
Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu k Zákonníku práce 

PAS vyhodnotila výsledky dotazníkového prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch 26. februára až 13. marca. Cieľom bolo zistiť, aký dopad bude mať na ich náklady a 
zamestnanosť spustenie účinnosti nového Zákonníka práce od 1. apríla 2002. 

Podľa výsledkov prieskumu sa podnikom zvýšia ročné náklady v priemere o 1,2%. Nový Zákonník prinesie v 
sledovaných podnikoch podľa predbežných výpočtov respondentov zníženie zamestnanosti v priemere o 3,0 
%. 

Výsledky prieskumu ukázali, že zvýšenie nákladov sa dotkne 82 % podnikov. Odhadovaný dopad na náklady sa 
pohybuje od niekoľkých desatín percenta až po 19%. V priemere budú mať najväčší dopad na avizované zvýšenie 
nákladov tieto ustanovenia Zákonníka: obmedzenie dĺžky pracovného času, zrušenie dohôd o pracovnej činnosti a 
problémy v práci na zmeny. 

Nový predpis bude mať negatívny dopad aj na zamestnanosť. Iba štyri percentá podnikov uviedli, že zvýšia 
zamestnanosť. V 39% prípadov sa zamestnanosť nezmení. Zníženie počtu zamestnancov avizuje až 67% podnikov. 
V priemere budú mať najväčší dopad na avizované zníženie zamestnanosti v sledovaných podnikoch tieto 
ustanovenia Zákonníka: nemožnosť opätovného utvorenia zrušených pracovných miest, možné znevýhodnenia a 
sankcie vyplývajúce z tzv. predzmluvných vzťahov a zrušenie dohôd o pracovnej činnosti. 

Nový Zákonník bude mať väčší dopad na malé ako na veľké podniky. Vyskytli sa dokonca prípady, keď podniky 
avizovali, že tento predpis bude na nich pôsobiť likvidačne. Ohrozením by mohol byť aj pre vstup nových 
zahraničných investorov, pretože znevýhodňuje Slovenskú republiku v porovnaní s okolitými krajinami. 

Zo zhodnotenia výsledkov prieskumu vyplýva, že nový Zákonník práce prinesie: 

• zvýšenie nákladov, čo môže spôsobiť zníženie ziskovosti, stratu zákazok, pokles výroby v podnikoch a 
následne zníženie výkonnosti a konkurencieschopnosti celej slovenskej ekonomiky  

• pokles zamestnanosti, čo spolu s dôsledkami uvedenými v predchádzajúcom bode môže spôsobiť zvýšenie 
miery nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne obyvateľov Slovenska  

• zvýšené byrokratického zaťaženia podnikov  
• tlak na obchádzanie tohto zákona, čím sa zníži vážnosť pracovného práva, ako aj všeobecne celého 

právneho systému v štáte.  

Na prieskume sa zúčastnilo 49 slovenských spoločností. Ich celkové ročné náklady sú na úrovni 111,3 mld. Sk a 
zamestnávajú 24,4 tis. pracovníkov.  

 


