
4)	Nov

Primárny
znení nes

http://w
80 

Stav opa
druhého 

Navrhova

Zámer op
odstupné
práva s p

Obsah op
živnostia
živnostní

Novela o
Výnimku
umožňov

ZP ustan
zamestna
výpoved

Zvyšuje s
z doteraj
ak nebud
potrebov
mesačný

Odboráro
zamestná
povinný 
zástupco
12 hodín
členov a 
100 členo
dostane 
právomo
pracovné

vela	Zákon

y zdroj: Vládn
skorších pred

ww.nrsr.sk/e

trenia v legis
 bodu a treti

ateľ: Ministe

patrenia: obm
ého; zabezpe
právom Európ

patrenia: Nov
am. Definícia 
íkom. 

obmedzila reť
 z tohto usta
vala takmer n

ovuje povinn
anca z organ
nej v kompet

sa postih zam
jšieho trojná
de rešpektov
vať na dokon
ý plat. 

ov, ako aj čle
ávateľ od zač
poskytnúť pr
ovi odborovej
n mesačne na
16 hodín me
ov pracujúcic
aspoň jeden
oci ‐ napr. pri
ého času. 

nníka	prá

ny návrh záko
dpisov a ktor

exeIT.NRSR.W

slatívnom pro
eho bodu, kt

erstvo práce, 

medzenie tak
ečenie väčšej
pskej únie; p

vela ZP zavád
však nie je je

ťazenie praco
anovenia bud
neobmedzen

nosť vyplácan
nizačných dôv
tencii zames

mestnanca, a
sobku jeho p
vať dvojmesa
nčenie nejake

enov zamestn
čiatku septem
racovné voľn
j organizácie
ajmenej jedn
esačne najme
ch u zamestn
 člen zamest
i dohadovaní

ce	

ona, ktorým 
rým sa menia

Web.Webclas

ocese: schvá
toré nadobú

sociálnych v

kzvaného reť
j flexibility pr
posilnenie prá

dza novú def
ednoznačná 

ovných pome
dú mať agent
né reťazenie 

nia odstupné
vodov. Doter
tnávateľa. 

k spôsobí fir
priemernej m
čnú výpoved
ej zákazky. V 

naneckých rá
mbra uvoľňo
no s náhrado
e, ktorá má m
ému odborá
enej jedném
návateľa. Pra
tnaneckej rad
í / zvyšovaní 

 

sa mení a do
a a dopĺňajú 

ss/SSLP.ASP?

lené NR SR s
dajú účinnos

vecí a rodiny 

ťazenia praco
racovnopráv
ávomocí odb

finíciu závisle
a preto dnes

erov tak, že v
túry dočasné
pracovných 

ého po uplyn
raz bolo rozh

me škodu z n
mzdy. Zamest
dnú lehotu a 
takom prípa

ád, prípadne 
ovať na výkon
u mzdy aspo
menej ako pä
rovi z organi
u odborárske
acovné voľno
dy alebo zam
pracovných 

opĺňa zákon č
niektoré zák

?WCI=SSLP_N

s účinnosťou 
sť 1. januára 

SR 

ovných zmlúv
nych vzťahov
borárov 

ej práce, ktor
s nie je jasné

v priebehu 3 
ého zamestná
pomerov na 

utí výpovedn
hodnutie o vy

nedbanlivost
tnávateľ bud
odíde skôr, h
ade bude mu

zamestnane
n svojej funkc
oň štyri hodin
ťdesiat členo
izácie, ktorá 
emu zástupc
o s náhradou 
mestnanecký 
noriem a roz

č. 311/2001 
kony 

NZWorkitem

od 1. septem
2008 

v; úprava vyp
v; harmonizá

rou sa má za
, kto smie a k

rokov sa mô
ávania. Dote
dobu určitú.

nej lehoty, v 
yplatení odst

i, a to maxim
e môcť sankc
hoci zamestn
sieť vrátiť za

eckých dôver
cie. Zamestn
ny mesačne n
ov pracujúcic
má aspoň 50
covi z organiz
mzdy aspoň
dôverník. Od
zvrhovaní ne

Z. z. Zákonní

mHist&WCE=M

mbra 2007 ok

plácaného 
ácia oblasti p

brániť tzv. nú
kto nesmie b

ôže opakovať
rajšia úprava
. 

prípade prep
tupného po u

málne na štvo
cionovať zam
návateľ ho eš
mestnávateľ

rníkov má 
ávateľ pritom
najmenej jed
ch u zamestn
0 a menej ako
zácie s počto
 štyri hodiny
dborári získa
erovnomerné

ík práce v 

Master=21

krem čl. IV 

pracovného 

úteným 
byť 

ť iba raz. 
a ZP 

pustenia 
uplynutí 

ornásobok 
mestnanca, 
šte bude 
ľovi jeden 

m bude 
nému 
návateľa, 
o 100 
m aspoň 
y mesačne 
li väčšie 
ého 



Podľa ná
bude ma
pracovné
nariadiť m

Rozsah n
a dodato

Zavádza 
práce sa 

Hlasy pro
zákonník
vzťahu; p

Hlasy op
zamestná
obmedze
potreby f
neplní hl
na neúm
zasahova

‐‐‐ 

 

vrhu novely 
ať nárok na n
ému výkonu,
maximálne n

nadčasovej p
očných 250 h

sa dohoda o
zvýšil o 50 h

oponentov: v
k práce; zabe
prehĺbenie so

onentov: nav
ávanie a vrac
enie zamestn
flexibilného 
avný účel, kt

merné posilňo
ať do kompet

ZP sa bude p
áhradu vo vý
, bude sa pov
na 100 hodín 

ráce sa nezm
odín nadčaso

 pracovnej č
odín na 350 

väčšia ochran
zpečenie vyv
ociálneho dia

vrhnutá nove
cia zákonník 
návania živno
riešenia nep
torým by ma
ovanie pozície
tencií manaž

pracovná poh
ýške 20 % mi
važovať za na
ročne. 

menil ‐ naďale
ov môže doh

innosti s limi
hodín ročne

na zamestna
váženého prá
alógu medzi z

ela je hazard
do obdobia, 
ostníkov; neú
riaznivej situ
la byť podpo
e odborársky
žmentov firie

 

hotovosť zap
inimálneho m
adčasovú prá

ej platí, že 15
hodnúť so zam

itom 10 hodí
. 

ncov; novelo
ávneho posta
zamestnávat

om s trhom 
kedy bol na 
úmerné zvýše
uácie; zdvojná
ora tvorby no
ych funkcion
em bez toho, 

počítavať do p
mzdového ná
ácu. Pracovn

50 hodín nad
mestnancom

ín týždenne a

ou získalo Slo
avenia medz
teľom a zame

práce, vytvá
Slovensku b
enie náklado
ásobenie nák
ových pracov
árov v podni
aby prebrali

pracovného 
ároku. Ak poč
ú pohotovos

časov môže 
m. 

a časový rám

ovensko opäť
i účastníkmi 
estnancami a

ra významné
ez práce takm
ov zamestnáv
kladov na pre
vných miest, a
ikoch, pričom
i akúkoľvek z

času a zames
čas služby dô
sť môže zame

zamestnávat

mec dohody o

ť štandardný 
pracovnoprá
a ich zástupc

é bariéry pre 
mer každý pi
vateľa, najmä
epúšťanie; n
ale je zamera
m im dáva prá
zodpovednos

stnanec 
ôjde k 
estnávateľ 

teľ nariadiť 

o vykonaní 

európsky 
ávneho 
cami; 

iaty človek; 
ä v čase 
ovela 
aná najmä 
ávomoci 
sť 


