nebude uzavretá v písomnej forme. 
Návrh nového Zákonníka práce počíta s uvedenou právnou garanciou aj v prípade zmeny pracovného 
pomeru. 

Na rozdiel od doterajšieho Zákonníka práce, návrh novej právnej úpravy predpokladá len úpravu 
pracovného pomeru bez existencie inštitútu dohody o pracovnej činnosti. Uvedený inštitút 
neupravuje ani jedna z krajín Európskej únie. Podľa doterajšieho právneho stavu dohody o pracovnej 
činnosti boli len doplnkovým pracovnoprávnym vzťahom, s uplatňovaním ktorého mala aplikačná 



prax prevažne negatívne skúsenosti. Dohodou o pracovnej činnosti sa doteraz často simuloval 
pracovný pomer. 

Z formálnoprávneho hľadiska návrh Zákonníka práce na rozdiel od doterajšieho právneho stavu 
podstatne zjednodušuje právnu úpravu pracovnoprávnych vzťahov tým, že do obsahového rámca 
svojich ustanovení inkorporuje prevažnú časť doterajšieho vykonávacieho nariadenia k Zákonníku 
práce a ďalšie nadväzujúce všeobecne záväzné právne predpisy. Zo mzdovej oblasti sa transformuje 
najmä zákon o mzde v modifikovanej forme niektorých ustanovení vzhľadom na potreby praxe. Zo 
všeobecnej časti návrhu Zákonníka práce sa vypustili niektoré ustanovenia, ktoré boli duplicitné s 
Občianskym zákonníkom. 

Z hľadiska možných dôsledkov návrhu zákona na zamestnanosť sa predpokladá stabilita udržania 
pracovných miest a to najmä vzhľadom na sprísnenie podmienok hromadného prepúšťania a 
liberalizáciu v kolektívnom vyjednávaní o pracovných podmienkach. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky žiadalo vo svojom stanovisku zo dňa 18. 2. 2000 doplniť 
dôvodovú správu o kvantifikáciu rozpočtových dôsledkov návrhu zákona. Na základe vykonanej 
kvantifikácie (príloha k dôvodovej správe) predložený návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, 
na rozpočty miest a obcí a nezakladá ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. 

Návrh zákona Zákonník práce bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej 
republiky 25. februára 2000 a 31. marca 2000 s týmito závermi: 

Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nedospela k dohode, Asociácia 
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky nesúhlasí s predloženým materiálom, 
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky súhlasí s predloženým materiálom a odporúča 
materiál na ďalšie legislatívne konanie. 

V novom upravenom znení návrhu zákona Zákonník práce predloženom na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky 6. júla 2000, ktoré bolo prerušené, schválila vláda Slovenskej republiky zmeny 
niektorých ustanovení návrhu Zákonníka práce. So schválenými zmenami Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej republiky nesúhlasila. Dňa 18. septembra 2000 sa uskutočnilo rokovanie sociálnych 
partnerov, na ktorom došlo k vzájomnej dohode. Nové dohodnuté znenia sú zapracované v tomto 
návrhu zákona. 

Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky Anna Machaliková tajomník 

Na rokovanie vlády SR dňa 21. 6. 2000 č. materiálu 1372/2000 K bodu 8 

STANOVISKO Návrh Zákon Zákonník práce. 

Predmetný materiál bol prerokovaný dňa 25. 2. 2000 a 31. 3. 2000 boli k nemu prijaté nasledovné 
závery: 

Rada 

A.   nedospela k dohode, 

B.   AZZZ SR nesúhlasí s predloženým materiálom., 

C.   KOZ SR súhlasí s predloženým materiál a odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie. 



V Bratislave 19. 6. 2000 

 
Závery z rokovania AZZZ SR a KOZ SR k Návrhu Zákonníka práce.. 

Na rokovaní 18. 9. 2000 bola dosiahnutá dohoda vo všetkých sporných bodoch: 

§ 74 ods. 2 

Bolo dohodnuté, že ku všetkým prípadom skončenia pracovného pomeru s odborovým funkcionárom 
bude potrebný súhlas príslušného odborového orgánu; ak odborový orgán odmietne súhlas udeliť, 
zamestnávateľ bude mať právo v lehote 30 dní požiadať inšpekciu práce o nahradenie súhlasu. 

§ 85 ods. 2 

Bolo dohodnuté, že dĺžka týždenného pracovného času bude stanovená na "najviac 40 hodín". 

§103 ods. l, 2. 

Bolo dohodnuté, že dĺžka dovolenky bude stanovená na "najmenej 4 týždne" a "po 15 rokoch 
pracovného pomeru najmenej 5 týždňov". Súčasne sa do nového Zákonníka práce prevezme 
ustanovenie § 103 ods. 1, 2 a 5 súčasného Zákonníka práce (náhradné doby pre výpočet dovolenky). 

§ 137 ods. 1 písm. c 

Bolo dohodnuté, že k textu predbežne schválenému vládou SR 6. 7. 2000 sa stanoví minimálny rozsah 
voľna na odborovú činnosť pri krátkodobom uvoľnení odborového funkcionára a člena 
zamestnaneckej rady - pre odborový orgán 30 minút na 1 člena odborovej organizácie mesačne a pre 
zamestnaneckú radu 10 minút na 1 zamestnanca mesačne. Toto ustanovenie sa premietne aj do § 
240 ods. 3 a do § 138 ods. 2. Ďalej bolo dohodnuté, že na účel odborového vzdelávania 
zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu "najmenej 2 pracovné dni na 
funkcionára ročne". 

§ 240 ods. 3 

Bolo dohodnuté, že bude platiť pôvodný text spred rokovania vlády SR 6. 7. 2000. Aj dlhodobo 
uvoľnenému odborovému funkcionárovi zamestnávateľ poskytne náhradu mzdy. 

§ 87 ods. 1 a § 90 ods. 2 

Bolo dohodnuté, že bude ponechaný platný právny stav. 

V Bratislave dňa 18. 09. 2000 

Michal Ľach 

Ivan Saktor 

 
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 



návrhu zákona s právom Európskej únie 

1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky 2. Názov návrhu zákona: Zákonník práce 

3.    V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená v týchto smerniciach: 

a)   Smernica Rady č. 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov, 
týkajúca sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy, 

b)   Smernica Rady č. 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o 
pracovné podmienky, 

c)   Smernica Rady č. 77/187/EHS zo 14. februára 1977 o zbližovaní zákonov členských štátov, ktoré sa 
týkajú ochrany práv zamestnancov v prípadoch prevodov organizácií, podnikov alebo častí organizácií 
alebo podnikov (v znení smernice Rady 98/50/ES), 

d)   Smernica Rady č. 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácií zákonov členských štátov 
týkajúcich sa ochrany práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, 

e)   Smernica Rady č. 91/383/EHS zo dňa 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v 
ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s 
dočasným pracovným pomerom, 

f)    Smernica Rady č. 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať 
zamestnancov o podmienkach aplikovateľných na zmluvu alebo zamestnanecký vzťah, 

g)   Smernica Rady č. 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a 
dojčiacich pracovníčok, 

h) Smernica Rady č. 93/104/ES z 23. novembra 1993 o určitých aspektoch organizácie pracovného 
času, 

i) Smernica Rady č. 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci,  

j) Smernica rady č. 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní európskej podnikovej rady alebo 
procedúry v podnikoch komunitárnej veľkosti a v skupinách podnikov komunitárnej veľkosti pre účely 
informovania zamestnancov a konzultovania s nimi v znení smernice Rady 97/74/ES,  

k) Smernica Rady č. 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej 
medzi UNICE, CEEP a ETUC v znení smernice Rady 97/75/ES,  

l) Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 96/71/ ES zo 16. decembra 1996 týkajúca sa vysielania 
pracovníkov pri výkone zamestnania v rámci zabezpečovania služieb,  

m) Smernica Rady č. 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkazovom bremene v prípadoch diskriminácie 
na základe pohlavia v znení smernice Rady 98/52/ES,  

n) Smernica Rady č. 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na čiastočný 
úväzok, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC v znení smernice Rady 98/23/ES,  



o) Smernica Rady č. 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácií zákonov členských štátov týkajúcich sa 
hromadného prepúšťania. 

4.    Návrh zákona svojou problematikou 

a)  patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej 

dohody o pridružení v oblasti ochrany zamestnancov na pracovisku, b) patrí medzi priority uvedené v 
Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu 
Európskej únie (Biela kniha) v sekcii 4 Sociálne záležitosti, oblasť I. Rovnosť príležitostí pre mužov a 
ženy, oblasť III. Bezpečnosť a zdravie pri práci a oblasť IV. Pracovné zákonodarstvo a pracovné 
podmienky. 

5.    Smernica uvedená pod bodom 3 písmeno 

a)   zabezpečuje zvýšenie právnej ochrany zamestnancov, ktorí môžu utrpieť ujmu v dôsledku 
neuplatnenia zásady rovnakého odmeňovania, 

b)   zabezpečuje rovnosť zaobchádzania pre mužov a ženy, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 
funkčného postupu, odbornému vzdelávaniu a o pracovné podmienky, 

c)   ustanovuje povinnosť zamestnávateľa informovať zástupcov zamestnancov pri prechode práv a 
povinností z pracovnoprávnych vzťahov o dôvode práv prechodu, o právnych, ekonomických a 
sociálnych dôsledkoch prechodu a o plánovaných opatreniach vzťahujúcich sa na zamestnancov, 

d)   upravuje zabezpečovanie nárokov zamestnancov, ak ich zamestnávateľ je v platobnej 
neschopnosti, 

e)   zabezpečuje osobitne požiadavky pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov ktorí majú 
uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, 

f)    ustanovuje povinnosť zamestnávateľovi informovať prostredníctvom písomného dokladu 
každého zamestnanca o základných podmienkach jeho pracovného pomeru, 

g)   zabezpečuje dosiahnutie zlepšenia pracovných podmienok z hľadiska bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci tehotných zamestnankýň a zamestnankýň, ktoré dojčia svoje dieťa, 

h) zabezpečuje minimálne požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ustanovením 
maximálneho pracovného času, minimálnej doby odpočinku, nočnej práce a dovolenky na zotavenie,  

i) zabezpečuje ochranu mladistvých pri vstupe do zamestnania ustanovením minimálneho veku pre 
vstup do zamestnania, úpravu pracovných podmienok mladistvých, ktoré ich budú chrániť pred 
prácami, ktoré škodia ich zdraviu, ich fyzickému, psychickému, morálnemu a sociálnemu vývoju,  

j) zabezpečuje riadne informovanie zamestnancov podnikov pôsobiacich v rámci Spoločenstva a 
konzultovanie s nimi v prípade, že rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú, prijíma iný členský štát, ako je štát 
v ktorom sú zamestnaní,  

k) ustanovuje minimálne požiadavky na zosúladenie rodičovských a pracovných zodpovedností 
pracujúcich rodičov, zakotvuje rovnaké príležitosti a rovnaký postup medzi mužmi a ženami na 
individuálne právo na rodičovskú dovolenku na základe narodenia alebo adopcie dieťaťa, 



l) zabezpečuje sa ochrana vysielaných zamestnancov na prácu do iného členského štátu,  

m) zabezpečuje ochranu zamestnanca v prípade jeho diskriminácie z dôvodu pohlavia tým, že 
dôkazné bremeno o diskriminácii prenáša na zamestnávateľa,  

n) ustanovuje zákaz diskriminácie zamestnancov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, uľahčuje 
zamestnávanie zamestnancov na práce na čiastočný úväzok,  

o) zakotvuje dve definície hromadného prepúšťania a umožňuje členským štátom, aby si vo svojom 
zákonodarstve upravili jednu z nich s cieľom zabezpečiť minimálnu ochranu zamestnancov pred 
hromadným prepúšťaním, 

6.    Stupeň kompatibility je "úplný" s právnymi normami. 

TABUĽKY ZHODY zákona s právom Európskej únie 

(pozn. tabuľky sú dostupné v PDF formáte v prílohe) 

TABUĽKY ZHODY návrhu zákona s právom Európskej únie 

(pozn. tabuľky sú dostupné v PDF formáte v prílohe) 

  

Osobitná časť 

K základným zásadám 

čl. I až X 

V základných zásadách sú vyjadrené zásadné myšlienky, ktoré vyjadrujú základné princípy právnej 
úpravy pracovnoprávnych vzťahov v súlade s ktorými sa následne interpretuje a aplikuje pracovné 
právo. 

Základné zásady vychádzajú najmä z čl. 35, 36, 37 a 38 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zakotvuje 
základné a neodňateľné práva občana vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu povolania, práva na 
podnikanie a inú zárobkovú činnosť a ďalšie práva, ktoré vznikajú pri výkone pracovnoprávnych 
vzťahov a dotýkajúce sa pracovných podmienok. Do základných zásad a nasledovne do celej právnej 
úpravy pracovných vzťahov sú premietnuté aj ustanovenia Dohovorov MOP, najmä tých, ktoré 
Slovenská republika ratifikovala a Smerníc Európskej únie, ktoré sú uvedené v zozname v 4. kapitole 
Bielej knihy. 

K §1 

Predmetom úpravy tohto zákona sú pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú najskôr od uzatvorenia 
pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, pokiaľ Zákonník práce 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Navrhuje sa subsidiárna pôsobnosť Občianskeho 
zákonníka pre niektoré ustanovenia prvej časti návrhu Zákonníka práce. 

K § 2 až 4 



Pretože právne postavenie štátnych zamestnancov bude upravovať zákon o štátnej službe, použije sa 
Zákonník práce na právne vzťahy štátnych zamestnancov k štátu len ak tento osobitný zákon to 
ustanoví. Delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce sa navrhuje aj pri výkone verejnej funkcie. 
Navrhuje sa subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce pre určené kategórie zamestnancov, a to 
zamestnancov pri výkone verejnej služby, zamestnancov dopravy, členov posádok lodí plávajúcich 
pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromnobezpečnostných služieb, členov 
družstiev, ak obsahom členstva je pracovný vzťah. Podľa § 226 Obchodného zákonníka môžu stanovy 
družstiev obsahovať úpravu pracovného vzťahu člena družstva k družstvu, ak je podmienkou členstva 
aj pracovný vzťah. Táto úprava nesmie odporovať pracovnoprávnym predpisom, iba ak je úprava pre 
člena výhodnejšia. Ak nie je osobitná úprava v stanovách, platia pracovnoprávne predpisy, teda 
Zákonník práce. 

K § 5 a 6 

Návrh § 5 vychádza z princípov ustanovených v medzinárodnom práve súkromnom a z Obchodného 
zákonníka, ktorý upravuje právne postavenie fyzických a právnických zahraničných osôb. V súlade so 
Smernicou Rady č. 96/71 EC o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb sa navrhuje 
upraviť pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú vyslaní k inému zamestnávateľovi na územie 
členských štátov Európskej únie. So zreteľom na úpravu ďalších ustanovení sa navrhuje v § 6 odkázať 
na úpravu v zákone o zamestnanosti, ktorý pre zamestnávanie cudzincov alebo osôb bez štátnej 
príslušnosti vyžaduje povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie, ak nejde o výslovne určený 
okruh týchto osôb, u ktorých sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. 

K § 7 a 9 

Okrem vymedzenia pojmu zamestnávateľ sa navrhuje zakotviť dôležitú právnu záruku najmä vo 
vzťahu k postaveniu zamestnancov. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zabezpečujú väčšiu 
ochranu zamestnanca ako iné druhy právnych vzťahov. V opačnom prípade zamestnávatelia by 
zabezpečovali plnenie svojich úloh obchodnoprávnymi alebo občianskoprávnymi vzťahmi, ktoré 
neposkytujú zvýšenú ochranu. 

K § 10 

V navrhnutých ustanoveniach sú riešené prípady, keď vedúci zamestnanec alebo poverený 
zamestnanec prekročil právnym úkonom svoje oprávnenie, alebo právny úkon urobil bez takého 
oprávnenia. Pri prekročení poverenia takýto právny úkon povereného zamestnanca zásadne zaväzuje 
zamestnávateľa a výnimočne ho nezaväzuje len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že zamestnanec 
vedel o absencii takéhoto oprávnenia. 

K § 11 

Návrh vymedzuje pojem zamestnanca, jeho spôsobilosť mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a 
povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto 
povinnosti. Definícia zamestnanca je prevzatá z Rozsudku Európskeho súdneho dvora. V prípade 
uzavretia dohody o hmotnej zodpovednosti, vzhľadom na závažnosť prípadného založenia 
zodpovednosti za schodok, návrh rieši spôsobilosť na právne úkony zamestnanca tak, že táto 
spôsobilosť sa priznáva až dovŕšením 18. roku veku. 

V súlade so Smernicou Rady č. 94/33/EHS o pracovnej ochrane mladistvých a Dohovorom MOP č. 138 
o minimálnom veku sa ustanovujú výnimky zo zákazu výkonu detskej práce, ak fyzická osoba 
nedovŕšila 15 rokov veku a ide o výkon ľahkých prác v súvislosti s výkonom kultúrnych, umeleckých, 



športových a reklamných činností vrátane modelingu. Tieto práce sa budú vykonávať na základe 
povolenia príslušného inšpektorátu práce po dohode s orgánom na ochranu zdravia, ktorý je 
príslušný podľa zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. V 
zmysle smernice ľahkou prácou sa rozumie každá práca, ktorá vzhľadom na vlastný charakter úloh, 
ktoré zahŕňa a osobitné podmienky, za ktorých je vykonávaná, nie je škodlivá a nie je taká, aby 
ohrozovala dochádzku detí do školy. 

K § 12 

Zákaz ustanovený v § 12 vyplýva z existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zo 
vzájomnej vyživovacej povinnosti zakotvenej v zákone o rodine. Medzi manželmi nemôže vzniknúť 
nielen pracovný pomer, ale nemôže byť uzavretá ani dohoda o vykonaní práce. 

K § 13 

Do navrhovaného ustanovenia § 13 je pretransformovaná časť čl. I. Základných zásad Zákonníka 
práce. V súlade s čl. 12 Ústavy SR sa zakotvuje zákaz diskriminácie zamestnancov. Úprava je v súlade 
so Smernicou Rady č. 76/207/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy, 
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné 
podmienky a Smernicou Rady č. 97/80/ES z 15. 12. 1997 o dôkazovom bremene v prípade 
diskriminácie na základe pohlavia. Súdna ochrana práv je v súlade s čl. 6 uvedenej smernice. Podľa 
navrhovanej úpravy sa môže zamestnanec domáhať práv, ktoré vyplývajú z uvedeného ustanovenia a 
ktoré boli porušené zamestnávateľom, prostredníctvom súdu. 

K § 14 

Spory o nároky z pracovnoprávneho pomeru budú naďalej prejednávať a rozhodovať súdy v súlade s 
Občianskym súdnym poriadkom (zákon č. 99/1963 Zb. ). 

K § 15 

Prejav vôle, ktorý je urobený tak, že pripúšťa viacero výkladov, je potrebné vykladať tak, aby 
vzhľadom na okolnosti, v ktorých bol urobený zodpovedal dobrým mravom. 

K § 16 

Podľa navrhovanej úpravy sa vyžaduje k písomným právnym úkonom tých, ktorí nemôžu čítať alebo 
písať, notárska zápisnica alebo zápisnica, opatrená potvrdením dvoch súčasne prítomných 
zamestnancov príslušného zamestnávateľa. Notárskou zápisnicou je notárska zápisnica o právnych 
úkonoch v zmysle ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok). 

K § 17 

Ustanovenie upravuje neplatnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahov na rozdiel od 
predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá obsahovala všeobecnú neplatnosť právnych vzťahov upravenú 
v Občianskom zákonníku. 

K § 18 a 19 



Navrhované ustanovenie upravuje okamih vzniku zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom. Na rozdiel od iných právnych úprav Zákonník práce predpokladá 
iba uzavretie takých zmlúv, ktoré sú upravené v pracovnoprávnych predpisoch. Navrhuje sa tiež 
postup, kedy je možné odstúpiť od zmluvy. 

K § 20 

Navrhuje sa upraviť zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú upravené 
odlišne od právnej úpravy zabezpečenia práv a povinností podľa občianskeho práva. Pracovnoprávna 
úprava taxatívne určuje, ktoré práva a povinnosti je možné zabezpečiť niektorým zo spôsobov 
uvedených v Zákonníku práce. 

K § 21 až 26 

Návrh právnej úpravy sa zosúlaďuje so Smernicou Rady č. 80/987/EHS o aproximácii zákonov 
členských štátov týkajúcich sa ochrany práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich 
zamestnávateľa a s Dohovorom MOP č. 173 o ochrane nárokov zamestnancov v prípade platobnej 
neschopnosti ich zamestnávateľa. Návrh vymedzuje pojem platobná neschopnosť, deň vzniku 
platobnej neschopnosti. Taxatívne sú v návrhu určené nároky zamestnancov, ktoré sa z garančného 
fondu budú uspokojovať a obdobie, za ktoré sa tieto nároky uspokoja. 

Peňažná náhrada sa poskytne zamestnancovi v sume príslušného nároku zníženého o poistné na 
nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa zákona NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej 
poisťovni v znení neskorších predpisov, o zdravotné poistenie podľa zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o 
zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovni 
a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení 
neskorších predpisov. Ďalej sa nárok zníži o príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa zákona 
NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, o príspevok na doplnkové 
dôchodkové zabezpečenie podľa zákona NR SR č. 123/1996 Z. z. a o preddavok na daň z príjmov zo 
závislej činnosti a funkčných pôžitkov podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o dani z príjmov. 

Ustanovuje sa maximálna výška peňažnej náhrady poskytovanej z garančného fondu, ktorá sa 
navrhuje určiť v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovného pomeru 
predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovného pomeru z 
dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľovi, predbežnému správcovi 
konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty sa navrhuje ustanoviť povinnosť písomne 
informovať príslušný odborový orgán o jeho platobnej neschopnosti. Informačnú povinnosť má 
zamestnanec voči predbežnému správcovi konkurznej podstaty, správcovi konkurznej podstaty alebo 
zamestnávateľovi a zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty, správca konkurznej 
podstaty a zamestnanec voči Národnému úradu práce. Navrhuje sa lehota na uplatnenie nároku na 
peňažnú náhradu z garančného fondu. Ustanovuje sa prípad, kedy zamestnanec nebude mať nárok 
na peňažnú náhradu z garančného fondu. 

K § 27 až 31 

Navrhuje sa zabezpečiť ochranu práv zamestnancov v prípade akejkoľvek zmeny zamestnávateľa 
prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na nového zamestnávateľa 
v súlade so Smernicou Rady č. 77/187/EHS. Navrhuje sa, aby práva a povinnosti z pracovnoprávnych 
vzťahov k zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zaniká, prechádzali na právneho nástupcu. Znamená 
to, že zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah nekončí a práva 
a povinnosti prevezme nový zamestnávateľ, to sa týka aj zamestnancov, ktorí sú zástupcami 



zamestnancov. Navrhuje sa upraviť prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ku 
ktorému dochádza v prípade smrti zamestnávateľa. 

V súlade so Smernicou Rady č. 77/187/EHS sa navrhuje ustanoviť povinnosť zamestnávateľa, aby 
informoval príslušný odborový orgán pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov o 
dôvodoch prechodu, o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu a o 
plánovaných opatreniach vzťahujúcich sa na zamestnancov. 

V súlade so Smernicou Rady č. 77/187/EHS rovnaké povinnosti má aj preberajúci zamestnávateľ. 
Ustanovuje sa prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v prípadoch, ak sa predáva 
zamestnávateľ alebo jeho časť a ak zamestnávateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému 
zamestnávateľovi. Ustanovuje sa, že pre účely tohto zákona sa rozumie časťou zamestnávateľa každá 
organizačná zložka, ktorá môže samostatne, ekonomicky, účtovne prevádzkovať svoju činnosť. To sa 
týka aj doplnkovej činnosti, ktorou môže byť napr. prevádzka stravovacieho zariadenia. 

Za činnosť alebo časť činnosti zamestnávateľa sa na tento účel považuje najmä činnosť súvisiaca so 
zabezpečením výroby alebo poskytovaním služieb a obdobná činnosť podľa osobitných právnych 
predpisov, ktoré právnická alebo fyzická osoba uskutočňuje v zariadeniach určených pre túto činnosť 
alebo na miestach obvyklých na ich výkon pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. 

Navrhuje sa určiť, kto bude uspokojovať nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov ak po 
odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa alebo jeho častí nedôjde k prechodu práv a povinností 
z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa a ak po odstúpení od zmluvy o nájme časti 
zamestnávateľa nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa. 
Navrhuje sa, aby túto povinnosť mali - predávajúci (pri odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa 
alebo jeho časti) a prenajímateľ (pri odstúpení od zmluvy o nájme časti zamestnávateľa). 

Ustanovuje sa povinnosť likvidátora uspokojiť nároky zamestnancov ak sa pri zrušení zamestnávateľa 
vykonáva jeho likvidácia. 

K § 32 až 34 

Navrhované ustanovenie upravuje uspokojovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov. V tom 
prípade, ak sa nárok uspokojuje prostredníctvom pošty, je nárok uspokojený okamihom doručenia 
plnenia, nie jeho odoslaním. Ak sa nárok uspokojuje prostredníctvom banky, nárok sa uspokojí 
pripísaním peňažných prostriedkov na účet oprávneného. 

K § 35 

Ustanovuje sa zánik práv a povinností a spôsob uplatnenia nárokov v prípade smrti zamestnanca. 

K § 36 

V § 36 je upravený inštitút preklúzie. Pri preklúzii dochádza k zániku nároku na vymáhanie práva. Na 
preklúziu súd prihliada z úradnej povinnosti. 

K § 37 

Navrhované ustanovenie osobitne upravuje moment uplynutia obdobia v prípade, ak boli práva a 
povinnosti na určité obdobie obmedzené, ak na ich uplynutie obdobia je viazaný vznik práva alebo 
povinnosti. 



K § 38 

Návrh rozširuje právnu úpravu doručovania písomností týkajúcich sa predovšetkým zániku práv a 
povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy a z dohody o vykonaní práce, ktorá sa bude vzťahovať aj 
na zamestnanca. 

K § 39 a 40 

Navrhuje sa, aby v družstve, kde súčasťou členstva je aj pracovný vzťah člena k družstvu, bol 
odborovým orgánom osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou. 

V ustanoveniach sa uvádzajú niektoré pojmy používané na účely tohto zákona. Osamelým 
zamestnancom z iných vážnych dôvodov sa rozumie napríklad ak je zamestnanec osamelý z dôvodu 
dlhodobého liečenia manželky, z dôvodu nástupu na výkon trestu, alebo ak manželia nie sú 
rozvedení, ale nežijú spoločne v domácnosti. Zákone. 94/1963 Zb. o rodine ustanovuje, kto je 
zákonným zástupcom mladistvého. 

K § 41 

Navrhuje sa ustanoviť inštitút predzmluvných vzťahov, v rámci ktorých zamestnávateľ bude povinný 
plniť určené povinnosti ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy voči fyzickým osobám. Ak sa na výkon 
práce vyžaduje zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť, napr. podľa vyhl. Úradu jadrového 
dozoru č. 187/1999 Z. z., o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení, zákona NR SR č. 
98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov navrhuje sa ustanoviť, že 
zamestnávateľ môže uzavrieť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne a psychicky 
spôsobilou na takúto prácu. 

K § 42 

Pracovný pomer môže vzniknúť iba formou písomnej pracovnej zmluvy.  

K § 43 

V súlade so Smernicou Rady č. 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa 

informovať zamestnanca o podmienkach platných pre jeho pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, 
rozširuje sa obsah podstatných zložiek pracovnej zmluvy. Ak je miesto výkonu práce v cudzine, 
dohodne sa v pracovnej zmluve aj doba výkonu práce v cudzine, prípadne aj podmienky pre návrat 
zamestnanca z cudziny. 

K § 44 

Požiadavka písomného oznámenia o prijatí do zamestnania vychádza zo Smernice Rady č. 
91/533/EHS v prípadoch, ak nie je pracovná zmluva vyhotovená písomne alebo ak písomná pracovná 
zmluva neobsahuje náležitosti ustanovené v navrhovanom znení § 43. Písomné oznámenie o prijatí 
do zamestnania je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi najneskôr do jedného mesiaca od 
vzniku pracovného pomeru a uviesť v ňom náležitosti ustanovené v § 43. Ak je miesto výkonu práce v 
cudzine, zamestnávateľ je povinný toto písomné oznámenie vydať pred odchodom zamestnanca do 
cudziny. V prípade skončenia pracovného pomeru pred uplynutím tejto doby, je zamestnávateľ 
povinný vydať zamestnancovi písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia 



pracovného pomeru. Navrhovaná úprava je doplňujúcou právnou garanciou vo vzťahu k 
zamestnancovi a smeruje k prehĺbeniu jeho právnej istoty. 

K § 45 

S cieľom zachovania účelu skúšobnej lehoty nielen z hľadiska záujmu zamestnanca, ale aj záujmu 
zamestnávateľa sa navrhuje skúšobnú lehotu predĺžiť o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. 
Aj v priebehu týchto prekážok bude naďalej možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote zo 
strany oboch účastníkov pracovného pomeru. Navrhuje sa ponechať skúšobnú lehotu tri mesiace. 
Zmluvné strany však môžu si vzájomne dohodnúť aj kratšiu skúšobnú lehotu. 

K § 46 a 47 

Ustanovenie upravuje okamih vzniku pracovného pomeru, ktorý nemusí byť totožný s dňom 
uzatvorenia pracovnej zmluvy. Konkretizuje sa doba, do ktorej má zamestnanec povinnosť 
upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci. 

Ustanovenie § 47 predstavuje základnú charakteristiku pracovného záväzku zo strany oboch 
účastníkov pracovného pomeru. 

K § 48 

Pracovný pomer na určitú dobu sa musí dohodnúť písomne, inak je uzavretý na neurčitý čas. 
Predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu sa navrhuje viazať na 
dôvod, ktorým je napr. zastupovanie chýbajúcich zamestnancov v dôsledku pracovnej neschopnosti, 
materská dovolenka, rodičovská dovolenka, pri ktorých treba podstatne zvýšiť počet zamestnancov 
na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov. Vecné dôvody sú v ustanovení taxatívne uvedené. 
Tento dôvod sa uvedie v pracovnej zmluve. 

K § 49 

Zjednotením právnej úpravy pracovného pomeru na kratší pracovný čas s pracovným pomerom na 
plný úväzok sa dosiahne súlad s právnou úpravou Európskej únie. V súlade so zásadou rovnosti sa 
zabezpečí plná právna ochrana zamestnancov pred skončením pracovného pomeru bez ohľadu na 
dĺžku úväzku. 

K § 50 až 52 

Zákonník práce neobmedzuje zamestnanca, pokiaľ ide o počet súbežných pracovných pomerov. 
Špeciálne obmedzenie výkonu prác v súbežnom pracovnom pomere zakotvuje len ustanovenie o 
výkone inej zárobkovej činnosti. Vedľajšiu činnosť bude možné naďalej vykonávať u toho istého 
zamestnávateľa v ďalšom pracovnom pomere alebo na základe dohody o vykonaní práce. V prípade 
vedľajšej činnosti pôjde vždy o dohodnutie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi s 
presne ustanovenými obmedzeniami. 

V súlade s Dohovorom MOP č. 177 sa novo navrhuje vymedziť, kedy zamestnanec nebude 
považovaný za domáckeho zamestnanca. 

K § 53 



Upravuje sa povinnosť zamestnávateľa pre ktorého sa žiak učilišťa pripravoval na povolanie uzatvoriť 
s ním pracovnú zmluvu tak, aby dohodnutý druh práce zodpovedal kvalifikácii získanej v učebnom 
alebo v študijnom odbore. Pri nedodržaní stabilizačného záväzku zamestnanca zotrvať po uplynutí 
štúdia u zamestnávateľa, pre ktorého sa ako žiak pripravoval na povolanie sa úhradová povinnosť s 
výnimkami uvedenými v ods. 5 viaže na zamestnávateľa, ktorý prijme takéhoto zamestnanca do 
pracovného pomeru. Zamestnávateľ bude povinný uhradiť predchádzajúcemu zamestnávateľovi 
pomernú časť primeraných nákladov na jeho výchovu, pokiaľ sa však nedohodnú inak. 

K § 54 

V súlade s čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky a s Dohovorom MOP č. 29 o nútenej alebo povinnej 
práci (zákaz nútených prác) možno obsah pracovnej zmluvy zmeniť len so súhlasom obidvoch strán, s 
výnimkami, uvedenými v § 55. 

K § 55 a 56 

Navrhovaným znením sa ustanovuje, povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu. 
Dôvody, obsiahnuté v navrhovanom ustanovení sú natoľko právne významné z hľadiska ochrany 
zamestnanca, že uvedenú ochranu zamestnanca je nevyhnutné realizovať aj proti jeho vôli, avšak len 
v rámci pracovnej zmluvy. Ak by preradenie nebolo možné vykonať v rámci pracovnej zmluvy, bola by 
na preradenie potrebná dohoda oboch účastníkov. Súčasne sa chráni aj záujem zamestnávateľa, aby 
zamestnanec nevykonával práce, ktorých výkon by bol v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci napr. § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o 
osobitnom príspevku baníkov, zákon NR SR č. 272/1994 Z. z.. Navrhovaná úprava je v súlade s čl. 18 
Ústavy Slovenskej republiky. 

Ustanovujú sa dôvody, kedy zamestnávateľ bude povinný preradiť zamestnancov na inú prácu. 
Súčasne zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu. Navrhované ustanovenia obsahujú minimálnu 
ochranu týchto zamestnancov, sú v súlade s Dohovorom MOP č. 171 o nočnej práci, s čl. 9 Smernice 
Rady č. 93/104/EHS o niektorých aspektoch organizácie pracovného času a so Smernicou Rady č. 
76/207/EHS o rovnoprávnom zaobchádzaní mužov a žien. 

Navrhovaným ustanovením sa výrazne prehlbuje princíp zmluvnosti v pracovnom práve. Aj naďalej 
bude možné preradiť zamestnanca na inú prácu než bolo dohodnuté v pracovnej zmluve iba s jeho 
súhlasom, alebo bez jeho súhlasu v prípade, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti v 
súlade s § 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 
Z. z.. Zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť, zabezpečiť pred uzavretím dohody o zmene pracovných 
podmienok a pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, než bol dohodnutý v pracovnej 
zmluve vyšetrenie jeho zdravotného stavu, aby sa zamestnanec zaradil na prácu, na ktorú je 
zdravotne spôsobilý. 

K § 57 a 58 

Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie len s 
jeho súhlasom. Súhlas zamestnanca sa nebude vyžadovať, ak jeho vyslanie na pracovnú cestu vyplýva 
priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo pracoviska. 

V   § 58 sa ustanovuje postup pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe. 



K § 59 

V   § 59 sú uvedené spôsoby skončenia pracovného pomeru na základe právneho úkonu niektorého z 
účastníkov pracovného pomeru a na základe právnej udalosti. Pracovný pomer cudzincov a osôb bez 
štátnej príslušnosti možno okrem uplynutia doby, na ktoré bolo vydané povolenie na pobyt skončiť aj 
na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu. V tomto prípade sa pracovný pomer skončí bez 
právneho úkonu zo strany zamestnávateľa a bez výpovednej lehoty. 

K § 60 

Garantovanie práva zamestnanca na uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru dohodou je aj 
naďalej aktuálne nielen z hľadiska poskytnutia odstupného, ale i z hľadiska možného krátenia doby 
poberania podpory v nezamestnanosti podľa zákona o zamestnanosti. 

K § 61 a 62 

Ukladá sa zamestnávateľovi povinnosť nevytvoriť po skončení pracovného pomeru znova zrušené 
pracovné miesto počas šiestich mesiacov. Pokiaľ ide o dĺžku výpovedných lehôt, tieto sa aj naďalej 
navrhujú ako kogentné ustanovenia Zákonníka práce. 

K § 63 

Okruh výpovedných dôvodov vo svojej podstate zostáva nezmenený, pretože v súlade s Dohovorom 
MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru výpoveď môže zamestnávateľ dať len z prevádzkových 
dôvodov a z dôvodov, spočívajúcich v osobe a v správaní sa zamestnanca. Skracuje sa lehota, v ktorej 
je možné vyvodzovať pracovnoprávne dôsledky (výpoveď) z dôvodu neuspokojivých pracovných 
výsledkov, a to z 12 mesiacov na šesť mesiacov. 

Navrhovaná právna úprava výslovne spája platnosť výpovede s určitými právnymi úkonmi účastníkov 
pracovného pomeru, ktoré musia výpovedi predchádzať. Aj naďalej sa ponuka vhodnej práce zo 
strany zamestnávateľa považuje za hmotnoprávnu podmienku výpovede. 

V súlade s Dohovorom MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru sa navrhuje, že zamestnávateľ 
bude povinný pred daním výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny oboznámiť zamestnanca s 
výpovedným dôvodom a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. 

K § 64 až 67 

Ukladá sa zamestnávateľom povinnosť vo vzťahu k osobitne chráneným kategóriám zamestnancov 
pri zabezpečení nového vhodného zamestnania, na splnenie ktorej sa viaže predĺženie výpovednej 
lehoty. 

Zamestnanec aj naďalej môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 

K § 68 až 70 

V súvislosti so vznikajúcimi problémami v aplikačnej praxi pri daní výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. 
a) a čiastočne aj § 63 ods. 1 písm. b), navrhuje sa ustanoviť nové dôvody, kedy zamestnávateľ bude 
môcť okamžite skončiť pracovný pomer. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 68 ods. 
1 písm. a), b) bude mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného mesačného 
zárobku najmenej za výpovednú lehotu dvoch mesiacov. 



Aj v týchto prípadoch sa primerane použijú ustanovenia o ponuke vhodnej práce. 

Navrhuje sa v § 69 ods. 2 zaradiť nový dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany 
mladistvého zamestnanca v prípade, že nemôže vykonávať prácu 

bez ohrozenia svojej morálky. Ohrozením morálky sa rozumie konanie, pri ktorom dochádza k 
ohrozeniu alebo narušeniu morálnej osobnosti zamestnanca. Návrhom sa zosúlaďuje právna úprava s 
Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku. Účinky okamžitého skončenia pracovného pomeru aj 
naďalej nastávajú zo zákona, a to dňom, keď okamžité skončenie pracovného pomeru bolo doručené 
druhému účastníkovi. Akýkoľvek iný časový údaj uvedený v zrušovacom prejave nemôže meniť 
zákonné účinky. 

K § 71 a 72 

Pri právnej úprave skončenia pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu sa navrhuje vypustiť 
doteraz vyžadované písomné upozornenie zamestnanca na skončenie prác. Naďalej platí, že 
pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu skončí uplynutím tejto doby, a to aj v prípade, ak jeho 
skončenie pripadne do ochrannej doby. 

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ bez uvedenia 
dôvodu. Vyžadované písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote aspoň 
tri dni vopred má len poriadkový charakter a neovplyvňuje platnosť skončenia pracovného pomeru v 
skúšobnej lehote. 

K § 73 

V súlade so Smernicou Rady č. 98/59/ES sa v § 73 vychádza z druhej alternatívy pojmu hromadného 
prepúšťania, ktorá sa podľa hodnotenia doterajšej praxe javí precíznejšia. V záujme spätnej kontroly 
zamestnávateľ bude povinný písomnú informáciu o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania 
predložiť Národnému úradu práce a príslušnému odborovému orgánu. 

Ak zamestnávateľ v rámci hromadného prepúšťania so zamestnancom skončí pracovný pomer bez 
prejednania a informovania, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume dvojnásobku jeho 
priemerného zárobku ako satisfakciu za nesplnenie základných povinností zamestnávateľa. 

K § 74 

Ustanovuje sa povinnosť zamestnávateľa výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru 
člena príslušného odborového orgánu vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom, inak je 
neplatná. Ak udelenie predchádzajúceho súhlasu ako hmotno-právnu podmienku výpovede alebo 
okamžitého skončenia pracovného pomeru príslušný odborový orgán odmietne, má zamestnávateľ 
právo v lehote 30 dní požiadať o tento súhlas príslušný inšpektorát práce. 

K § 75 

Navrhuje sa, aby zamestnávateľ zamestnancovi na jeho žiadosť vydal pracovný posudok do 15 dní od 
podania žiadosti. Iným subjektom nebude zamestnávateľ oprávnený ani povinný posudok 
poskytovať, iba ak to ustanoví osobitný predpis. 

K § 76 



Návrh vychádza z právnej úpravy odstupného podľa zákona č. 195/1991 Zb.. Upravuje sa povinnosť 
poskytnúť zamestnancom odchodné pri prvom skončení zamestnania po vzniku nároku na starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov v sume dvojnásobku ich 
priemerného mesačného zárobku. 

K § 77 až 80 

V záujme právnej istoty oboch účastníkov pracovného pomeru sa navrhuje písomná forma dohody v 
prípade, že zamestnanec skončil neplatne pracovný pomer a zamestnávateľ netrvá na tom, aby 
zamestnanec u neho ďalej pracoval. Taktiež sa navrhuje písomná forma dohody o tom, kedy skončí 
pracovný pomer, ak bol pracovný pomer neplatne skončený, avšak zamestnanec netrvá na ďalšom 
zamestnaní. 

K § 81 

Ustanovujú sa základné povinnosti zamestnancov s tým, že došlo k vypusteniu časti povinností 
zamestnanca, ktoré nemali právny obsah a význam. 

K § 82 

Okrem povinností, ktoré sú spoločné pre všetkých zamestnancov, navrhujú sa ustanoviť ďalšie 
špecifické povinnosti pre vedúcich zamestnancov, ktoré vyplývajú z ich postavenia v 
pracovnoprávnych vzťahoch. 

K § 83 

Zamestnanec môže vykonávať inú zárobkovú činnosť za dodržania podmienky uvedenej v § 85 ods. 6 
Zákonníka práce. Predpokladom však je, že ide o činnosť, ktorá nie je zhodná s predmetom činnosti 
zamestnávateľa, alebo k činnosti udelil zamestnávateľ písomný súhlas, ak sa zhoduje s predmetom 
činnosti zamestnávateľa. 

Predmet činnosti zamestnávateľa je definovaný najmä tým, čo je ako činnosť zapísaná v obchodnom 
registri alebo v živnostenskom oprávnení. V praxi sa ukázalo, že ustanovenie absolútneho zákazu 
zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa pre členov štatutárneho 
orgánu a vedúcich zamestnancov v ich priamej riadiacej pôsobnosti, je brzdiacim činiteľom v trhovom 
hospodárstve. 

Lektorská a prednášateľská činnosť sú svojím charakterom veľmi blízke pedagogickej činnosti a z toho 
dôvodu by sa obmedzenie, aby zamestnanec uvedenú činnosť mohol vykonávať iba s 
predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa, nemalo vzťahovať ani na tieto činnosti. 

K § 84 

Významným vnútorným predpisom smerujúcim na udržiavanie vnútorného poriadku u 
zamestnávateľa a dodržiavanie pracovnej disciplíny je pracovný poriadok, ktorým sa všeobecne 
záväzné právne predpisy konkretizujú na osobitné podmienky, ktoré sú u zamestnávateľa. Pracovný 
poriadok je záväzný pre zamestnanca i zamestnávateľa. 

K § 85 



Navrhovaná právna úprava zosúlaďuje právny predpis so Smernicou Rady č. 93/104/EHS o určitých 
aspektoch úpravy pracovného času. Podľa čl. 2 bodu 1 Smernice Rady č. 93/104/EHS je pracovným 
časom akýkoľvek čas napr. aj zlomok odpracovanej hodiny, počas ktorého zamestnanec pracuje, je k 
dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva jeho činnosť alebo plní jeho povinnosti. 

Navrhovaná právna úprava vymedzuje najvyšší prípustný týždenný pracovný čas, vrátane práce 
nadčas. Zároveň vymedzuje najvyšší prípustný rozsah týždenného pracovného času bez práce nadčas. 
Navrhovaný najvyšší prípustný rozsah týždenného pracovného času je 48 hodín, a to vrátane práce 
nadčas a 40 hodín bez práce nadčas. 

Navrhovaná dĺžka týždenného pracovného času zodpovedá súčasnému právnemu a faktickému stavu 
v Slovenskej republike, ako aj súčasnému európskemu štandardu. Do pracovného času sa navrhuje 
nezapočítavať prestávku na jedenie a odpočinok, ide o tzv. čistý pracovný čas v zmysle definície 
pracovného času uvedenej v Smernici Rady č. 93/104/EHS. 

Návrh vo svojich ustanoveniach rozlišuje medzi pojmami zákonný, ustanovený a určený týždenný 
pracovný čas. Zákonný pracovný čas je vymedzený najvyšším prípustným rozsahom týždenného 
pracovného času. 

Ustanovený týždenný pracovný čas je pracovný čas, ktorý zamestnávateľ ustanoví v medziach 
zákonného týždenného pracovného času pre celý subjekt alebo jednotlivé organizačné útvary. 
Určený týždenný pracovný čas je čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v konkrétnom týždni 
po rozvrhnutí ustanoveného týždenného pracovného času. V odseku 4 sa navrhuje zákonný pracovný 
čas pre mladistvého zamestnanca. 

K § 86 

V navrhovanom ustanovení sú vymedzené princípy rovnomerného rozvrhnutia pracovného času. 

K § 87 

V ustanovení sa navrhuje priamo v zákone určiť podmienky pre nerovnomerné rozvrhnutie 
pracovného času a súčasne sa navrhuje ustanoviť maximálnu dĺžku denného pracovného času pri 
nerovnomernom rozvrhnutí, a to v rozsahu 12 hodín. 

V odseku 4 sú taxatívne vymedzené dôvody a práce, kedy u zamestnanca pracujúceho v noci môže 
pracovný čas v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín. V písmene c) sú zahrnuté aj práce pri 
spracovaní rýchlo sa kaziacich výrobkov, pretože tieto práce sa zvyčajne vykonávajú v nepretržitých 
prevádzkach. 

V odseku 8 návrhu sa uvádza dĺžka denného pracovného času bez prestávky na jedenie a odpočinok, 
bez práce nadčas. 

K § 88 a 89 

Navrhované ustanovenia preberajú doterajšiu právnu úpravu z vyhlášky č. 196/1989 Zb., a to v súlade 
s čl. 13 Ústavy SR. 

K § 90 



Návrh dáva zamestnávateľovi väčšiu voľnosť pri rozvrhnutí pracovného času ako doterajšia právna 
úprava. Cieľom navrhovaných zmien je aj naďalej chrániť oprávnené záujmy zamestnanca. 
Ustanovenie preberá doterajšiu právnu úpravu obsiahnutú vo vyhláške č. 63/1968 Zb. o zásadách pre 
skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s 
päťdenným pracovným týždňom v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohovorom MOP č. 1 
ukladá zamestnávateľovi oznamovaciu povinnosť voči zamestnancovi. V odsekoch 4 a 5 návrh vypĺňa 
chýbajúcu medzeru vo vymedzení pojmov ranná, odpoludňajšia a nočná zmena, dvojzmenná, 
trojsmenná a nepretržitá prevádzka. Sú to pojmy zdanlivo vžité, ale problémy vznikajúce v praxi, 
ukázali potrebu ich definície. 

Navrhovanou úpravou v odseku 8 je zamestnávateľovi daná možnosť, po prerokovaní s príslušným 
odborovým orgánom, vymedziť čas potrebný na očistu zamestnanca, ktorý započíta do pracovného 
času. 

K § 91 

Navrhovaným znením sa prestávka na jedenie a odpočinok v rozsahu 30 minút nezapočítava do 
pracovného času. Dochádza tým k zosúladeniu pojmu pracovného času s čl. 2 bod 1 Smernice Rady č. 
93/104/EHS o určitých aspektoch úpravy pracovného času. Rešpektuje sa aj osobitná úprava 
prestávok v práci napr. podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. a vyhlášky MZ SSR č. 14/1977 Zb. 
o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 

K § 92 

Navrhovaným znením sa upúšťa od doterajšej možnosti skrátiť zamestnancom v doprave, spojoch a 
energetike dvanásťhodinový nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami na šesť hodín, prípadne i 
pod hranicu šiestich hodín. Vychádza sa pritom z úvahy, že zamestnancom týchto exponovaných 
odvetví má byť zachovaný rovnaký odpočinok medzi dvoma zmenami ako ostatným zamestnancom. 
Navrhované znenie je v súlade s čl. 3 Smernice Rady č. 93/104/EHS. Navrhované riešenie pre 
zamestnancov dopravy zodpovedá európskemu štandardu a je v súlade s Dohovorom MOP č. 153 o 
pracovnom čase a čase odpočinku v cestnej doprave. 

Navrhovaný odsek 3 preberá v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky doterajšiu právnu úpravu z 
nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce. 

K § 93 

Navrhovaným znením sa zvyšuje ochrana oprávnených záujmov zamestnanca. Novo sa v ňom 
upravuje možnosť za podmienok uvedených v tomto ustanovení nepretržitý odpočinok so 
zamestnancom dohodnúť. V modifikovanej forme sa v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky 
preberá doterajšia právna úprava obsiahnutá v nariadení vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce. 

V súlade s čl. 10 Smernice Rady č. 94/33/EHS o pracovnej ochrane mladistvých je v návrhu daná 
možnosť poskytnúť nepretržitý odpočinok v týždni iným spôsobom, ako je ustanovené v odseku 1 a 2 
len zamestnancom starším ako 18 rokov. 

K § 94 

Preberá sa doterajšia právna úprava o dňoch pracovného pokoja, ktorá je zosúladená s § 1 a 2 zákona 
NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 
zákona NR SR č. 201/1996 Z. z.. 



K § 95 

V súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky sa do navrhovaného ustanovenia preberá úprava z 
nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce. 

K § 96 

Navrhnutá úprava reaguje na potreby praxe a vymedzuje pojem pracovnej pohotovosti. Zároveň 
dáva do súladu právnu úpravu so Smernicou Rady č. 93/104/EHS. Pracovná pohotovosť je zásahom 
do sféry osobného voľna zamestnanca, v navrhovanom ustanovení sa preto upravuje jej najvyššia 
prípustná týždenná i ročná hranica, do ktorej možno zamestnancovi pracovnú pohotovosť nariadiť. 
Pracovnú pohotovosť nad zákonom ustanovený rozsah možno so zamestnancom iba dohodnúť. 

K § 97 

Navrhované znenie nahrádza všeobecný pojem "naliehavý záujem spoločnosti" presnejšou 
špecifikáciou podmienok, za ktorých je možné zamestnancovi nariadiť prácu nadčas. 

Do ustanovenia § 98 ods. 5 sa v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky preberá úprava z 
nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce. 

Aj naďalej sa ponecháva právo Národného úradu práce povoliť výkon práce nadčas nad 150 hodín v 
kalendárnom roku. Výkon práce nadčas nad 150 hodín v kalendárnom roku je ponechaný na dohodu 
medzi zamestnávateľom a zamestnancom pričom je ustanovená horná hranica výkonu tejto 
dohodnutej práce nadčas na 150 hodín v kalendárnom roku. 

K § 98 

V novom znení sa v súlade s Dohovorom MOP č. 171 a so Smernicou Rady č. 93/104/EHS zavádza 
pojem "zamestnanec pracujúci v noci" ako samostatná kategória zamestnancov. Zamestnávateľovi sa 
za účelom ochrany zamestnanca zákonom ukladajú špecifické povinnosti v súvislosti s výkonom 
nočnej práce. 

K § 99 

Na zabezpečenie ochrany zamestnancov sa navrhuje, aby zamestnávateľ viedol evidenciu rozsahu 
pracovného času, nadčasovej práce, nočnej práce. 

K § 100 až 102 

Podmienka vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok - odpracovanie 60 dní v kalendárnom roku 
sa ponecháva bez zmeny, v súlade s princípmi Dohovoru MOP č. 132. 

K § 103 

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Nárok na päť týždňov dovolenky bude mať 
každý zamestnanec po odpracovaní 15 rokov, ak dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú 
dochádzku. Nárok na dovolenku učiteľov, riaditeľov škôl, ich zástupcov, majstrov odbornej výchovy a 
vychovávateľov a učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov a ich zástupcov sa navrhuje na osem 
týždňov. Súčasne sa preberá doterajšia právna úprava o započítavaní náhradných dôb do trvania 
pracovného pomeru. 



K § 104 

Navrhované znenie tohto ustanovenia preberá doterajšiu právnu úpravu. Navrhované ustanovenie 
špecifikuje dĺžku dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne. 

K § 105 

Určenie dovolenky za odpracované dni po odpracovaní 22 dní v kalendárnom roku sa v praxi 
osvedčilo. Ak pracovný pomer u zamestnávateľa netrval po celý kalendárny rok, vznikne 
zamestnancovi pri odpracovaní aspoň 22 dní nárok na dovolenku za odpracované dni. 

K § 106 až 108 

Inštitúty dodatkovej dovolenky a ďalšej dovolenky zostávajú zachované. V podstatných častiach sa 
preberajú úpravy zo Zákonníka práce, vykonávacieho nariadenia vlády č. 223/1988 Zb. a ďalších 
doterajších právnych úprav. Bližšie vymedzenie okruhov prác zvlášť obťažných alebo zdraviu 
škodlivých a tiež pracovísk a oblastí, kde sa takéto práce vykonávajú sa ustanoví vo vykonávacom 
predpise. 

K § 109 až 117 

Vzhľadom na to, že Dohovor MOP č. 132 o každoročnej platenej dovolenke určuje, že neprítomnosť v 
práci z dôvodov nezávislých na vôli zúčastnenej zamestnanej osoby, ako napr. pre chorobu, úraz 
alebo materstvo, sa započítava do doby výkonu práce, navrhuje sa z ustanovenia upravujúceho 
krátenie dovolenky vypustiť materskú a rodičovskú dovolenku (§ 168 ods. 1) a dôležité osobné 
prekážky v práci, ustanovené Zákonníkom práce alebo iným pracovnoprávnym predpisom. Väčšinu 
týchto prekážok v práci tvoria dôvody nezávisle na vôli zamestnanej osoby, závažnosť ktorých 
aprobuje zákon. Pre účely krátenia dovolenky budú na druhej strane právne irelevantné iné ako 
zákonom ustanovené osobné prekážky v práci, ktoré si účastníci pracovného pomeru dohodnú 
zmluvne nad rozsah zákona. 

Ide teda o úpravu smerujúcu k zabezpečeniu súladu právnej úpravy s Dohovorom MOP č. 132. 

Zamestnávateľ bude v súlade s Dohovorom MOP č. 132 pri určovaní dovolenky naďalej povinný 
prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca, zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť dobu čerpania 
dovolenky prerokovať so zamestnancom. Ak zamestnávateľ určí hromadné čerpanie dovolenky, 
navrhuje sa prevziať úpravu, podľa ktorej by v súlade s účelom poskytovania dovolenky, ako aj 
vzhľadom na povinnosti zamestnávateľa prihliadnuť pri určovaní čerpania dovolenky na oprávnené 
záujmy zamestnancov, bola dĺžka tohoto hromadného čerpania dovolenky zákonom obmedzená. 

Navrhuje sa ponechať úpravu, podľa ktorej je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi 
čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred. Len v prípade výnimočného skrátenia tohto času sa 
vyžaduje súhlas zamestnanca. 

Časom dovolenky sa na účely čerpania dovolenky, ktorá pripadne na sviatok, rozumie čerpanie aspoň 
dvoch za sebou idúcich pracovných dní. V prípade, že k dohode zamestnávateľov o poskytnutí 
pomernej časti nevyčerpanej dovolenky nedôjde, pomernú časť dovolenky poskytne ten 
zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec dlhšie v pracovnom pomere ako polovicu mesiaca. Tu sa 
preberá úprava pomernej časti dovolenky z nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce. 



Ustanovenie o poskytnutí dovolenky pri uvoľnení zamestnanca sa preberá z nariadenia vlády, ktorým 
sa vykonáva Zákonník práce, s tým rozdielom, že sa z nej vypúšťa úprava týkajúca sa dlhodobého 
plného uvoľnenia na výkon verejnej funkcie. Nieje reálne, aby napr. poslancovi Národnej rady SR 
poskytla nevyčerpanú dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok u predchádzajúceho zamestnávateľa, 
Národná rada SR. Len splnenie podmienok pre vznik nároku na dovolenku, ktoré sa posudzujú vcelku 
u obidvoch zamestnávateľov, sa navrhuje vzťahovať i na zamestnancov plne uvoľnených na výkon 
verejnej funkcie. 

K § 118 

Ustanovením odseku 3 sa zjednocuje postup pri zahŕňaní odmien poskytovaných ako ocenenie 
dlhoročnej práce zamestnanca pri príležitosti jeho životného a pracovného výročia do mzdy na účely 
zisťovania priemerného zárobku. 

V súlade s doterajším právnym stavom sa vymedzuje pojem "mzda" a zamestnávateľovi sa ukladá 
základná povinnosť poskytovať za vykonanú prácu mzdu. Vo väzbe na vymedzenie pracovného času, 
ktorým sa rozumie akýkoľvek čas, počas ktorého zamestnanec pracuje, mzda vrátane prípadných 
mzdových zvýhodnení patrí v alikvotnej výške aj za zlomky odpracovaných hodín, pokiaľ ich 
zamestnávateľ zahrnul do odpracovaného času. 

K § 119 

V súlade s bodom 9 hlavy I. Charty základných sociálnych práv pracujúcich Európskeho spoločenstva z 
9. decembra 1989 možno podmienky odmeňovania dohodnúť v kolektívnej zmluve s príslušným 
odborovým orgánom. Podľa § 2 ods. 1 zákona NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení 
neskorších predpisov mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. V odseku 3 sa zreteľne zakotvuje 
princíp rovnoprávneho postavenia mužov a žien pri poskytovaní mzdy. 

K § 120 

Zo zákona o mzde sa do Zákonníka práce preberá osobitný inštitút minimálnej ochrany mzdových 
nárokov zamestnancov, u ktorých odmeňovanie nie je riešené v kolektívnej zmluve. Navrhuje sa 
pritom zjednodušiť súčasný spôsob ochrany mzdy zamestnancov tým, že doterajší systém 12 
tarifných tried sa nahradí systémom 6 stupňov náročnosti práce. 

Zamestnávateľ, ktorý nemá odmeňovanie riešené v kolektívnej zmluve, je povinný ohodnotiť 
pracovné miesto zamestnanca, ktorým sa vyjadruje súhrn zamestnancom vykonávaných pracovných 
činností, a podľa ich zložitosti priradiť pracovnému miestu stupeň náročnosti práce porovnaním so 
záväznými charakteristikami pracovných miest, ktoré sú prílohou Zákonníka práce. Charakteristiky 
pracovných miest vymedzujúce príslušný stupeň náročnosti práce zohľadňujú aj kritérium 
kvalifikačnej náročnosti. 

Vzhľadom na rovnaký účel inštitútu minimálnych mzdových nárokov a minimálnej mzdy sa navrhuje 
sadzby minimálnych mzdových nárokov previazať prostredníctvom koeficientov na aktuálnu 
minimálnu mzdu v Sk za hodinu pre príslušnú skupinu zamestnancov. Napríklad pre zamestnancov, 
ktorí sú požívateľmi čiastočného invalidného dôchodku, je minimálna mzda ustanovená podielom 75 
% sumy aktuálnej minimálnej mzdy v Sk za hodinu. Minimálne mzdové tarify pre túto skupinu 
zamestnancov v jednotlivých stupňoch náročnosti práce sa odvodia z takto určenej minimálnej mzdy. 

Doterajší postup, pri ktorom sa sumy mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok, v noci a v sťaženom 
a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí zahŕňali do celkovej mzdy zamestnanca znižovali účinnosť 



ochrany minimálnych nárokov na mzdu. Navrhuje sa preto celkovú mzdu zamestnanca na tieto účely 
očistiť o nárokové mzdové zvýhodnenia súvisiace s neštandardnosťou podmienok práce 
zamestnanca. 

K § 121 

V súlade s dohovorom MOP č. 1 z roku 1919 o pracovnom čase sa garantuje minimálna suma 
mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas 25 % priemerného zárobku. Ponechávajú sa v platnosti 
ustanovenia o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas a o možnosti dohodnúť mzdu s 
prihliadnutím na prácu nadčas v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, ktoré sa v praxi 
osvedčili. 

K § 122 

Zjednodušuje sa výpočet mzdy v prípade zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, keď sa 
navrhuje u mesačne odmeňovaných zamestnancov aj v prípade sviatku poskytovať nekrátenú 
mesačnú mzdu. Ostatné ustanovenia týkajúce sa nárokov pri práci vo sviatok, ktoré sa v doterajšej 
praxi osvedčili, ostávajú bez zmeny. 

K § 123 

Podľa doterajšieho právneho stavu štát garantoval minimálnu sumu mzdového zvýhodnenia za nočnú 
prácu len pre zamestnancov, ktorí tento nárok nemali dohodnutý v kolektívnej zmluve. S cieľom 
aplikovať zásadu rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty na podmienky mzdového zvýhodnenia 
za nočnú prácu a v nadväznosti na odporúčanie Generálnej konferencie MOP č. 178 z roku 1990 o 
nočnej práci sa navrhuje minimálnou sadzbou mzdového zvýhodnenia garantovať uvedené nároky 
zamestnancov bez ohľadu na spôsob dohodnutia mzdových podmienok; spodná hranica mzdového 
zvýhodnenia za nočnú prácu bude záväzná pre strany zúčastnené kolektívneho vyjednávania o 
mzdách. 

K § 124 

Rovnakú zásadu ako pri mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu sa navrhuje zakotviť aj do ustanovení 
garantujúcich nároky zamestnancov v prípade práce v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom 
prostredí (napr. zákon NR SR č. 272/1994 Z. z., vyhláška MZ SSR č. 14/1977 Zb. ). Oproti doterajšiemu 
zneniu § 7a zákona o mzde sa spresňujú možnosti dohodnúť v kolektívnej zmluve poskytovanie 
mzdového zvýhodnenia v širšom rozsahu. Dolná hranica sadzby mzdového zvýhodnenia pri 
dohodnutí jeho poskytovania za prácu v sťaženom pracovnom prostredí, ktoré nie je ešte hodnotené 
ako prostredie ohrozujúce život alebo zdravie zamestnanca, nieje ustanovená. 

K § 125 

Doterajšie ustanovenia zákona o mzde, ktoré sa v praxi osvedčili, sa dopĺňajú o postup pri úhrade 
doplatku do sumy jeho priemerného zárobku pri výkone inej práce, ktorý 

zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi pri preradení na inú prácu z dôvodov karanténneho 
opatrenia, ktoré sa uložilo podľa zákona NR SR č. 272/1994 Z. z., vyhlášky MZ SR č. 79/1977 Z. z. o 
opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam. Tento postup bol dosiaľ upravený nariadením 
vlády SR č. 294/1997 Z. z., ktoré sa novým Zákonníkom práce navrhuje zrušiť. 

K § 126 a 127 



Nároky zamestnancov pri chybnej práci a pri poskytovaní naturálnej mzdy sa ponechávajú v 
doterajšom rozsahu; spresňuje sa len spôsob vyjadrenia naturálnej mzdy v peňažnej forme v 
nadväznosti na platné cenové predpisy (zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách). Na základe 
odporúčania expertov MOP sa toto ustanovenie dopĺňa o zákaz pre zamestnávateľa, ktorý nesmie 
nútiť zamestnancov, aby kupovali tovar a využívali služby obchodných zariadení, ktoré si vo svojich 
priestoroch zriaďujú. 

K § 128 

Ako nové osobitné ustanovenie sa do Zákonníka práce preberá znenie § 20 ods. 1 zákona o mzde o 
poskytovaní mzdy v inej ako slovenskej mene. V prípade záujmu poskytovať zamestnancovi 
pracujúcemu v cudzine mzdu v inej ako slovenskej mene má zamestnávateľ možnosť navrhnúť a 
zamestnanec možnosť požiadať zamestnávateľa o takýto postup. Čiastočnou úpravou doterajšieho 
znenia sa reaguje na zmeny v spôsobe vyhlasovania kurzov slovenskej meny a na rozdielnu časovú 
náročnosť bankových operácií pri prevode mzdy do cudziny, ktoré niekedy vyžadujú skorší prevod a 
tým aj skoršie vykonanie prepočtu mzdy, ako ustanovovali doterajšie predpisy. 

K § 129 

Doterajšie ustanovenie o splatnosti mzdy sa navrhuje doplniť o povinnosť vyplatiť zamestnancovi na 
základe jeho žiadosti mzdu pred nástupom na službu v ozbrojených silách alebo do civilnej služby. 

K § 130 

V nadväznosti na Smernice rady č. 91/533/EEC sa navrhuje doplniť povinnosť zamestnávateľa 
dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve termín výplaty mzdy. Umožňuje sa širšie 
využiť bezhotovostný styk pri výplate mzdy a zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť zabezpečiť, aby 
zamestnancovi mohli byť peňažné prostriedky pripísané na ním určený účet najneskôr v deň určený 
na výplatu. Navrhuje sa, v zmysle odporúčania expertov MOP zakázať zamestnávateľovi, aby 
akýmkoľvek spôsobom obmedzoval zamestnancov vo voľnom nakladaní so mzdou. 

K § 131 

Ustanovenie upravujúce zrážky zo mzdy sa dopĺňajú o poradie zrážok zo mzdy v súlade s Občianskym 
súdnym poriadkom a zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, 
ktoré dosiaľ upravovalo nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb. na vykonanie doterajšieho Zákonníka 
práce v znení neskorších predpisov, ktoré nový Zákonník práce ruší. 

K § 132 a 133 

Ustanovením § 132 sa zabezpečuje postup pokiaľ ide o splatnosť, výplatu mzdy a vykonávanie zrážok 
aj na náhrady mzdy a náhradu za čas pracovnej pohotovosti. Vzhľadom na navrhovanú novú úpravu 
pracovného času, pri ktorej sa počíta s vylúčením prestávky na jedenie a oddych z pracovného času 
zamestnanca, v tomto zmysle sa upravuje aj ustanovenie § 133 o normovaní práce. 

K § 134 

Navrhuje sa ponechať doterajší postup zisťovania priemerného zárobku zo mzdy a odpracovanej 
doby za predchádzajúci štvrťrok. Zmenou limitu zo 180 na 170 hodín sa v odseku 3 reaguje na 
vylúčenie doby prestávky na jedenie a oddych z pracovného času a tým formálne skrátenie 
ustanoveného týždenného pracovného času o 2, 5 hodiny týždenne. V odseku 4 sa vzhľadom na 



doterajšiu nejednoznačnosť výkladu znenia § 17 zákona o mzde navrhuje upraviť a spresniť postup 
pri výpočte priemerného mesačného zárobku zamestnanca. 

Postup pri zahrnutí častí mzdy poskytovanej za dlhšie ako štvrťročné obdobie do mzdy zamestnanca 
na účely zistenia jeho priemerného zárobku sa navrhuje upraviť tak, aby sa vylúčilo skreslenie jeho 
priemerného zárobku v prípade, že zamestnanec nepracoval počas celého rozhodného obdobia. 

V odseku 9 sa z doterajšieho Zákonníka práce dopĺňa spôsob výpočtu čistého priemerného 
mesačného zárobku. Rozsah odpočítavaných položiek zo zisteného hrubého zárobku sa rozširuje o 
doplnkové dôchodkové poistenie, čím sa postup zosúlaďuje so spôsobom zisťovania peňažnej 
náhrady na účely uspokojenia nárokov zamestnanca z garančného fondu (§ 22). 

K § 135 

Priemerný zárobok sa zisťuje ako hodinový priemerný zárobok, z ktorého sa zisťuje aj mesačný 
priemerný zárobok. Vypustením prestávky na jedenie a oddych z týždenného pracovného času sa 
formálne skráti týždenný pracovný čas ako aj počet pracovných hodín pripadajúci na mesiac. 
Navrhovanou úpravou sa zabezpečí, že priemerný zárobok zamestnanca zistený za rozhodné obdobie 
pred účinnosťou nového Zákonníka práce (t. j. keď ešte nebol skrátený týždenný a mesačný fond 
pracovného času) bude už zodpovedať novým podmienkam a zamestnanec jeho použitím po 
nadobudnutí účinnosti nového Zákonníka práce nebude poškodený. 

Druhá veta zabezpečuje uvedený cieľ aj pre prípad, že nový Zákonník práce nenadobudne účinnosť 
prvým dňom kalendárneho štvrťroka, ale až v jeho priebehu, t. j. počas rozhodujúceho oddobia. 

K § 136 až 138 

Ustanovujú sa prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu: na výkon verejnej funkcie, na výkon 
občianskych povinností, a iných úkonov vo všeobecnom záujme. To, že ide o výkon verejnej funkcie, 
musí vyplynúť priamo z tohto zákona alebo z iného právneho predpisu. Napr. výkonom verejnej 
funkcie je aj výkon funkcie starostu obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Vo všetkých uvedených prípadoch poskytne zamestnávateľ zamestnancovi 
pracovné voľno na výkon týchto činností, pokiaľ činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času, a 
to na nevyhnutne potrebný čas. 

Náhradu mzdy v prípade dlhodobého uvoľnenia zamestnanca pre výkon verejnej funkcie poskytne 
ten, pre koho bol zamestnanec uvoľnený. Ak ide o krátkodobé uvoľnenie zamestnanca na výkon 
verejnej funkcie, výkon občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, poskytne 
zamestnávateľ, u ktorého je zamestnanec v pracovnom pomere, náhradu mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku. Právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú bol zamestnanec činný na základe 
žiadosti zamestnávateľa uhradí náhradu mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas uvoľnenia. 

Výkon občianskych povinností sa ustanovuje príkladmo. Zamestnancovi patrí od zamestnávateľa 
pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. 

Iné úkony vo všeobecnom záujme sa ustanovujú taxatívne, s poskytnutím pracovného voľna.  

K § 139 

V ustanoveniach sú upravené dôvody - prekážky v práci zamestnanca, rozsah pracovného voľna a 
náhrada mzdy pri výkone služby v ozbrojených silách a civilnej služby. Upravená je povinnosť 



zamestnanca opätovne nastúpiť do zamestnania najneskôr tretí deň po skončení služby v 
ozbrojených silách alebo civilnej služby. Do dňa nástupu do práce, t. j. v rozsahu dvoch dní, má 
zamestnanec neplatené pracovné voľno. 

Náhrada mzdy počas výkonu zdokonaľovacej služby a pri výkone civilnej služby namiesto 
zdokonaľovacej služby patrí zamestnancovi od zamestnávateľa vo výške 85 % jeho priemerného 
zárobku. Zamestnávateľ má nárok na náhradu mzdy, ktorú zamestnancovi poskytol z dôvodu výkonu 
služby v ozbrojených silách a pri výkone civilnej služby od príslušného štátneho orgánu vojenskej 
správy spolu s odvodom príspevku do poistného fondu a dani z príjmu, ktorú zamestnávateľ odviedol. 

K § 140 

Novo sa upravuje rozsah pracovného voľna a náhrady mzdy pri účasti zamestnanca na štúdiu popri 
zamestnaní a ďalšom vzdelávaní za účelom zvýšenia kvalifikácie a prehĺbenia kvalifikácie priamo v 
tomto zákone. Zároveň sa ruší vyhláška č. 140/1968 Zb. Rozsah pracovného voľna a náhrada mzdy sú 
ustanovené bez ohľadu na formu štúdia na strednej a vysokej škole. O ďalšie pracovné voľno v 
rozsahu najmenej 5 dní v školskom roku sú zvýhodnení osamelá zamestnankyňa a osamelý 
zamestnanec, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov. 

Zamestnávateľ môže podľa svojich možností poskytnúť zamestnancovi nad ustanovené dni i ďalšie 
pracovné voľno s náhradou mzdy. Rozšírenie pracovného voľna je možné upraviť aj v kolektívnej 
zmluve. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno a mzdu vzniká len pri 
prehlbovaní kvalifikácie. Účasť na štúdiu za účelom prehĺbenia kvalifikácie môže zamestnávateľ 
nariadiť na rozdiel od účasti zamestnanca na štúdiu za účelom zvýšenia kvalifikácie, ktoré sa 
kvalifikuje ako prekážka v práci na strane zamestnanca. Poskytovanie pracovného voľna a náhrady 
mzdy v sume jeho priemerného zárobku pri zvyšovaní kvalifikácie je podmienené potrebou 
zamestnávateľa. 

K § 141 

V ustanovení sa vymedzujú dôležité osobné prekážky v práci, pre ktoré je zamestnávateľ povinný 
ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. Dočasnú neprítomnosť zamestnanca v práci počas 
jeho práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky, karantény, ošetrovania a pod. 
posudzuje a rozhoduje o nej ošetrujúci lekár alebo lekár prijímacieho oddelenia zdravotníckeho 
zariadenia. Počas tohto obdobia nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy. Peňažné plnenie v týchto 
prípadoch upravujú predpisy o nemocenskom poistení. Ďalej sa ustanovujú ďalšie dôležité osobné 
prekážky v práci, pri ktorých zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou 
mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Dôvody, kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné 
voľno, podmienky jeho poskytovania sú taxatívne vymedzené. Zamestnávateľ však môže na základe 
žiadosti zamestnanca poskytnúť mu z uvedených dôvodov aj ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy 
alebo bez náhrady mzdy, prípadne mu poskytnúť pracovné voľno aj z iných vážnych dôvodov, ale bez 
náhrady mzdy. 

K § 142 

V podstate sa preberá doterajšia právna úprava prekážok v práci na strane zamestnávateľa. 
Zamestnávateľovi bola stanovená povinnosť poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku, ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu prekážok na strane 
zamestnávateľa. Ak v písomnej dohode s príslušným odborovým orgánom boli vymedzené vážne 
prevádzkové dôvody, môže zamestnávateľ poskytovať náhradu mzdy minimálne 60% jeho 
priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu nepriaznivých poveternostných 



vplyvov, ustanovuje sa povinnosť zamestnávateľovi poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy 
najmenej 50% jeho priemerného zárobku. Nová právna úprava umožňuje náhradu mzdy výhodnejšie 
upraviť v kolektívnej zmluve. 

K § 143 

Preberá sa právna úprava prekážok v práci na strane zamestnanca pri uplatnení pružného 
pracovného času z vyhlášky č. 196/1989 Zb. o pružnom pracovnom čase, v znení zákona č. 1/1992 
Zb., ktorú sa zároveň navrhuje zrušiť. 

K § 144 

Upravuje sa povinnosť zamestnanca požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna pri 
prekážkach v práci, prípadne upovedomiť o prekážke v práci a preukázať jej trvanie. Ustanovuje sa, 
ktorý čas a obdobie sa posudzujú ako výkon práce. 

K § 145 

Umožňuje sa v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve dohodnúť podmienky náhrad 
poskytovaných zamestnancovi za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných 
predmetov potrebných na výkon práce podľa zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 

K § 146 až 148 

Návrh zákona upravuje základný systém povinností, úloh a oprávnení v oblasti ochrany práce na 
úrovni zamestnávateľov a zamestnancov v súlade s príslušnými dohovormi Medzinárodnej 
organizácie práce a smernicami Európskej únie. Zvýrazňuje sa nimi úloha prevencie, stáleho 
zlepšovania pracovných podmienok a spolupráce v oblasti ochrany práce. V ďalšej časti návrh 
obsahuje len všeobecné ustanovenia s odkazom na osobitný predpis, ktorým je zákon NR SR č. 
330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z.. 

Z návrhu Zákonníka práce sa vypustili ustanovenia dotýkajúce sa povinností zamestnávateľov, práv a 
povinností zamestnancov a rekondičných pobytov a boli zapracované do novely zákona č. 330/1996 
Z. z., ktorá predstavuje komplexnú právnu úpravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

K § 149 

V súlade so zaužívanou praxou a vo väzbe na § 4 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. sa v zásade preberá 
súčasná právna úprava kontroly odborovým orgánom nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

K § 150 

Právna úprava inšpekcie práce sa ponecháva na osobitný predpis, ktorým je zákon č. 95/2000 Z. z. o 
inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K § 151 

Rozvoj spoločnosti a zvýšené nároky na prácu zamestnancov vyžadujú i zvýšenú pozornosť 
zlepšovania pracovných podmienok. Je preto potrebné, aby základné povinnosti zamestnávateľa v 



starostlivosti o zamestnanca boli právne upravené. Podrobnejšie požiadavky na hygienické zariadenia 
a sociálne zariadenia upravujú osobitné predpisy napr. Úprava MZ SSR č. Z-1629/1978-B/3-06 zo dňa 
14. februára 1998 Hygienické požiadavky na pracovné prostredie (reg. v čiastke č. 20/1978 Zb. ) v 
znení neskorších predpisov.  

K § 152 

Ponecháva sa právna úprava, v súlade s ktorou zamestnávateľ poskytuje aj príspevok na stravovanie 
podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Navrhuje sa rozšíriť doterajšiu právnu úpravu zabezpečovania stravovania zamestnancov o možnosť 
poskytnúť finančnú kompenzáciu zamestnancom, ak zamestnávateľ stravovanie nemôže zabezpečiť, 
pretože to vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku a nemôže zabezpečiť stravovanie, ani 
prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na poskytovanie alebo 
sprostredkovanie stravovacích služieb. 

K § 153 a 154 

V ustanoveniach je upravený okruh povinností zamestnávateľa. Prehlbovanie kvalifikácie je právnou 
povinnosťou zamestnanca a považuje sa za výkon práce. Zamestnávateľ je oprávnený zamestnancovi 
účasť na prehlbovaní kvalifikácie prikázať. Starostlivosť zamestnávateľa o zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov má kvalitatívne inú právnu povahu a nemožno ju považovať za právnu povinnosť 
zamestnávateľa. Pri rôznych druhoch zmien organizácie práce, resp. pri iných racionalizačných 
opatreniach, s ktorými je spojený prechod zamestnanca na nové pracovisko alebo na nový druh alebo 
spôsob práce, je zamestnávateľ povinný zamestnanca rekvalifikovať. 

K § 155 

Poskytovanie pracovného voľna, náhrady mzdy a ďalších nákladov spojených so štúdiom napr. nákup 
učebníc, cestovné atď. pri zvyšovaní kvalifikácie vychádza zo zásady zmluvnosti, ktorá je podmienená 
potrebou zamestnávateľa. Účasť na školení a štúdiu popri zamestnaní za účelom zvýšenia kvalifikácie 
nemožno zamestnancovi nariadiť. Poskytovanie pracovného voľna, náhrady mzdy a ďalších nákladov 
spojených so štúdiom sa odvíja až z uzavretia dohody o zvyšovaní kvalifikácie, ktorá je právnou 
formou stabilizácie zamestnancov. Nesplnenie stabilizačného záväzku zamestnanca (ktorý nesmie 
prekročiť päť rokov) spôsobuje vznik úhradovej povinnosti, ktorej úhrada vynaložených nákladov 
nesmie prekročiť 3/4 celkovej sumy nákladov. Ak ide o prehlbovanie kvalifikácie na prácu dohodnutú 
v pracovnej zmluve, dohoda sa neuzatvára. Ak náklady zamestnávateľa na prehĺbenie kvalifikácie 
zamestnanca dosahujú aspoň 100 000 Sk dohoda sa môže uzavrieť. V takomto prípade však 
zamestnanec môže odmietnuť zúčastniť sa na uvedenom kvalifikačnom opatrení. Dôvody, kedy 
nevzniká povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov pri nesplnení jeho stabilizačného záväzku je 
možné rozšíriť po vzájomnej dohode alebo v kolektívnej zmluve. 

K § 156 a 157 

Preberá sa doterajšia právna úprava zabezpečenia zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
v dôsledku choroby, úrazu, pri tehotenstve, materstve a rodičovstve, pri invalidite, v starobe a pri 
návrate do práce vyplývajúca napr. zo zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších 
predpisov. 



K § 158 až 159 

Upravujú sa povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom so zmenenou pracovnou 
schopnosťou. 

K § 160 

Preberá sa doterajšia právna úprava pracovných podmienok žien.  

K § 161 

Navrhovaná úprava odkazuje na nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydajú zoznamy 
prác a pracovísk zakázaných všetkým ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode. Uvedená úprava vyplýva zo skutočnosti, že sa zvyšuje počet subjektov, ktoré 
nemajú ústredný orgán. Zákaz môže byť aj individuálny na základe lekárskeho posudku, podľa 
ktorého výkon práce ohrozuje jej tehotenstvo spočívajúce v jej osobe. 

K § 162 

Úprava je v súlade s článkom 5 Smernice Rady č. 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných žien, žien krátko po pôrode a dojčiacich 
žien. 

K § 163 

Úprava je v súlade so Smernicou Rady č. 96/34/EHS o rodičovskej dovolenke. Zvýšená ochrana pred 
skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa sa zabezpečuje (tehotnej žene) 
pred materskou dovolenkou a žene alebo mužovi počas rodičovskej dovolenky. 

K § 164 

Navrhuje sa umožniť žene alebo mužovi, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej 
žene osobitnú úpravu pracovného času. Upravuje sa zákaz nadčasovej práce a služobnej pohotovosti 
tehotnej žene, ako aj žene alebo mužovi, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 1 rok.  

K § 165 

Navrhovaným ustanovením sa rozširuje ochrana na zamestnancov, ktorí sa starajú o blízku osobu, 
ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna. 

K § 166 

Ustanovením sa navrhuje predĺžiť rodičovská dovolenka do siedmich rokov veku dieťaťa, ak ide o 
dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť a o dlhodobo ťažko 
zdravotne postihnuté dieťa vyžadajúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú. Poskytuje sa 
rovnosť príležitostí a rovnaký prístup ženám a mužom na individuálne právo na materskú alebo 
rodičovskú dovolenku pri narodení alebo adopcii dieťaťa podľa čl. 2 Smernice Rady č. 96/34/EHS o 
rodičovskej dovolenke. 

K § 167 až 170 



Preberá sa doterajšia právna úprava režimu čerpania materskej dovolenky a prestávok na dojčenie. 
Navrhovaným ustanovením sa zabezpečuje rovnoprávnosť mužov a žien na čerpanie materskej alebo 
rodičovskej dovolenky v súlade so Smernicou Rady č. 96/34/EHS o rodičovskej dovolenke. 

K § 171 

Navrhované ustanovenie v súlade s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku zakotvuje pre 
zamestnávateľa povinnosť viesť evidenciu mladistvých. 

K § 172 

Preberá sa doterajšia právna úprava povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru 
výpoveďou a pri okamžitom skončení pracovného pomeru informovať jeho zákonného zástupcu 
alebo vyžiadať vyjadrenie zákonného zástupcu pri skončení pracovného pomeru dohodou alebo zo 
strany mladistvého zamestnanca. 

K § 173 

Zamestnávatelia môžu zamestnávať mladistvých v súlade Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom 
veku len prácami, ktoré neohrozujú ich mravnosť. 

K § 174 

V ustanovení sa navrhuje ustanoviť zákaz pre zamestnávateľov používať u všetkých mladistvých 
zamestnancov taký spôsob odmeňovania (napr. normovanie práce), ktorý by mohol viesť k zvýšeniu 
nebezpečia úrazu a k ohrozeniu bezpečnosti 

mladistvých zamestnancov. Ak je nočná práce vykonávaná mladistvými zamestnancami v rámci 
prípravy na povolanie, musí byť vždy zabezpečený dozor dospelou osobou (napr. majster odbornej 
výchovy). 

K § 175 

Navrhované ustanovenie § 175 ods. 3 odkazuje nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vydajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných mladistvým. Uvedená úprava vyplýva zo skutočnosti, že 
sa zvyšuje počet subjektov, ktoré nemajú ústredný orgán. 

K § 176 

Preberá sa doterajšia právna úprava povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť mladistvým 
zamestnancom vyšetrenie lekárom pred preradením na inú prácu alebo podľa potreby, najmenej raz 
za rok. 

K § 177 a 178 

Navrhuje sa upraviť pracovnoprávnu prevenciu. Uložené povinnosti sa týkajú obidvoch subjektov 
pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávatelia sú povinní vytvárať riadne pracovné podmienky s cieľom 
predchádzať vzniku škody a robiť opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov. 
Zamestnancom je okrem všeobecne ustanovenej právnej povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo 
ku škodám, uložená aj povinnosť oznamovacia a zakročovacia. Zakročovacia povinnosť však nemôže 
byť neobmedzená, pretože sú ustanovené prípady, kedy zamestnanec túto povinnosť nemá. 



Vzhľadom na poznatky z praxe navrhuje sa, zabezpečiť spôsob výkonu kontroly, aby oprávnenie 
vykonávať kontroly a prehliadky zamestnancov neboli zneužívané na úkor základných ľudských práv a 
slobôd občanov - zamestnancov. 

K § 179 

Predpokladmi založenia pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca sú 

a)   vznik škody, 

b)   porušenie povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 

c)   príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou, 

d)   zavinenie, ktoré preukazuje zamestnávateľ, okrem prípadov uvedených v § 182 a 185. 

Zodpovednosť zamestnanca je založená na subjektívnom princípe, vždy ide o zodpovednosť za 
zavinenie (úmyselné, nedbanlivostné). Navrhuje sa, aby zamestnanec zodpovedal tiež za škodu, ktorú 
spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Pod pojmom "dobré mravy,, sa rozumejú 
pravidlá morálneho charakteru všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a 
presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie. Predpokladom tejto zodpovednosti je 
úmyselné konanie, ktoré je konaním proti dobrým mravom a ktoré je v príčinnej súvislosti so 
vzniknutou škodou. V súlade s doterajšou právnou úpravou sa predpokladá úmyselné konanie proti 
dobrým mravom, iba v tomto prípade prichádza do úvahy zodpovednosť. Uvedený predpoklad 
preukazuje zamestnávateľ. 

Dobré mravy Zákonník práce, ale ani ostatné kódexy nedefinujú, pretože tieto podliehajú 
spoločenskému vývoju a tiež preto, že je ťažko možné vo všetkých jednotlivostiach ich vystihnúť. Vo 
všeobecnosti platí, že ide o pravidlá morálneho charakteru, všeobecne platné v demokratickej 
spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie práv. 

K § 180 

Navrhovaným ustanovením sa vylučuje zodpovednosť zamestnanca za škodu, ak ju spôsobí v 
duševnej poruche, v dôsledku ktorej nebol schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho 
následky s výnimkou prípadov, keď sa do takého stavu priviedol vlastnou vinou. Ak sa zamestnanec 
do takého stavu priviedol úmyselným či nedbanlivostným požitím alkoholu, drog, či iných návykových 
látok, za vzniknutú škodu zodpovedá. 

K § 181 

Ak splnil zamestnanec prevenčnú povinnosť uloženú mu v § 178, nebolo by spravodlivé, aby 
zodpovedal za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi v dôsledku plnenia zakročovacej povinnosti. 
Za takto vzniknutú škodu však nezodpovedá len za predpokladu, že stav, proti ktorému je potrebné 
zakročiť, sám úmyselne nevyvolal a že si pri odvracaní škody počínal spôsobom primeraným 
okolnostiam. Vylučuje sa tiež zodpovednosť zamestnanca za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského 
rizika, ktorým je nezavinená škoda, prirodzený charakter znehodnotenia alebo úbytku hodnôt. 

K § 182 až 185 



Ustanovuje sa osobitná zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je 
povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Zodpovednosť za schodok na 
zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, vznikne, ak sú splnené všetky 
predpoklady tejto zodpovednosti, t. j. dohoda o hmotnej zodpovednosti, schodok na hodnotách 
zverených na vyúčtovanie a zavinenie, ktoré sa v tomto prípade predpokladá. Medzi predpoklady, 
ktoré sú potrebné k vzniku zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov, patrí 
písomné potvrdenie o prevzatí predmetu, škoda v podobe straty zvereného predmetu a zavinenie 
zamestnanca, ktoré sa tu tiež predpokladá. 

K § 186 

Pri škode, spôsobenej z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca sa navrhuje 
obmedziť náhradu u jednotlivého zamestnanca, trojnásobkom jeho priemerného mesačného 
zárobku, ktorý dosiahol pred porušením povinnosti, v dôsledku ktorého škoda vznikla. V prípade 
úmyselne spôsobenej škody sa navrhuje okrem skutočnej škody hradiť aj ušlý zisk. 

K § 187 

V prípade, že na vzniku škody sa podieľa aj zamestnávateľ, zamestnanec hradí len pomernú časť 
škody podľa miery svojho zavinenia a ostatnú časť škody znáša zamestnávateľ. Pri spoluzavinení 
vzniku škody niekoľkými zamestnancami sa navrhuje uplatniť tzv. delenú zodpovednosť, pri ktorej 
každý zo zodpovedných zamestnancov zodpovedá len za svoj podiel zodpovednosti podľa miery 
svojho zavinenia. 

K § 188 

Navrhuje sa pri určení škody na veci vychádzať z ceny veci, ktorú táto vec mala v čase, keď škoda 
vznikla. Týka sa to nielen vlastného poškodenia veci, ale aj škody, ktorá vznikla stratou alebo 
zničením veci. Pri určení ceny v čase vzniku škody sa vychádza z ceny nadobúdacej a prihliada sa k 
poklesu hodnoty veci v dôsledku opotrebenia, vád alebo starnutia, prípadne aj k dodatočnému 
zhodnoteniu veci. 

K § 189 

Navrhuje sa ustanoviť rozsah zodpovednosti jednotlivých zamestnancov pri spoločnej zodpovednosti 
za schodok. Vychádza sa z princípu delenej zodpovednosti. 

K § 190 

Upravuje sa náhrada škody pri výrobe nepodarku. Zodpovednosť za vyrobenie nepodarku sa týka 
výhradne škôd spôsobených zamestnancom vo forme nedbanlivosti. Zamestnanec nie je povinný 
nahradiť škodu, ak mu po oznámení nedostatku zamestnávateľ neuložil zastaviť prácu. 

K § 191 

Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje možnosť (nie povinnosť) zamestnávateľa požadovať 
od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Náhradu škody určuje 
zamestnávateľ. 

K § 192 



Upravuje sa všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. Zamestnávateľ za škodu zodpovedá 
vždy, ak sú splnené tieto predpoklady 

a)  škoda, vzniknutá pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 

b)  porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom alebo porušenie 
povinností zamestnancom, ktorý konal v rámci plnenia úloh zamestnávateľa jeho menom, 

c)  existencia príčinnej súvislosti medzi škodou a porušením povinností (úmyselným konaním proti 
dobrým mravom). 

Zodpovednosť zamestnávateľa je založená na objektívnom princípe, nevyžaduje sa teda existencia 
zavinenia. 

K § 193 

Predpokladom tejto osobitnej zodpovednosti je existencia škody na veciach, ktoré zamestnanec 
odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste, ktoré k tomuto účelu 
zamestnávateľ určil. V prípade, že zamestnávateľ miesto na odkladanie týchto vecí neurčil, 
zodpovedá za vzniknutú škodu, len ak tieto veci boli odložené na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za 
veci, ktoré sa obvykle do práce nenosia, bude zamestnávateľ zodpovedať do výšky 5 000 Sk s 
výnimkou prípadov, kedy také veci prevezme do úschovy, pričom nie je ustanovená povinnosť 
zamestnávateľa tieto veci prijať do úschovy. 

K § 194 

Ak splnil zamestnanec prevenčnú povinnosť uloženú mu v § 178, považuje sa za nevyhnutné, aby v 
prípade, že pri odvrátení škody hroziacej zamestnávateľovi sám utrpel vecnú škodu, bola mu táto 
škoda uhradená a aby mu boli rovnako uhradené náklady, ktoré pri odvracaní škody, hroziacej 
zamestnávateľovi, účelne vynaložil. Podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby nárok na náhradu tejto 
škody zamestnancovi vznikol je, že nebezpečenstvo škody úmyselne nevyvolal a pri odvracaní škody 
hroziacej zamestnávateľovi si počínal spôsobom, primeraným okolnostiam. Táto náhrada patrí 
rovnako zamestnancovi, ktorý odvracal nebezpečenstvo ohrozujúce život alebo zdravie, pokiaľ by za 
škodu zodpovedal zamestnávateľ. 

K § 195 až 200 

V § 195 až 200 sa preberá doterajšia právna úprava. V § 195 ods. 2 sa dopĺňa definícia pracovného 
úrazu. Navrhovanou úpravou v § 196 sa odstránia prípadné rozpory pri dokazovaní, či zamestnanec 
bol oboznámený správnymi predpismi riadne a preukázateľne. 

K § 201 až 203 

Navrhovaným znením § 201 sa oproti doterajšej právnej úprave náhrady za stratu na zárobku sleduje 
odstránenie nerovnovážneho stavu, keď sa pri výpočte náhrady za stratu na zárobku u poškodených 
neprihliadalo na valorizovanú časť dôchodku, pričom u podstatnej väčšiny poškodených 
zamestnancov sa výrazne líši skutočne vyplácaný dôchodok od jeho pôvodnej sumy. Navrhovanou 
úpravou sa sleduje predovšetkým to, aby sa pri určovaní náhrady za stratu na zárobku započítavali 
čiastočné invalidné dôchodky a invalidné dôchodky v skutočnej sume valorizované podľa platných 
právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Valorizáciu priemerného zárobku 
rozhodujúceho na výpočet náhrady za stratu na zárobku upravuje zákon NR SR č. 320/1993 Z. z. o 



úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným 
úrazom alebo chorobou z povolania. 

V navrhovanej úprave sa zrušenie limitu 5 700 Sk odôvodňuje nárastom nákladov na základné životné 
potreby a s tým súvisiace zmeny vo vývoji mzdovej úrovne. Ponechanie limitu obmedzujúceho 
náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti malo za následok nivelizáciu tejto 
náhrady, keď pri nižších zárobkoch prakticky umožňovalo odškodnenie v sume vzniknutej škody a pri 
vyšších zárobkoch len odškodnenie čiastočné. S účinnosťou od 1. januára 1989 bola zákonom č. 
188/1988 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce vypustená náhrada za stratu na dôchodku. 
Ustanovením § 195 a Zákonníka práce sa odškodňovanie prípadnej straty na dôchodku vylúčilo z 
pracovnoprávnej úpravy a presunulo sa do oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Podľa čl. VI. zákona NR SR č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene 
niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1997 bola z vymeriavacieho základu na 
určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie vypustená náhrada za 
stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z 
povolania (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov). Z 
uvedených dôvodov sa navrhuje, aby náhrada za stratu na zárobku bola poskytovaná ako doživotná 
renta. 

K § 204 až 207 

Ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, poskytne sa v 
rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa okrem iných náhrad aj náhrada nákladov spojených s 
pohrebom. Od nákladov na pohreb sa odpočíta príspevok na pohrebné poskytnutý podľa zákona č. 
238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb. 

Za náklady na pohreb sa považujú aj náklady na primerané ošatenie zomretého. Za najbližších 
príslušníkov rodiny sa považujú vdova, vdovec, deti a ich manželia alebo manželky, vnuci, rodičia a 
prarodičia, súrodenci vlastní, nevlastní a ich manželia alebo manželky, svokor, svokra. Domácnosť 
tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Náhrada 
nákladov na výživu pozostalých vychádza z doteraz platnej právnej úpravy. Výšku percenta a obdobie, 
za ktoré sa bude náhrada nákladov na výživu pozostalých upravovať ustanoví opatrenie, ktoré vydá 
ministerstvo na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie 
uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

K § 208 

Zvýšenie jednorazového odškodnenia pozostalým sa navrhuje upraviť vzhľadom na rast životných 
nákladov, ktoré bezprostredne vznikajú po strate živiteľa. Posledné jednorazové odškodnenie 
pozostalým bolo vykonané zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., ktorým sa 
mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v 
rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov. 

K § 209 

Navrhovaná právna úprava vychádza z doterajšej právnej úpravy, ktorá sa osvedčila a vžila. Domáhať 
sa zmeny svojich práv alebo povinností môže poškodený aj zamestnávateľ v súlade s § 14 a § 32 
tohto zákona. Podstatnou zmenou pomerov poškodeného môže byť napr. zmena invalidného 
dôchodku na čiastočný invalidný dôchodok alebo naopak, zmena zdravotného stavu spočívajúca v 
zhoršení zdravotného stavu z tzv. všeobecných zdravotných príčin. 



K § 210 

Ustanovenie upravuje len všeobecný vzťah zakladajúci poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za 
škodu pri pracovnom úraze alebo chorobou z povolania. Toto poistenie bude vykonávať Sociálna 
poisťovňa. Potrebné ustanovenia hmotnoprávnej povahy upraví osobitný predpis, ktorým je zákon č. 
274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. 

K § 211 až 216 

Navrhovaná právna úprava preberá doterajšiu zaužívanú právnu úpravu vymedzujúcu náhradu za 
stratu na zárobku v niektorých osobitných prípadoch, zárobok po pracovnom úraze a zodpovednosť 
za škodu v niektorých osobitných prípadoch. 

K § 217 a 218 

Navrhuje sa, aby zamestnávateľ hradil skutočnú škodu, ktorá predstavuje zmenšenie majetku 
poškodeného zamestnanca. V prípade škody spôsobenej úmyselne sa navrhuje popri skutočnej škode 
hradiť aj inú škodu. Zásadne by škoda mala byť hradená v peniazoch a tým, že môže dôjsť k dohode o 
naturálnej reštitúcii. Ak ku škode došlo aj zavinením zamestnanca, navrhuje sa, aby zamestnávateľ za 
vzniknutú škodu zodpovedal nie v plnom rozsahu, ale len pomerne. Pri určení škody na veci sa 
navrhuje vychádzať z ceny, ktorú táto vec mala v čase, keď škoda vznikla (či už poškodením veci alebo 
jej stratou). 

K § 219 

V záujme právnej istoty zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nahradil škodu spôsobenú inou 
osobou, sa navrhuje ustanoviť nárok zamestnávateľa na náhradu jemu vzniknutej škody podľa 
občianskoprávnych predpisov. 

K § 220 a 221 

Na účely náhrady škody navrhuje sa ustanoviť, čo sa považuje za plnenie pracovných úloh a priamu 
súvislosť s ním. Úrazu zamestnanca, ktorý ho utrpel pre plnenie pracovných úloh môže dôjsť v 
dôsledku plnenia pracovných úloh vedúceho zamestnanca vtedy, keď už neplní pracovné úlohy a 
nachádza sa mimo pracoviska (napr. použitie fyzickej sily zamestnanca na vedúceho zamestnanca na 
verejnom priestranstve podniku pre nepridelenie pracovnej odmeny). 

K § 222 

Na rozdiel od doterajšieho právneho stavu sa navrhuje rozšíriť predmet bezdôvodného obohatenia o 
plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj o plnenie získané z nepoctivých zdrojov. 

Na rozdiel od občianskoprávnej úpravy bezdôvodného obohatenia neoprávnený majetkový prospech 
musí byť získaný na základe pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
Predpokladom založenia zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie je, aby bol majetkový prospech 
získaný protiprávne, a tým vznikla druhému účastníkovi majetková ujma. Medzi protiprávnym 
konaním a majetkovou ujmou musí byť príčinná súvislosť. Dôkazné bremeno je na účastníkovi, ktorý 
sa vydania predmetu bezdôvodného obohatenia dožaduje. Navrhuje sa v rámci tejto systematickej 
časti upraviť aj neprávom alebo omylom vyplatené peňažné sumy zamestnancovi, pretože v rámci 
pracovného pomeru ide o najčastejší prípad bezdôvodného obohatenia. 



Zamestnávateľ je povinný vydať predmet bezdôvodného obohatenia bez ohľadu na danosť dobrej 
vôle, pričom zamestnanec, pokiaľ ide o právne následky neplatnosti právneho úkonu, resp. o vrátenie 
neprávom alebo omylom vyplatených súm, je povinný tak urobiť len pri nedostatku dobrej vôle. 
Zásada vychádza zo všeobecných ustanovení o neplatnosti právnych úkonov, podľa ktorých 
neplatnosť právneho úkonu nesmie byť zamestnancovi na ujmu, pokiaľ si túto neplatnosť nespôsobil 
výlučne sám. 

K § 223 až 226 

Preberá sa doterajšia právna úprava dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru s tým, že sa 
zvyšuje maximálna hranica rozsahu prác, na ktorý sa dohoda uzatvára v kalendárnom roku na 300 
hodín. 

K § 227 

Navrhované ustanovenia realizujú tzv. koaličné právo zamestnancov, zakotvené v čl. 37 Ústavy SR, 
ktorý je koncipovaný podstatne širšie ako právo zamestnancov združovať sa v odboroch na ochranu 
svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Zamestnanecká participácia musí zodpovedať 
pluralitnej demokracii, trhovej ekonomike, pluralite vlastníckych foriem a subjektov s rešpektovaním 
dosiahnutej úrovne sociálnych a ekonomických práv všetkých subjektov. Zamestnanci majú právo 
priamo alebo nepriamo sa vyjadrovať na pracovisku k otázkam týkajúcim sa obsahu ich práce, 
podmienkam výkonu a organizácie práce. 

Z hľadiska efektívnosti je významnejšou nepriama, sprostredkovaná účasť zamestnancov na 
rozhodovacích procesoch v podniku prostredníctvom ich volených zástupcov. Len touto formou je 
možné zabezpečovať optimálny vplyv zamestnancov na rozhodovanie v podniku, pretože existuje 
právna povinnosť zamestnávateľa konzultovať každé významnejšie opatrenie pred prijatím s ich 
zástupcami. Touto úpravou sa vytvoria právne predpoklady pre pluralitu subjektov pracovnoprávnych 
vzťahov všetkých zamestnancov na rozhodnutiach zamestnávateľa, ktoré ovplyvňujú ich záujmy. 

Navrhuje sa, aby zamestnanci zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie 
so sídlom v Slovenskej republiky mali právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie záujmov 
týkajúcich sa zamestnancov v rozsahu ustanovení o európskej zamestnaneckej rade. 

K § 228 

Vznik odborových orgánov je v súlade s § 2 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov. Tento zákon vychádza z Dohovoru MOP č. 87 z roku 1948 o slobode 
odborov a ochrane práva odborovo sa združovať a je v súlade s Dohovorom MOP č. 98 z roku 1949 o 
použití zásad práva na organizovanie sa a o kolektívnom vyjednávaní. Na základe § 5 odsek 3 zákona 
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za 
zamestnancov, ktorí nie sú odborovo organizovaní. 

K § 229 

Ustanovenie zakotvuje status odborových orgánov pri zastupovaní záujmov zamestnancov. Ťažisko 
ich funkcie spočíva v uzatváraní kolektívnych zmlúv. Úloha odborových orgánov vychádza z Dohovoru 
MOP č. 154 z roku 1981 o podpore kolektívneho vyjednávania a z Odporúčania MOP č. 163 z roku 
1981 o podpore kolektívneho vyjednávania a je v súlade s Odporúčaním MOP č. 91 z roku 1951 o 
kolektívnych dohodách. 



K § 230 

Ustanovenie vychádza zo súčasne platného zákona č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré 
vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi. Zákon sa navrhuje zrušiť za účelom 
zjednotenia úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. 

K § 231 až 233 

Navrhované ustanovenia vymedzujú vecnú pôsobnosť odborových orgánov v pracovnoprávnych 
vzťahoch. Upravujú sa formy participácie odborových orgánov a tiež vymedzujú povinnosti 
zamestnávateľa. 

Komplex aktivít zamestnávateľa vo vzťahu k príslušnému odborovému orgánu vyúsťuje do povinností 
aspoň raz štvrťrok prerokovať opatrenia uvedené v § 231 písm. a) až g), ktoré sú obsahom právne 
formulované v jednotlivých ustanoveniach tohto Zákonníka práce. (Napríklad počet prepustených 
zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní). 

K § 234 až 237 

Ústavou zakotvená koaličná sloboda, rovnako ako aj Dohovor MOP č. 135, Smernice Európskej únie 
upravujúce pracovné právo, Európska sociálna charta a Európska charta základných sociálnych práv 
predpokladajú, že záujmy zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom budú chránené nielen 
odborovými orgánmi, ale aj inými právnymi formami zastúpenia, akými sú zamestnanecké rady, resp. 
zástupcovia na ochranu práce pri práci (prípadne aj zástupcovia mladistvých, žien, zástupcovia 
zdravotne postihnutých zamestnancov, alebo zástupcovia zamestnancov podľa profesijného 
zaradenia). Všetky uvedené právne formy zastupovania záujmov zamestnancov sú dobrovoľnými 
formami uplatnenia ústavnej, koaličnej slobody. Ustanovenie upravuje zastúpenie zamestnancov 
prostredníctvom zamestnaneckých rád. Ustanovenie zamestnaneckých rád, kde nepôsobí odborová 
organizácia zodpovedá čl. 2 a 3 dodatkového protokolu Európskej sociálnej charty, podľa ktorého 
označenie "zástupcovia zamestnancov" sú také osoby, ktoré boli za zástupcov určené národným 
zákonodarstvom. 

Zamestnanecká rada je na rozdiel od odborovej organizácie orgánom všetkých zamestnancov. 

Funkcia zamestnaneckého dôverníka sa zriaďuje u zamestnávateľa, kde z dôvodu nízkeho počtu 
zamestnancov nie je predpoklad efektívneho fungovania zamestnaneckej rady. Návrh upravuje 
kreovanie zamestnaneckých rád, bližšie určuje podmienky ich vzniku, organizovanie volieb, časové 
lehoty, kompetencie zamestnaneckých rád a spôsob uhrádzania nákladov spojených s činnosťou 
zamestnaneckých rád. Funkčné obdobie zamestnaneckých rád je štyri roky. Prvé voľby riadi volebný 
výbor, ustanovený zamestnancami. Kompetenciu odvolať z funkcie člena zamestnaneckej rady má 
orgán, ktorý ho zvolil. 

V družstvách, kde súčasťou členstva je aj pracovný vzťah člena k družstvu sa osobitne ustanovuje, 
koho možno považovať za zamestnaneckú radu. 

K § 238 

Navrhované ustanovenie upravuje ochranu a podmienky na činnosť poskytované zástupcom 
zamestnancom. Ak príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník a 
zástupca zamestnancov na ochranu práce vykonávajú činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s plnením 
úloh zamestnávateľa, považuje sa táto činnosť za výkon práce. Pretože v pôsobnosti príslušného 



odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov na 
ochranu práce sú odborné problémy, či už z oblasti pracovnej, sociálnej alebo hospodárskej, je 
potrebné pre zaujatie odborného stanoviska nadobudnúť aj nevyhnutné predpoklady pre výkon tejto 
funkcie, účasťou na školení. 

Zamestnávateľ nesmie postihovať člena príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady, 
zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov na ochranu práce sankciami z dôvodu 
uplatnenia ich práva. Zamestnávateľ počas výkonu funkcie a v ochrannej dobe nesmie s nimi skončiť 
pracovný pomer bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu. Zabezpečenie ochrany práv 
členov odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu 
zamestnancov na ochranu práce sa navrhuje v súlade s Dohovorom MOP č. 135 z roku 1971 o 
ochrane a podmienkach na činnosť poskytovaných zástupcom pracovníkov v podniku, ďalších 
zástupcov zamestnancov, ktorí budú chrániť ekonomické a sociálne záujmy zamestnancov. 

K § 239 a 240 

Návrh právnej úpravy o európskych zamestnaneckých radách má za cieľ rozvíjať informácie a 
prerokovanie a účasť zamestnancov v nadnárodných spoločnostiach a ustanoviť postupy 
informovania zamestnancov a prerokovanie s nimi o rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú v súlade so 
Smernicou 94/45/ES z 22. septembra 1994 " o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo 
procedúre informovania zamestnancov a konzultovania s nimi v podnikoch alebo skupinách podnikov 
pôsobiacich v rámci Európskej únie". Táto požiadavka vyplynula z Národného programu pre prijatie 
acquis communautaire z roku 1999. 

Tieto postupy informovania zamestnancov a prerokovanie s nimi sa majú zabezpečiť tak, aby boli 
prispôsobené nadnárodnej štruktúre zamestnávateľských subjektov, aby nedošlo k nerovnému 
zaobchádzaniu so zamestnancami, ktorých sa rozhodnutia týkajú v rámci toho istého 
zamestnávateľského subjektu alebo skupiny zamestnávateľov. 

Za tým účelom sa vyžaduje prijať postup o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo iný vhodný 
postup pre nadnárodné informovanie zamestnancov a prerokovanie s nimi, ktorý by vyústil do 
relevantnej právnej formy. 

K § 241 

Návrh právnej úpravy vymedzil základné pojmy: a to najmä - zamestnávateľ s pôsobnosťou na území 
členských štátov Európskej únie, skupina zamestnávateľov s pôsobnosťou na území členských štátov 
Európskej únie, ústredné vedenie zamestnávateľa, prerokovanie a osobitný vyjednávací orgán. 

Zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských 
štátov Európskej únie so sídlom v Slovenskej republike a na organizačné jednotky zamestnávateľa 
alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike. 

Zákon upravuje zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo ustanovenie iného postupu pre 
nadnárodné informácie a prerokovanie a zároveň aj zriadenie osobitných vyjednávacích orgánov. 

K § 242 

Osobitný vyjednávací orgán zložený zo zástupcov zamestnancov uzatvára písomnú dohodu s 
ústredným vedením zamestnávateľa o právnom postavení európskej zamestnaneckej rady, alebo o 
ustanovení iného postupu o nadnárodných informáciách a prerokovaní so zamestnancami. 



K § 243 

Písomná dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady obsahuje určenie všetkých 
zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje: zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, 
rozdelenie miest a funkčné obdobie; funkcie členov a postup informovania európskej 
zamestnaneckej rady a prerokovanie s ňou; miesto konania, počty termínov a trvania zasadaní 
európskej zamestnaneckej rady; finančné a materiálne zdroje na činnosť európskej zamestnaneckej 
rady a dobu platnosti dohody o európskej zamestnaneckej rade a postup jej opätovného 
dojednávania. 

Ústredné vedenie zamestnávateľa a osobitný vyjednávací orgán sa môžu písomne dohodnúť, že 
namiesto európskej zamestnaneckej rady zriadia iný nadnárodný informačný a prerokovací postup. 
Táto písomná dohoda musí ustanoviť spôsob, akým zástupcovia zamestnancov uplatnia právo 
stretávať sa s cieľom prediskutovať informácie, ktoré im boli oznámené. Tieto informácie sa týkajú 
predovšetkým nadnárodných otázok, ktoré významne ovplyvňujú záujmy zamestnancov. 

K § 244 

V prípade, že sa ústredné vedenie zamestnávateľa nedohodne s osobitným vyjednávacím orgánom 
na zriadení európskej zamestnaneckej rady, resp. ústredné vedenie odmieta rokovať o zriadení 
európskej zamestnaneckej rady, zriaďuje sa táto zo zákona. 

K § 245 a 246 

Kreovanie európskej zamestnaneckej rady a jej fungovanie vychádza zo Smernice 94/45/ES o zriadení 
európskej zamestnaneckej rady. 

K § 247 a 248 

Informovanie zamestnancov na území Slovenskej republiky a prerokovanie s nimi a ochrana 
zástupcov zamestnancov vychádza z § 231, 232 a 238 tohto zákona. 

K § 249 a 250 

Prechodnými ustanoveniami sa má predísť prípadným ťažkostiam pri aplikácii nového Zákonníka 
práce. V prechodných ustanoveniach sa upravujú dôsledky skutočnosti, že inštitút založenia 
pracovného pomeru voľbou a vymenovaním a dohôd o pracovnej činnosti nebol do návrhu nového 
Zákonníka práce prevzatý. 

K § 251 

V dôsledku navrhovanej úpravy výkonu inej zárobkovej činnosti, ktorú môžu zamestnanci popri 
svojom zamestnaní u svojho zamestnávateľa vykonávať, je žiadúce upraviť postup v prípadoch, keď 
zamestnanec vykonával takúto činnosť podľa úpravy platnej pred nadobudnutím účinnosti tohto 
zákona. 

K § 252 

Navrhuje sa, aby za obdobie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona patrili percentá a 
obdobie, za ktoré sa upravuje priemerný zárobok rozhodujúci pre výpočet náhrady za stratu na 



zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou 
z povolania podľa doterajších predpisov. 

K § 253 

Navrhované ustanovenie vyplýva z úpravy obsiahnutej v § 150 tohto zákona o zástupcoch 
zamestnancov na ochranu práce. 

K § 254 

Navrhujú sa zrušiť doteraz platné právne predpisy. Niektoré sú v modifikovanej forme premietnuté 
do nového Zákonníka práce. 

K § 255 

Účinnosť zákona sa navrhuje v nadväznosti na účinnosť zákona o štátnej službe a zákona o verejnej 
službe k 1. januáru 2002. Účinnosť § 5 ods. 2 a § 239 až 248 je viazaná na vstup Slovenskej republiky 
do Európskej únie. 

Bratislava 4. marca 2001 

Mikuláš Dzurinda 

predseda vlády Slovenskej republiky 

Peter Magvaši 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Súvisí s právnymi predpismi 

 


