
 

 

 

KOMENTÁRE PAS k NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE 
 
ZÁKONNÍK PRÁCE – ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PAS: 
 

 Klasická ekonomická teória považuje odbory za formu kartelu, kvôli ktorej sa neúmerne zvyšujú 
náklady na prácu. Problém odborov je, že keď sa im podarí úspešne zasiahnuť do ceny práce, zároveň 
sa zníži dopyt po pracovníkoch. Vyššie platy pracovníkov sa tak negatívne odrazia na cenách pre 
zákazníkov, na počte nezamestnaných, či ťažkostiach majiteľov firiem a koniec koncov celej 
ekonomiky. 

 Výsledkom pokusov zaistiť stabilitu pracovného pomeru tým, že zamestnanca striktne chráni pred 
výpoveďou bude najmä nižšia ochota a väčšia opatrnosť zamestnávateľov pri zamestnávaní nových 
pracovníkov, vzhľadom na vyššie náklady. Takéto opatrenie bude časom viesť k celkovej vyššej 
nezamestnanosti.  

 Zvýšenie nákladov na zamestnanca (ako aj napr. väčší počet voľných dní a pod.) zároveň zníži 
prostriedky, ktoré by sa mohli použiť na investície kľúčové pre rozvoj firmy a do zamestnancov. 

 Obmedzovania flexibility, hlavne nadčasov, sa dotkne tých, ktorý sú ambiciózni a chcú si privyrobiť – 
je to zásah do osobných slobôd a môže viesť k potieraniu rozdielov medzi šikovnými a menej 
šikovnými zamestnancami.  

 Väčší vplyv odborov, najmä v oblasti riadenia podniku, nie je ekonomicky akceptovateľný. Odbory 
nenesú podnikateľské riziko, neinvestujú vlastný kapitál a nemusia mať dostatočné skúsenosti 
s riadením podnikov. Každá firma funguje na báze ziskovosti. Ak sa ziskovosť zníži aj kvôli zlým 
zásahom do riadenia, budú sa prepúšťať zamestnanci.  

 Skomplikovanie zákonníka práce môže mať negatívny vplyv na prílev zahraničných investícií. 
Vzhľadom na konkurencieschopnosť nových členských krajín nie je toto riziko zanedbateľné.  

 V krajinách s vysokou ochranou zamestnancov (napr. Holandsko) viedla takáto politika 
k nadmernému rozvoju personálneho lízingu, ktorý minimalizuje možnosť štátu či odborov 
zasahovať do pracovných vzťahov. Ďalším problémom je aj práca na čierno, ktorou sa 
zamestnávatelia snažia vyhnúť nadmierne komplikovanému a drahému zamestnávaniu. 

 Zamestnávateľ, ktorý má voľnosť zamestnať a prepustiť, si nájde zamestnanca, ktorý sa naozaj na tú-
ktorú prácu hodí, čím sa zvyšuje produktivita a zisk, a zároveň sa znižuje cena produktu. Ak je 
zamestnávanie/prepúšťanie zložité, zamestnávateľ musí udržiavať zamestnanca častokrát len preto, lebo 
by bolo nákladné prepustiť ho, či si hľadať iného, čo je koniec-koncov zlé pre celú spoločnosť.  

Európske pracovné trhy sa vo všeobecnosti považujú za príliš rigidné. Jednou z hlavných výziev EÚ a jej 
stratégie ekonomickej, sociálnej a environmentálnej reformy (Lisabonská stratégia) je spraviť pravidlá riadiace 
trh práce flexibilnejšími a súčasne zachovať dobrú úroveň sociálneho zabezpečenia. V roku 2003 podčiarkla 
Kokova správa potrebu väčšej flexibility na trhoch práce pri „poskytnutí pracovníkom primeranú úroveň 
zabezpečenia“. Podľa správy flexibilita je nielen v záujme zamestnávateľov, ale tiež pracovníkov, ktorí tak 
môžu ľahšie kombinovať prácu so starostlivosťou o rodinu, vzdelávaním a svojimi preferenciami trávenia 
voľného času. 

Správa vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov k nasledujúcim krokom: 

• prehodnotiť a prispôsobiť úroveň flexibility v štandardných kontraktoch (zmluvné podmienky, 
organizácia pracovného času, pracovný čas, mechanizmy na stanovenie miezd a mobilita 
pracovníkov) 

• zaviesť iné formy kontraktov, ktoré by vyhovovali zamestnávateľom aj zamestnancom 
• odstrániť prekážky pre agentúry, ponúkajúce prácu na čiastočný úväzok, najmä rozdiely medzi 

členskými štátmi 
• podporovať používanie informačno-komunikačných technológií a flexibilnejšieho pracovného času ako 

nástroja na modernizáciu organizácie práce 
• odstrániť neatraktívnosť práce na čiastočný úväzok 
• prispôsobiť systémy sociálnej ochrany tak, aby podporovali mobilitu pracovnej sily 

V súčasnosti sa v Európe presadzuje nový model pracovného trhu, ktorý sa osvedčil najmä v Dánsku. Tzv. 
model flexikurity prináša väčšiu mobilitu medzi zamestnaniami spojenú s aktívnymi sociálnymi 
opatreniami. Spolu s minimálnou ochranou pred prepustením z práce viedli aktívne opatrenia trhu práce 



 

 

k vysokej mobilite medzi zamestnaniami. Samotní dánski zamestnanci sa cítia veľmi bezpečne, na rozdiel 
od zamestnancov v krajinách s vysokou ochranou zamestnancov:  

"Workers here tell pollsters they feel confident about being able to find work. A study by the Organization for 
Economic Cooperation and Development showed that workers in Denmark led the world in a feeling of 
employment security, along with workers in the United States. At the bottom of the list were countries with 
higher degrees of protection, like France and Spain." 

Dánski odborári sú taktiež spokojní: 

"The Danish system creates a flexible labor market," the Danish Confederation of Trade Unions said in an 
official document. "Danish companies are more willing to hire new employees in times of economic revival than 
their European competitors, who have trouble letting off workers when the economy goes downhill again." 

Záver: 
 
Každá zmena prinášajúca obmedzenia, či už pre zamestnávateľa alebo zamestnanca, teda znižujúca flexibilitu 
trhu práce, je v neprospech všetkých zúčastnených. 
 
Zakomponovanie plánovaných reštrikcií do ZP totiž môže negatívne ovplyvniť tvorbu nových pracovných miest 
a tým prispieť buď k pomalšiemu rastu zamestnanosti, alebo dokonca k zvýšeniu nezamestnanosti. 
 
 
 
 
 
ÚVODNÉ POZNÁMKY 
 
 
Na začiatku každého komentára je značka, ktorá označuje charakter opatrenia 
4 = opatrenie bude mať veľký negatívny vplyv na podnikanie 
5 = opatrenie bude mať zásadný negatívny vplyv na podnikanie 
 

Štatistika: 
PAS okomentovala 176 zmien vyplývajúcich z novely Zákonníka práce. Počet zmien podľa charakteru 
a závažnosti ich dopadov na podnikanie znázorňuje nasledujúci graf:  
 

Rozdelenie zmien v ZP podľa ich dopadov na podnikanie
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PAS ďakuje nasledovným spoločnostiam za ich názory a návrhy predložené pri internom pripomienkovaní 
návrhu novely Zákonníka práce v rámci expertnej skupiny: 

AJG – Amrop Jenewein Group, s.r.o. 
COOP Jednota Slovensko, s.d. 
PPC Čab, a.s. 
SITA – Slovenská tlačová agentúra, a.s. 
Slovak Telekom, a.s. 
Slovalco, a.s. 
Slovnaft, a.s. 
 

 

OPATRENIA S VEĽKÝM A ZÁSADNÝM VPLYVOM NA PODNIKANIE: 

§ 1 - nové ods. 2 a 3 

(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických 
osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa 
a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre 
zamestnávateľa, podľa pokynu zamestnávateľa, v  jeho mene, za mzdu, v pracovnom čase alebo 
inak určenom alebo dohodnutom čase na pracovisku zamestnávateľa, prípadne na inom 
dohodnutom mieste, na náklady zamestnávateľa a na jeho zodpovednosť. 

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo v obdobnom 
pracovnom vzťahu. 

(4) Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky 
zákonník. 

(5) Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.              

5 – veľmi problematický bod; výklad a kontrola ustanovenia bude veľmi 
problematická; skomplikuje sa outsorcing; všetci vo firme v rámci danej profesie 
budú musieť byť buď zamestnancami alebo živnostníkmi; zníži sa ponuka práce pre 
živnostníkov – opatrenie bude mať vplyv na zvýšenie nezamestnanosti; zvýšia sa 
transakčné náklady podnikov; 

Návrh PAS: vypustiť bod 2 a 3 

 

 

§ 20a - nový § - Platobná neschopnosť zamestnávateľa, nároky zamestnancov z pracovného pomeru pri 
platobnej neschopnosti zamestnávateľa 

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovného 
pomeru, uspokoja sa tieto nároky z garančného poistenia podľa osobitného predpisu. 

5 – prenesenie problému na verejné rozpočty - garančný fond zrušiť a znížiť 
odvody, nároky ZCov riešiť v konkurze. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod; prednostné nároky zamestnancov upraviť v 
zákone o konkurze a reštrukturalizácii 

 

Nový § 29a 

Ak sa prevodom podstatne zmenia  pracovné podmienky  v neprospech zamestnanca a zamestnanec 
nesúhlasí so zmenou pracovných podmienok je daný výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa.  

4 – problematické ustanovenie – kto určí, čo je „podstatná zmena v neprospech 
ZCa“? Najdôležitejšie pracovné podmienky sú dohodnuté v pracovnej zmluve 
a záväzky z nej vyplývajúce prechádzajú na nového ZĽa – ak ich chce ZĽ meniť 



 

 

musí sa dohodnúť so ZCom alebo mu dať výpoveď 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod  

 

§ 40 nový ods. 9 

(9) Porovnateľný zamestnanec na účely tohto zákona je zamestnanec u toho istého 
zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký 
druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu.  

4 – pojem „porovnateľný zamestnanec“ spôsobí komplikácie; vážne obmedzuje 
zmluvnú voľnosť; Aj keby bol nový ZC ochotný pracovať za polovičnú mzdu, tak 
ZĽ mu musí dať mzdu, akú dostávajú „porovnateľní zamestnanci“.  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod 

 

§ 48 ods. 3 zmena 

(3) Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu nad tri roky možno len z dôvodu 

a) zastupovania zamestnanca, 

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný 
čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 

c) splnenia úlohy vymedzenej výsledkom, 

c)             dohodnutého v kolektívnej zmluve. 

5 – vypustenie písmena c) má byť zrejme nástrojom na zabránenie reťazenia PP na 
dobu určitú. Ak ale ZĽ nechce zamestnať ZCa na neurčitú dobu, tak si nájde 
legálnu alebo nelegálnu obchádzku – tak či tak sa zvýšia transakčné náklady ZĽa. 
Napr.: ľudia budú nútení byť pol roka po skončení pracovného pomeru doma alebo 
robiť na dohodu alebo na čierno. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie ods. 3 písm. c)  

 

§ 48 ods. 5 zmena 

(5) Pracovný pomer na určitú dobu nad tri roky možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť aj bez 
dôvodu uvedeného v odseku 3  

a) s vedúcim zamestnancom, ktorý je   v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, 
a s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, 

b) s tvorivým zamestnancom vedy, výskumu,  vývoja, 

c) so zamestnancom na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané vzdelanie umeleckého smeru, 

d) so zamestnancom, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu podľa osobitného predpisu, 

e) so zamestnancom, ktorý je poberateľom starobného dôchodku,  invalidného dôchodku, 
výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, 

f) so zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 desať zamestnancov, 

g) so zamestnancom,  o ktorom to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, 

h) s vysokoškolským učiteľom. 

(6) Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, najmä ak 
ide o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, v porovnaní so 
zamestnancom v pracovnom pomere  na neurčitý čas. 

(7) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a 
zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvolnili 



 

 

5 – zúženie skupiny ľudí s ktorými možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť PP na 
dobu určitú. Najväčšie problémy môžu vzniknúť malým podnikateľom (viď bod f); 
zvýšenie obštrukcií pri zamestnávaní invalidov – nižšia flexibilita = rast opatrnosti 
ZĽov = menej ponúknutých pracovných miest! 

Aj napriek tomu, že Smernica č. 99/70/ES obsahuje taxatívne určené podmienky 
uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú, smernica nie je záväzná v celom 
rozsahu a obsahu, ale záväzný je jej cieľ. V zmysle uvedeného navrhujeme ponechať 
doteraz platné ustanovenia ZP týkajúce sa uzatvorenia pracovného pomeru na dobu 
určitú, ktoré sa v praxi ukázali ako vhodná forma existencie niektorých profesií. V tejto 
súvislosti navrhujeme najmä ponechanie písmena e) v tomto ustanovení.  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod 

 

§  49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas 

(6) Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20 15 hodín 
týždenne, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 15 30 dní a začína plynúť  dňom,  v ktorom sa doručila výpoveď. 

4 – čím viac sa zníži flexibilita prepúšťania pri kratšom pracovnom čase, tým menej 
sa bude tento inštitút využívať; už dnes sa v porovnaní s EÚ krajinami využíva 
veľmi málo; ZĽ sa rozhodne radšej pre dohody, ktoré sú navyše bez odvodov; 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

(8) Na pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 48 ods. 
2 až 4, § 62,  § 64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 71 ods. 2, § 73,  § 74,  § 76 a  § 240 ods. 7. 

(8) Na pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 62,  § 
64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 73, § 74 a § 240 ods. 8. 

4 – na kratší čas sa budú vzťahovať všetky obmedzenia zmlúv na dobu určitú; ak po 
uplynutí doby zamestnanec pracuje ďalej, tak sa zmluva považuje na dobu neurčitú; 
bude sa vyplácať odstupné. Navrhovaná zmena vyplýva z eurosmernice. 

 

§ 58 Dočasné pridelenie 

 (7) Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé  u  zamestnanca prideleného 
agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského zamestnávateľa menej ako 
šesť mesiacov a v prípade odmeňovania zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania medzi 
dvoma vyslaniami. 

(7) Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca 
prideleného zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u 
užívateľského zamestnávateľa menej ako šesť týždňov. 

5 – výrazné zníženie flexibility a zvýšenie nákladov pri dočasnom pridelení 

Návrh PAS:  

ALT1 - vypustiť novelizačný bod 

ALT2 – slová „menej ako šesť týždňov“ nahradiť slovami „menej ako tri mesiace“ 

 

§ 58a - nový § 

(2) Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného 
zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať 

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko dočasne prideleného 
zamestnanca, 



 

 

b) druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane požiadaviek    
na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iný predpoklad  podľa 
osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžaduje, 

c) dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, 

d) miesto výkonu práce, 

e) deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského 
zamestnávateľa,  

f) pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne 
pridelených zamestnancov, ktoré musia byť rovnako priaznivé ako u porovnateľného 
zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak, 

g) podmienky za ktorých môže byť dočasné pridelenie zamestnancom alebo užívateľským 
zamestnávateľom ukončené pred uplynutím doby dočasného pridelenia, 

h) číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktorým bolo agentúre dočasného zamestnávania 
vydané povolenie na sprostredkovanie zamestnania. 

4 – tieto záležitosti sú duplicitné k § 58 ods. 3 a spôsobia zbytočnú administratívu 
navyše pre podnikateľov; Dočasné pridelenie možno robiť cez trojstranné dohody. 

Návrh PAS: zosúladiť novelizačný bod s § 58 ods. 3 a odstrániť duplicity formou 
trojstranných dohôd o dočasnom pridelení.  

 

§ 66 

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu môže dať zamestnávateľ 
výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného úradu 
práce, Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len 
s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď 
neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek 
určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov  ustanovených  v  § 63 ods. 1 písm. a) a e). 

4 – zbytočná administratívna povinnosť; obštrukcie na výstupe zvyšujú bariéry na 
vstupe pre zdravotne postihnutých!  

Návrh PAS: vypustiť zo ZP § 66  

 

§ 73 - Hromadné prepúšťanie 

(2) S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden  mesiac pred začatím 
hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov a ak u zamestnávateľa nepôsobia 
zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť 
hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich 
umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave 
a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten 
účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť  zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a 
písomne ich informovať najmä o 

a) dôvodoch hromadného prepúšťania, 

b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, 

c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva, 

d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať, 

e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať. 

4 – zvýšenie administratívy pre podniky bez zástupcov zamestnávateľov; 
demotivácia pre dotknutých zamestnancov; nesúlad s § 4 ktorý hovorí o prerokovaní 



 

 

len so zástupcami zamestnancov. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod 

 

§ 76 - Odstupné a odchodné 

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).  

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 
ods. l písm. a) a b) a z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 
lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých 
istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku 
jeho priemerného mesačného zárobku. Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa najmenej 
päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného 
zárobku. 

5 –náklady na prepúšťanie sa prakticky zdvojnásobia a negatívny dopad tak môžu 
pocítiť aj ZCi, ktorí v reštrukturalizovanej firme zostávajú. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

(2) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku 
jeho priemerného mesačného zárobku, ak súhlasí so skončením pracovného pomeru  pred začatím 
plynutia výpovednej doby z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); zamestnancovi, ktorý 
odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu. Ak zamestnanec požiada o skončenie 
pracovného pomeru,  je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť. 

(2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z 
dôvodov, že zamestnanec  nesmie vykonávať prácu pre  pracovný úraz, chorobu z povolania  
alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú 
expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu štátnej správy v oblasti verejného 
zdravotníctva, prináleží pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške najmenej 
desaťnásobku priemerného zárobku. 

5 – neopodstatnená požiadavka, opatrenie má nahradiť komerčné životné poistenie; 
výška odstupného nie je zdôvodnená; neskúma sa miera zavinenia zamestnancom 

Návrh PAS:  

ALT1 - vypustiť novelizačný bod 

ALT2 – preformulovať novelizačný bod: výšku odstupného previazať s mierou 
zavinenia zo strany ZCa; maximálnu výšku odstupného určiť ako dvojnásobok 
odstupného podľa ods. 1 

 

§ 79 – doplnenie v ods. 1, vypustenie ods. 2 (terajšie ods. 3 a 4 = 2 a 3) 

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje deväť  
mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 
deväť mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy zamestnancovi vôbec nepriznať; súd pri 
svojom rozhodovaní prihliadne najmä na to, či zamestnanec bol v tomto čase zamestnaný u iného 
zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol alebo z akého dôvodu sa do práce 
nezapojil. 

5 – ruší sa možnosť znížiť náhradu mzdy pri neplatnej výpovedi po 9 mesiaci. 
Vypustenie ods. 2 môže spôsobiť ZĽom neprimerane veľké náklady, nakoľko ani 
jeden zamestnávateľ nemá možnosť ovplyvniť činnosť súdov a je všeobecne známou 
skutočnosťou, že dochádza k prieťahom v súdnom konaní. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 



 

 

 

§ 87 - Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času 

(1) Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol 
rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov 
alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne.  Ak 
povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne 
na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u 
zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť 
pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas  nesmie pritom 
presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. 

4 – po novom nebude stačiť so zástupcami zamestnancov rokovať, ale bude treba 
dosiahnuť dohodu; ruší sa možnosť rokovať priamo so ZCom pokiaľ sú v podniku 
odbory (doteraz mal ZĽ možnosť voľby s kým bude rokovať).  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom 
rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, 
najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna 
potreba práce. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u 
zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť 
pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na 
obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna 
potreba práce. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť 
ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné 
útvary alebo druhy prác. 

4 - ruší sa možnosť rokovať priamo so ZCom pokiaľ sú v podniku odbory (doteraz 
mal ZĽ možnosť voľby s kým bude rokovať). V záujme flexibility a rozvoja 
podnikateľskej činnosti a tým aj udržania zamestnanosti navrhujeme záverečnú 
časť vety „ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna 
potreba práce“ vypustiť a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, ktoré je 
predmetom tohto ustanovenia, ponechať na dohode zamestnávateľa so 
zamestnancami. 

Návrh PAS: prvá veta § 87 ods. 2 znie: : Zamestnávateľ môže po dohode so 
zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný 
čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac 
na obdobie 12 mesiacov. 

 

§ 88 - Pružný pracovný čas – zmena v ods. 1; vypúšťajú sa ods. 3,4,5; terajší ods. 6 = 3 

(1) V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov môže 
zamestnávateľ po prerokovaní dohode so zástupcami zamestnancov zaviesť pružný  pracovný čas. 

(2) ... 

4 – neopodstatnené zvýšenie vplyvu odborov na riadení; pružný pracovný čas je pre 
ZCov všeobecne výhodnejší a preto je vyžadovanie dohody so zástupcami 
zamestnancov neopodstatnené. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 93 - Nepretržitý odpočinok v týždni  

 (3) Ak z prevádzkových dôvodov nemožno rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, môže 
zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom 
starším ako 18 rokov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 
hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu 



 

 

3)  Ak z prevádzkových dôvodov nemožno rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, môže 
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami 
zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so 
zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 
hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu, s tým, že sa zamestnancovi 
poskytne náhradný nepretržitý odpočinok v týždni v lehote 30 dní. 

4 – neopodstatnené posilňovanie vplyvu odborov - doteraz stačilo „rokovať“ a bol 
možný výber s kým sa bude rokovať - či so zástupcami zamestnancov alebo priamo 
so zamestnancom. 

Návrh PAS: §93 ods. 3 znie: (3) Ak z prevádzkových dôvodov nemožno rozvrhnúť 
pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, môže zamestnávateľ po prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom starším ako 18 rokov 
rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín 
nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu, s tým, že sa 
zamestnancovi poskytne náhradný nepretržitý odpočinok v týždni v lehote 30 dní. 

 

§ 96 - Pracovná pohotovosť 

 (3) Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % 
minimálneho mzdového nároku v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce a v prípade 
pracovnej pohotovosti na pracovisku najmenej 50 % minimálneho mzdového nároku v Sk za hodinu 
pre prvý stupeň náročnosti práce (§ 120). Náhrada za  pracovnú pohotovosť  nepatrí za čas, v ktorom 
došlo počas jej trvania k výkonu práce.  Tento výkon je prácou nadčas. 

 (6) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí 
zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 
ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň  náročnosti práce. Za každú hodinu neaktívnej časti 
pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa odseku 2 patrí zamestnancovi mzda vo výške 
pomernej časti základnej zložky mzdy. 

5 - ZĽ bude musieť platiť ZCovi za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na 
pracovisku hodinovú mzdu; doteraz bol dolný limit 50 % minimálneho mzdového 
nároku 

Návrh PAS: § 96 ods. 6 znie: (6) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej 
pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % 
minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý 
stupeň  náročnosti práce. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
na pracovisku podľa odseku 2 patrí zamestnancovi náhrada najmenej 50 % 
minimálneho mzdového nároku v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (§ 
120) 

 

§ 97 - Práca nadčas 

I. alternatíva: 

(10) Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad 
hranicu ustanovenú v odseku 7 v rozsahu najviac 250 150 hodín. 

5 – obmedzovanie slobodného rozhodnutia ZCa pracovať viac; skrátenie nadčasovej 
práce spôsobí transakčné náklady spojené so špekuláciami vyúsťujúce v krajnom 
prípade do obchádzania zákona (rozdiel medzi dokladovaným a reálnym 
odpracovaným časom + čierna práca) 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

II. alternatíva: 

Vypustiť novelizačný bod 78 – ponechať pôvodné znenie § 97 ods. 10 

 



 

 

§ 105 - Dovolenka za odpracované dni 

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za  kalendárny rok ani na jej pomernú časť, 
pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60  dní, patrí 
dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 22 21 
odpracovaných dní  v príslušnom kalendárnom roku. 

4 – matematickým prepočtom dovolenky na ročný fond pracovného času vychádza 
jedna dvanástina dovolenky na 21,75 odpracovaných dní; neopodstatnené 
zvyšovanie nákladov ZĽov 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 106 - Dodatková dovolenka 

(1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri  razení 
tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na  
dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Ak zamestnanec za  týchto podmienok pracuje len časť 
kalendárneho roka, patrí mu za  každých 22 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej  
dovolenky. 

4 – matematickým prepočtom dovolenky na ročný fond pracovného času vychádza 
jedna dvanástina dovolenky na 21,75 odpracovaných dní.  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

§ 109 - Krátenie dovolenky 

(1) Ak nepracoval zamestnanec, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom 
roku, za ktorý sa  dovolenka poskytuje, z dôvodu výkonu základnej služby, náhradnej služby alebo 
civilnej služby namiesto tejto služby, z dôvodu  čerpania rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2) a pre 
dôležité osobné  prekážky v práci, ktoré sa neuvádzajú v § 141 ods. 2, kráti sa mu dovolenka za  prvých 
100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu  a za každých ďalších 22 21  dní rovnako o 
jednu dvanástinu. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktorú ktoré zamestnávateľ zodpovedá. 

(4) Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia  slobody, sa za každých 22 21   takto 
zameškaných pracovných dní kráti  dovolenka za kalendárny rok o jednu dvanástinu. Rovnako sa kráti 
dovolenka za výkon väzby, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený alebo ak bol zamestnanec spod 
obžaloby oslobodený,  prípadne ak bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto,  že nie je za 
spáchaný trestný čin trestne zodpovedný alebo že mu  bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol 
amnestovaný. 

4 – matematickým prepočtom dovolenky na ročný fond pracovného času vychádza 
jedna dvanástina dovolenky na 21,75 odpracovaných dní.  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 119a - nový 

Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty 

(1) Mzdové podmienky musia byť dohodnuté pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie 
podľa pohlavia. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje na každé plnenie za prácu ako aj na plnenia, 
ktoré sú alebo budú vyplácané v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona 
alebo podľa osobitných predpisov. 

0 – bod 1 je zbytočný – z praktického hľadiska je totožný s ods. 2 

Návrh PAS: vypustiť ods. 1  

 

(2) Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej 
hodnoty. Rovnakou prácou alebo prácou rovnakej hodnoty sa rozumie práca rovnakej alebo 



 

 

porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, vykonávaná v rovnakých alebo 
porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej 
výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. 

OK – zákaz diskriminácie podľa pohlavia 

 

(3) Zložitosť práce sa posudzuje podľa požadovaného stupňa vzdelania, ďalšieho vzdelania, 
praktických skúseností a zručností požadovaných na výkon práce, podľa zložitosti vykonávanej 
pracovnej činnosti z hľadiska používaných nástrojov, prístrojov a zariadení a podľa organizačnej 
a riadiacej náročnosti práce. 

(4) Zodpovednosť sa posudzuje podľa miery zodpovednosti zamestnanca za výsledky vlastnej 
práce, za možné škody a za možné ohrozenie bezpečnosti práce, zdravia alebo života vlastného, 
spoluzamestnancov prípadne iných osôb prítomných na pracovisku alebo v jeho blízkosti. 

(5) Namáhavosť sa posudzuje podľa dynamickej a statickej fyzickej záťaže, podľa zmyslovej a 
duševnej záťaže. 

(6) Pracovné podmienky sa posudzujú podľa rozvrhnutia pracovných zmien a pracovného času, 
podľa pôsobenia sťažujúcich vplyvov pracovného prostredia a podľa pôsobenia iných 
negatívnych vplyvov práce.  

(7) Pracovná výkonnosť a výsledky práce zamestnanca sa posudzujú podľa intenzity 
vykonávaných prác, pracovnej spôsobilosti zamestnanca a podľa množstva a kvality vykonanej 
práce. 

(8) Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí 
vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. 
Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ okrem kritérií uvedených 
v odseku 2 uplatniť ďalšie objektívne neutrálne merateľné kritériá, ktoré sú uplatniteľné na 
všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia.  

(9) Ak zamestnávateľ neuplatňuje vlastný systém hodnotenia pracovných miest, pri posudzovaní 
hodnoty práce môže vychádzať z charakteristík stupňov náročnosti pracovných miest uvedených 
v prílohe č. 1. 

(10) Odseky 1 až 9 sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia ak vykonávajú rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. 

5 - § celkovo zmiešava dva princípy – diskriminácia na základe pohlavia a všeobecná 
diskriminácia; ods. 10 úplne paralyzuje zmluvnú voľnosť pri dohadovaní mzdy 
medzi ZCom a ZĽom.  Aj keby prijímaný ZC bol ochotný pracovať za polovičnú 
mzdu, musí mu ZĽ dať mzdu na úrovni porovnateľného ZCa. 

Návrh PAS: vypustiť ods. 1, 8, 9, 10  

 

§ 120 Minimálne mzdové nároky 

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je 
povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného 
pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň“) príslušného pracovného miesta. Ak mzda 
zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci v prepočte  na odpracovanú hodinu sumu 
minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu 
medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň 
patriaci príslušnému pracovnému miestu.  

(2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za 
prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdové zvýhodnenie za 
prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín 
podľa odseku 1 sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas. 

(3) Pracovným miestom podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva 
podľa pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému pracovnému 



 

 

miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov  náročnosti pracovných miest uvedenými v 
prílohe. 

(4) Sadzba minimálneho  mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej 
mzdy ustanovenej osobitným predpisom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín a 
koeficienta minimálnej mzdy. 

                     Stupeň       Koeficient minimálnej 
mzdy 

                        1                           1,0 

                        2                           1,2 

                        3                           1,4 

                        4                           1,6 

                        5                           1,8 

                        6                           2,0 

(5) Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa  § 85 na menej ako 40 hodín sa hodinové 
sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia. 

(6) Sadzba minimálneho mzdového nároku sa zaokrúhľuje na celých desať halierov nahor. 

 

(3) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva 
podľa pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému 
pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest 
uvedenými v prílohe č.1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca 
vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

5 – spresnenie v neprospech ZĽa; nebezpečenstvo previazania stupňov náročnosti 
práce s dosiahnutým vzdelaním v prílohe č. 1 s najväčšou pravdepodobnosťou vyústi 
do povinnosti zvyšovania miezd. 

Návrh PAS: vypustiť celý § 120 (vzhľadom na to, že pri požiadavke na vypustenie 
problematického ods. 3 by celý paragraf stratil význam) 

 

§ 126 – vypúšťa sa 

Mzda pri chybnej práci  

 Ak zamestnanec vyrobí zavinene svojou chybnou prácou nepodarok, nepatrí mu za prácu na ňom 
mzda. Ak možno nepodarok opraviť a ak zamestnanec urobí opravu sám, patrí mu mzda za prácu na 
tomto výrobku, nie však mzda za vykonanie opravy. Ak zamestnanec nepodarok nezavinil, patrí mu 
mzda ako za bezchybnú prácu. Táto mzda mu patrí aj vtedy, ak sa mu po oznámení nedostatku 
neuložilo zastaviť prácu. Rovnako ako pri nepodarkoch sa postupuje pri chybnom vykonávaní 
montáží, opráv, úprav, stavebných prác a pri nesprávnom alebo chybnom poskytnutí služby 

 

5 – bude treba platiť mzdu aj za nepodarky zavinené chybou ZCa; zníži sa 
motivácia ZCa predchádzať výrobe nepodarkov; ZĽ môže byť poškodzovaný bez 
možnosti kompenzácie. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 133 - Normovanie práce 

 (3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, 
zamestnávateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva až po prerokovaní so zástupcami po 
predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. 



 

 

4 – zvyšovanie vplyvu odborov na riadenie firmy; zásah do práv zamestnávateľa 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

(4) Zamestnávateľ nesmie využívať na odmeňovanie zamestnancov normy spotreby práce, 
motivujúce zamestnancov na zvyšovaní pracovných výkonov pri prácach, pri ktorých by 
v dôsledku zvýšeného množstva práce a vyššieho pracovného tempa mohlo dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov. 

4 – problematické ustanovenie, nakoľko čím vyššie pracovné nasadenie, tým väčšia 
pravdepodobnosť ohrozenia života a zdravia zamestnancov. 

DU: nesúhlas – ponechať súčasné znenie 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod 

 

§ 136 - Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu 

(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom 
u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve a na výkon funkcie člena 
zamestnaneckej rady po dohode so zamestnaneckou radou. 

I. alternatíva: 

(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne a na 
výkon funkcie člena zamestnaneckej rady pôsobiacich u tohto zamestnávateľa v rozsahu a za 
podmienok ustanovených v § 240. 

5 – prehnaná ochrana odborárov vo funkciách diktovaná zákonom; chýba zmienka 
o zamestnaneckých radách 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

II. alternatíva: 

Vypustiť novelizačný bod 108 – nechať pôvodné znenie § 136 ods. 3 

 

§ 141 - Dôležité osobné prekážky v práci 

(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy  v sume jeho  
priemerného zárobku alebo bez náhrady mzdy najmä z týchto  dôvodov a najmenej v tomto rozsahu: 
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov  a v tomto 
rozsahu: 

OK – zjednodušenie textu 

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 
sedem dní v kalendárnom roku 10 dní (ALT I.) / 14 dní (ALT II.), ak vyšetrenie alebo 
ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 

 

5 – predĺženie povinnosti náhrady mzdy zo 7 na 10/14 dní spôsobí zvýšenie nákladov 
ZĽa; aktuálne limity nespôsobujú ZCom problémy, akurát si musia lepšie 
organizovať čas. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

c)  sprevádzanie 



 

 

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri 
náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné 
voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných  príslušníkov na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na  sedem dní v kalendárnom roku 10 dní (ALT I.) / 14 dní (ALT II.), 
ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného 
času, 

5 – predĺženie povinnosti náhrady mzdy zo 7 na 10/14 dní spôsobí zvýšenie nákladov 
ZĽa;  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 149 - Kontrola odborovým orgánom 

(1) U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový orgán právo vykonávať 
kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  Pritom má právo najmä 

a) kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne 
preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie 
zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 

b) kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na 
zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sám vyšetrovať, 

c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a 
zariadeniach, 

c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch 
a zariadeniach, pri pracovných postupoch a v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia 
života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na 
pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím zakázať záväzným pokynom ďalšiu prácu, 

5 – pridelenie kompetencie odborárom zastaviť prevádzku znamená neopodstatnené 
zvýšenie vplyvu odborárov na riadení podniku; v otázke bezpečnosti pri práci je 
braný na zodpovednosť ZĽ, nie odborári; odbory môžu využiť iné nástroje na 
ochranu ZCov – napr. obrátiť sa s podnetom na inšpektorov; rozširuje právomoc 
vykonávať kontrolu na všeobecne formulovaný odborový orgán, teda i ten, ktorý 
priamo nepôsobí u zamestnávateľa. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

  

(2) O  záväznom pokyne podľa odseku 1 písm. c) je odborový orgán povinný bez zbytočného 
odkladu upovedomiť príslušný orgán inšpekcie práce. Záväzný pokyn odborového orgánu platí 
až do ukončenia jeho preskúmania príslušným orgánom inšpekcie práce podľa osobitného 
predpisu. Ak príslušný orgán inšpekcie práce zistí, že záväzný pokyn odborového orgánu nebol 
oprávnený a zamestnávateľovi vznikla v dôsledku tohto záväzného pokynu škoda, odborová 
organizácia zodpovedá podľa osobitného predpisu za vzniknutú škodu. 

5 – súvisí s predchádzajúcim bodom 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

§ 163 – vypúšťa sa 

Zamestnávateľ môže výpoveďou s tehotnou ženou a so ženou na materskej dovolenke alebo so ženou 
a mužom na rodičovskej dovolenke a s osamelou zamestnankyňou alebo osamelým zamestnancom, 
ak sa  stará o dieťa mladšie ako tri roky  skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to v prípadoch 
ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a § 68. 

5 – vznikne komplikácia v praxi: ak firma končí, tak nebude môcť dať výpoveď 



 

 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 190 – vypúšťa sa 

(1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca, ktorý mu spôsobil z nedbanlivosti škodu 
vyrobením nepodarku, aby mu nahradil náklady vynaložené na materiál a mzdy, prípadne na 
potrebné opravy nepodarku aj stroja, ak ho pri výrobe nepodarku poškodil, a to až do sumy 
rovnajúcej sa polovici jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnávateľ nemôže požadovať túto 
náhradu od zamestnanca, ak zamestnancovi po oznámení nedostatku neuložil zastaviť prácu. 

(2) Škody spôsobené v jednom kalendárnom mesiaci sa na určenie náhrady škody spočítajú. 

4 – nebude možné kompenzovať nedbanlivosť ZCov! Zníži sa motivácia pracovať 
dôkladne; nedbanliví ZCi budú môcť vyrábať nepodarky a ničiť pri tom stroje bez 
hrozby sankcie; v dôvodovej správe dokonca nie je „nedbanlivosť“ ako jedno 
z kľúčových slov dnešného znenia odseku spomenuté 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

§ 191 

(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe  jej úhrady, s výnimkou náhrady škody 
spôsobenej vyrobením nepodarku alebo nepresahujúcej 1 000 Sk, je zamestnávateľ povinný  vopred  
prerokovať   so zástupcami zamestnancov. 

4 – vzťahuje sa na predchádzajúci bod 

ST: nejasná formulácia. Navrhujeme upresniť. 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 193 - Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených  veciach 

(1) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré  si u neho zamestnanec odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo  v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je  také miesto 
určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za  veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia, 
zamestnávateľ zodpovedá, len ak ich prevzal do úschovy, inak  najviac do sumy 5 000  7000  Sk. 

4 –ZCi si budú dávať o niečo menší pozor na veci, ktoré „sa obvykle do zamestnania 
nenosia“, pretože ZĽ bude povinný v prípade krádeže uhradiť škodu do výšky 7000; 
veci „ktoré sa obvykle do zamestnania nenosia“ by sa do zamestnania nemali nosiť 
vôbec, alebo len na vlastnú zodpovednosť ZCa.  

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a vypustiť poslednú vetu § 193 ods. 1 

 

§ 229 (ATL I.) 

(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí 
odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich 
z kolektívnych zmlúv a na informácie, a zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, 
prerokovanie, informácie a na kontrolnú činnosť. 

(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí 
odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú 
činnosť a na informácie, a zamestnaneckej rade patrí právo na prerokovanie a na informácie. 

5 – lobistické presuny právomocí; zástupcovia ZCov by nemali mať 
spolurozhodovaciu právomoc – oni nenesú riziko a nevkladajú kapitál; obrovský 
nepomer medzi právomocami odborov a zamestnaneckých rád odsúva ZR do pozície 
štatistu bez akéhokoľvek zohľadnenia/porovnania reprezentatívnosti odborovej 
organizácie a zamestnaneckej rady  



 

 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

  

II. alternatíva: Vypustiť novelizačný bod – ponechať pôvodné znenie § 229 ods. 7 

§ 230 

 (3) Odborový orgán je orgán odborovej organizácie. Pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy 
všetkých zamestnancov. 

(3) Zamestnávateľ nesmie odoprieť vstup do priestorov zamestnávateľa osobe konajúcej v mene 
odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec, a to ani v prípade ak táto osoba  
nie je zamestnancom zamestnávateľa. 

5 – keď odborár nie je zamestnaný v podniku, nemal by mať právo doň vstupovať;  
zvyšuje sa riziko priemyselnej špionáže – na kontrolu bude môcť prísť osoba 
konajúca v mene odborov vyslaná do podniku od konkurencie; 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie  

 

§ 239 - Kontrolná činnosť 

Zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových 
predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy;  sú oprávnení najmä 

a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom, 

5 – zvyšovanie vplyvu odborov; odborári budú môcť vstupovať na pracoviská 
kedykoľvek bez vedomia ZĽa; zvyšuje sa riziko priemyselnej špionáže! 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

§ 240 - Podmienky činnosti  zástupcov zamestnancov a ich ochrana (ALT I.) 

Nový odsek za odsekom (2); súčasné ods. 3 - 9 = 4 - 10 

(3) Zamestnávateľ poskytne počas funkčného obdobia pracovné voľno s náhradou mzdy, ak 
zamestnáva 

a) nad 250  zamestnancov, jednému členovi príslušného odborového orgánu, alebo jednému 
členovi zamestnaneckej rady, 

b) na každých ďalších 750   zamestnancov jednému ďalšiemu  členovi   príslušného 
odborového orgánu alebo členovi zamestnaneckej rady. 

 

5 – poskytnutie pracovného voľna nie je naviazané na zisťovanie reprezentatívnosti; 
teoreticky môže vzniknúť u ZĽ 20 odborových organizácií čo by znamenalo výpadok 
20 zamestnancov 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod 

 

II. alternatíva: Vypustiť novelizačný bod 144 

Pôvodný odsek (6) : 

(7) Zástupcovia zamestnancov sú  v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov jedného roka 
po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia 
pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou. 

4 – prehnaná ochrana odborárov; v prípade korektného jednania zo strany 
odborárov počas ich funkčného obdobia nie je dôvod zvyšovať ochrannú dobu pred 
„odplatou“ ZĽa 



 

 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

Príloha k ZP 

Charakteristiky stupňov náročnosti  pracovných miest 

5 – stupne náročnosti práce doteraz neboli previazané s dosiahnutým vzdelaním – 
hrozí zvýšenie nákladov ZĽov 

Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie 

 

 

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce  zamestnanca 
vymedzené týmito charakteristikami: 

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 
pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov, 

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje 
výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných 
prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou 
zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakovaných, 
kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovotechnických 
alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov, 

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 
rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie 
menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie 
alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so 
zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb 
alebo za ťažko odstrániteľné škody, 

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje 
samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, 
systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, 
organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých 
zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,  

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon 
špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou 
duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním 
nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých 
procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia, 

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 
tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou 
zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, organizácia a 
koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne 
škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla 
so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.  

 

Charakteristiky stupňov náročnosti  pracovných miest 

 

Podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce a predpokladanej kvalifikačnej 
úrovne požadovanej na výkon prác v príslušnom stupni náročnosti práce sú pracovné 
miesta vymedzené nasledovnými charakteristikami: 

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje 
výkon pomocných, prípravných, manipulačných prác alebo jednoduchých opakujúcich sa 



 

 

pracovných operácií s používaním jednoduchých pomôcok, náradia alebo nástrojov podľa 
presných postupov a pokynov. Na výkon týchto prác spravidla postačuje základné 
vzdelanie1) a inštruktáž, zaučenie alebo zaškolenie; 

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje 
výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo čiastkových odborných rutinných 
kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov alebo prác 
spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon 
opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, 
prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených 
postupov. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje stredné odborné vzdelanie 
v príslušnom učebnom odbore alebo v príslušnom študijnom odbore;2) 

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 
výkon rôznorodých odborných technických prác alebo ucelených odborných prác; 
samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych 
tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení 
alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou 
zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody. 
Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie;3) 

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje 
samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, 
systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, 
organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých 
zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb; poskytovanie 
odbornej ošetrovateľskej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; špecializované 
odborné technické práce v zdravotníctve. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje 
vyššie odborné vzdelanie4) alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa;5) 

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 
výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s 
vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s 
určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi 
zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia; 
výkon odborných činností v príslušnom odbore zdravotníckej starostlivosti alebo výkon 
certifikovaných činností ošetrovateľskej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí. 
Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje absolvovanie vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa;6) s prípadnou požiadavkou odbornej spôsobilosti;9) 

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 
tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi; riadenie, 
organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s vysokou mierou zodpovednosti za 
škody s najširšími spoločenskými dôsledkami alebo so zodpovednosťou za neodstrániteľné 
hmotné a morálne škody a so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné 
situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb alebo výkon 
špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotníckej starostlivosti so 
zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje 
absolvovanie vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa7), špecializačná škúška8) alebo 
certifikát na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníctve;9) 
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